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กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

 
1. เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ 
 

1.1 ควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษา จะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้ 

บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ
ดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปั จจัยภายในและ
ภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ  

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน 
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัว
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

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

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 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 าทุกป ี

8) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
และมีการปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใช้เป็นกลไก  
ระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา 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
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จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

10) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 
24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม   และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
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 มีข้อมูลพ้ืนฐาน 
ที่จ าเป็น ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
ที่มา: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
 

2. กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

 2.1 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ 

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

กำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบ
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การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  

กำรประกันคุณภำพภำยนอก 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 และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
 

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมี พ้ืนที่บริการและ จุดเน้น 
ระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้ง มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกัน
ตามความหลากหลายทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น  
การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบ
อุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
อย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของ
บัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน  โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไก
ร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และใน
ระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะ 
ให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน 
รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

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

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

กลุ่ม ข มหาวิทยาลัยที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และ
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บุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่ม สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้น
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสอง
ด้าน รวมทั้งมหาวิทยาลัยอาจมีบทบาทในการพัฒนา ภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ มหาวิทยาลัย
ในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็น มหาวิทยาลัยที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และ
ลักษณะที่ 2 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นระดับปริญญาตรี 

กลุ่ม ง มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ 
ระดับปริญญาเอก หมายความถึง มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเน้นการผลิต
บัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของประเทศ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ใน
แนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว  

2.3 กฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561   
  กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ได้ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้ 
 “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม  
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น  
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล  

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   
 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โดยการก 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 านักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน คุณภาพภายนอก ให้ส านักงาน
ด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ  สถานศึกษา และจัดส่ง
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รายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อให้ สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ในการด าเนินการตามวรรคสอง ส านักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่
ได้รับการรับรองจาก ส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาได้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการด าเนินการ  
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ข้อ 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ช้อ 3 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิดปิดภาคการศึกษา
แบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิดปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  

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

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

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร  
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย)  
มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปีหรือ งบประมาณพิเศษก็ได้ 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
1. หลักสูตร คณะ วิทยาเขตและ มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจ าปีการศึกษาใหม ่
2. หลักสูตร คณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้ 

และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และมหาวิทยาลัย  
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  

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

ประเมินตนเองระดับวิทยาเขต 
7. วิทยาเขต ประเมินตนเอง และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร คณะ พร้อมน าผล

การประเมินเสนอ คณะกรรมการวิทยาเขตเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาวิทยาเขต ในปีการศึกษาถัดไป  
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8.  มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะ และวิทยาเขต  
มาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย 

9. มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินเสนอผู้บริหาร สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ เพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป  

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

11. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online 
และเอกสารเพ่ิมเติมตามบริบทของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้กับส 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  
 
ระดับมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมการประเมิน จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  
- ประธานกรรมการ จ านวน 1  คน 
- กรรมการ  จ านวน  4  คน 

คุณสมบัต ิ
  ประธานและกรรมการทุกคนเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่ขึ้น

ทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ระดับมหาวิทยาลัย (ประธาน/กรรมการ) 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้ าของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกปีการศึกษาและแจ้งผลให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  
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ส่วนที่ 3 

 

 ระบบ กลไก และขั้นตอนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

 ควำมเชื่อมโยงกำรข้อมูลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

 แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
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ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

ควำมเชื่อมโยงกำรข้อมูลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ (ส่วนกลำง) วิทยำเขต 17 แห่ง 

 ก ำหนดนโยบำย 
หลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติ และ 
ผู้รับผิดชอบ  
ตัวบ่งชี้  

 

ผู้บริหำร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ผู้บริหำร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

กองวิจัยและประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

(กลุ่มประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 
ระดับอุดมศึกษา) 

1. จัดท านโยบายการประกันคุณภาพฯ เสนอต่ออธิการบดี 
2. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย เพื่อจัดท าระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
3.จัดท าเป็นท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

งำนประกัน
คุณภำพ 
กำรศึกษำฯ 
 

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 

 ถ่ำยทอดมำตรฐำน  
     ตัวบ่งชี้ไปยัง

ผู้รับผิดชอบ  
น ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

 

ผู้บริหำร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ผู้บริหำร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

    

กองวิจัยและประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

 จัดประชุมชี้แจงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แก่
ผู้รับผิดชอบและบุคลากรทุกคน 

งำนประกัน
คุณภำพ 
กำรศึกษำฯ 

ประชุมชี้แจงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แก่
ผู้รับผิดชอบและบุคลากรทุกคน 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ ชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการด าเนินงานตามคู่มือด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้แก่ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ทุกคน 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ 

ชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการด าเนินงานตามคู่มือ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แก่ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ทุกคน 

ผู้บริหำร ก ากับติดตามการด าเนินงานงานตามระบบและกลไกการประเมิน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยก าหนด 

ผู้บริหำร 1.ก ากับติดตามผลการด าเนินงานทุกระดับ ตามระบบและกลไก
การประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยก าหนด 
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ (ส่วนกลำง) วิทยำเขต 17 แห่ง 

 ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน  
 

 

กองวิจัยและประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ 
2.จัดปฏิทินการประเมินฯและรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร 
3.สังเคราะห์ผลการประเมินฯ เป็นรายงานผลการด าเนินงานระดับ
หาวิทยาลัย 
4.รวบรวบรายงานผลการประเมินทุกระดับเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

งำนประกัน
คุณภำพ 
กำรศึกษำฯ 

1.จัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.รับการประเมินตามปฏิทินท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ท่ีรับผิดขอบ  ผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ท่ีรับผิดขอบ 

 น ำผลกำรประเมิน
ไปปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน 

 

ผู้บริหำร ก ากับ ติดตามตามด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามข้อเสนอแนะท่ีคณะกรรมการประเมินและสภามหาวิทยาลัยให้
ข้อเสนอแนะ 

ผู้บริหำร ก ากับติดตามการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ท่ีคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตให้
ข้อเสนอแนะ 

กองวิจัยและประกัน
คณุภำพกำรศึกษำ 

ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานการปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพจากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

งำนประกัน
คุณภำพ 
กำรศึกษำฯ 

ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานการปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพจากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะท่ีคณะกรรมการประเมินคณะกรรมการประเมินและ
และคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตให้ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะท่ีคณะกรรมการประเมินคณะกรรมการประเมิน
และและคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตให้ข้อเสนอแนะ 
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

 

นิยำมศัพท ์
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นิยำมศัพท์ 
ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการ
จัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

พิชญพิจำรณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่มหาวิทยาลัยในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่มหาวิทยาลัย 

สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ 
ที่ เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขา วิชา (Field of 
Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 
พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2) ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 

อำจำรย์  หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

อำจำรย์ประจ ำ 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 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงานประจ าหลักสูตร
นั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้
ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2-2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณี
บัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียงสองหลักสูตรเท่านั้น หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรขอให้ด าเนินการ เช่น เดียวกับการน าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดย
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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หมำยเหตุ:   
1. เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะต้องมีจ านวน และคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ  

ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า “ตลอด

ระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่  11/2558  
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลานั้น ควรดู
เจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ลาออก ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มา
ทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ใน
ขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
ในการบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

อำจำรย์พิเศษ หมายความว่า บุคลากรภายนอกที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ หรือมีความรู้   
ความช านาญในวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าวิทยาเขตและได้รับ
การแต่งตั้งตามประกาศของวิทยาเขต 

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ  หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่าง
ดี ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าวิทยาเขตและได้รับการแต่งตั้งตามประกาศของ
วิทยาเขต 

ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก  หมายความว่า  ผู้ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าแต่มีคุณสมบัติที่ก าหนด  
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าวิทยาเขต 
และได้รับแต่งตั้งตามประกาศของวิทยาเขต 

กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด 
เป็นกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมี
การฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัด
กิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนอกจากนี้ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้น ๆ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้ และทักษะทาง
วิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ 

ตัวอย่างเช่น 
1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-Based Learning: PBL) 
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
5) การเรียนรู้จากการท างาน (Work-Based Learning) 
6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-Based Learning) 
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7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based Approach) 
คุณภาพ (Quality) หมายถึง  
ในแง่ product-based :  คุณสมบัติเฉพาะที่สามารถวัดได้ของสินค้า 
ในแง่ User-based :      ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่ถูกใจ สนองความประสงค์ และเป็นความต้องการ 

ของลูกค้าอย่างมาก 
ในแง่ Value-based    :  ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่สนองความต้องการของลูกค้าในราคา ที่เหมาะสม 
คุณภำพกำรศึกษำ  (Education Quality) หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและ

ภารกิจของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจน
ปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย 

จริยธรรม 
จริยธรรม (Ethics) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง ดีงามเหมาะสมทั้งตามหลัก

กฎหมายและคุณธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน เพ่ือให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

นักศึกษำภำคปกติ  หมายถึง นักศึกษาที่ เรียนในช่วงเวลาราชการ  หรือนอกเวลาราชการ  
โดยมหาวิทยาลัย ได้มีการค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 

นักศึกษำภำคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่ เรียนในช่วงเวลาราชการ  หรือนอกเวลาราชการ  
โดยมหาวิทยาลัยมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 
นิยำมตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 

“อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่  รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์
มาตรฐานนี้ เริ่มบังคับใช้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  “อาจารย์ประจ า
หลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือ สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่
สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลา
เดียวกัน 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 

กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในองค์กรซึ่ง กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  
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1. ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์  
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้ง 
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได  ้โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  

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 าหนดความรู้หลักที่จ 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 ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด

แจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ 
และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกัน 
ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคน คนเดียว  

กำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ
ของรายงาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
หรือระดับคณะ และ ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย กำรเทียบเคียงผลกำรด ำเนินงำน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการ
วัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการ
เปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ  

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

กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  

กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  

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

กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ 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  

กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการ 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  
ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

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

งำนสร้ำงสรรค์ 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 
(Performance Arts) ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ 
(Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ  

แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข 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 าไปใช้ประโยชน์ได ้
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ประสบกำรณ์ด้ำนกำรท ำวิจัย 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 กล่าวคือ ระบุชื่อ
เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

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

ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความ วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ 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 หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ
คณะ กรรมการการอุดมศึกษา  

แผนยุทธศำสตร์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่
ก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยควรคลอบ
คลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของ
ตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยมหาวิทยาลัยน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผน
ด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถ ผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ ต้องจัดหา
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  

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 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 
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พหุวิทยำกำร หรือ สหวิทยำกำร หลักสูตรพหุวิทยำกำร  
พหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยำกำร (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์

ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์
ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น  

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

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

ตัวอย่างหลักสูตรที่ ไม่ ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา  
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549  
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)  

หน่วยงำนหรือองค์กำรระดับชำติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลาง ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 
สภาวิชาชีพ)  

หลักธรรมำภิบำล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ  
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน  ี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน า ไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก  
เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรับใช้ในภาครัฐ มี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน 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 รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ  
ของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างสถาบันอุดมศึกษา 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้ง การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  
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5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี           
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้           
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นที่ส 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 โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

กำรแข่งขันกีฬำระดบันำนำชำติ หมายถึง รายการแข่งขันกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันระหว่างประเทศ 

ประกอบด้วย  

1) มหกรรมกีฬาระดับโลก เช่น กีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬาโอลิมปิกเยาวชน กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ กีฬา
มหาวิทยาลัยโลก และการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งโลกที่จัดการแข่งขันโดยสหพันธ์/สมาพันธ์ของแต่ละชนิดกีฬา  

2) มหกรรมกีฬาระดับเอเชีย เช่น กีฬาเอชี่ยนเกมส์ กีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ กีฬา
เอเชียนอินดอร์ – มาร์เชียลอาร์ตเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย และการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ที่จัดการ
แข่งขันโดยสหพันธ์/สมาพันธ์ของแต่ละชนิดกีฬา  

3) มหกรรมกีฬาระดับอาเซียน เช่น กีฬาซีเกมส์ กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน และ
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งอาเซียนที่จัดการแข่งขันโดยสหพันธ์/สมาพันธ์ของแต่ละชนิดกีฬา  

4) การแข่งขันกีฬาที่มีต่างประเทศเข้าร่วมตั้งแต่ 3 ประเทศ ขึ้นไปโดยเป็นการแข่งขันที่จัดเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง 

กำรแข่งขันกีฬำระดับชำติ หมายถึง รายการแข่งขันกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันระดับประเทศ ประกอบด้วย  
1) มหกรรมกีฬาระดับชาติ ซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบมหกรรม เช่น กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬา

นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติ หรือการแข่งขันกีฬาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
2) การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาของแต่ละชนิดกีฬา รวมถึง

การแข่งขันกีฬาอาชีพที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาของแต่ละชนิดกีฬา 
นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดษิฐ์วิธีการ การบริหารจดัการ  หรือ ในงานอ่ืนใด ทั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่

หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมและน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้  
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ส่วนที่ 5 

 

มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมิน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
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ระดับมหำวิทยำลัย 

จ ำนวน 7 มำตรฐำน 27 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 

1.ผลลัพธ์ผู้เรียน 1.1 ผลลัพธ์ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ทุกตัว
ตามมาตรฐานผู้เรียนทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 

2.ผลลัพธ์กำรวิจัย 
  และนวัตกรรม 

2.1 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ทุกตัว
ตามมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมทุกวิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัย 

3.ผลลัพธ์กำร  
  บริกำรวิชำกำร 

3.1 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ            
ของมหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ทุกตัว
ตามมาตรฐานการบริการวิชาการทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัย 

4. ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรม
และควำม  
เป็นไทยด้ำน
กำรละเล่น
พื้นบ้ำนและ
กีฬำไทย 

4.1 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยด้านการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทยของ
มหาวิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ทุกตัวตามมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมฯ ทุกวิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัย 

5. กำรบริหำร
จัดกำร 

5.1 การบริหารงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 5  ข้อ 

5.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม (เงินรายได้) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของทุก 
วิทยาเขต 

5.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  
ของทุกวิทยาเขต 

5.4 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก  

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
40 ขึ้นไป 

5.5 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5=ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
5.6 การพัฒนายุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

5.7 การบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.8 การบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

5.9 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดี 

(งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.10 การประเมินการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ 

(งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.11 การประเมินการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

(งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.12 ผลการประเมินหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

5.13 ผลการประเมินคณะ            
  ของมหาวิทยาลัย  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคณะทุกคณะ
ของมหาวิทยาลัย 

5.14 ผลการประเมินวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัย  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินวิทยาเขตทุก
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 

5.15 ผลการประเมินส านักงาน
อธิการบดีของมหาวิทยาลัย  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

5.16 ผลการประเมินโรงเรียนกีฬา 
ของมหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินโรงเรียนกีฬา 
ทุกโรงของมหาวิทยาลัย 

5.17 การบริหารการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

6. อัตลักษณ์ของ
นักศึกษำด้ำน
กีฬำ   

6.1 นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 

(งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

-11- 
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มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
6.2 นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ 

(งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 

โดยการแปลงคา่ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

6.3 นักศึกษาในศูนย์กีฬาที่ได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

(งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาในศูนย์
กีฬาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

7. เอกลักษณ์
ด้ำนกีฬำ 

7.1 การพัฒนานักกีฬาของ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

(งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

7.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านศาสตร์การกีฬา  

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัย 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

7.3 การพัฒนาหลักสูตรทางการกีฬา เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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มำตรฐำนที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
 

ค ำอธิบำยมำตรฐำน 
บัณฑิตมีสมรรถนะเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากคุณภาพบัณฑิต ภาวะการมีงานท า 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ การเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

จ ำนวน 1 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลลัพธ์ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลลัพธ์ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีกำรเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองส่งเสริมวิชาการ /หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนได้ว่ามหาวิทยาลัย

ได้ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการการศึกษาในแต่ละหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา    
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ทุกตัวตามมาตรฐานผลลัพธ์ผู้เรียนทุกวิทยาเขตของ

มหาวิทยาลัย 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
 

 

คะแนนที่ได้ =  

       ผลรวมของคะแนนผลการประเมินทุกวิทยาเขต  
(ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ 1.1) +(ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ 1.2) +  

(ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ 1.3) + (ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ 1.4)      

4 

 

 

 

 
เครื่องมือ  

ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 
1 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2, 1.3 และ 1.4 ของทุกวิทยาเขต 

 

เอกสำรอ้ำงอิง  
 รายงานผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2, 1.3 และ 1.4 ของทุกวิทยาเขต 

  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 



- 36 - 

(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

มำตรฐำนที่ 2 ผลลัพธ์กำรวิจัยและนวัตกรรม 
 

ค ำอธิบำยมำตรฐำน 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมที่แตกต่างกันขึ้นกับ

สภาพแวดล้อมและความพร้อมของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ การวิจัยและนวัตกรรมจะ
ประสบความส าเร็จ และเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) มหาวิทยาลัยต้องมี
แผนการวิจัยและนวัตกรรม มีระบบและกลไก มีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
 2) อาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยและนวัต กรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย และ 3) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ตลอดจนตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

 

จ ำนวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ 2.1  ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
ชนิดตัวบ่งชี ้    ผลลัพธ์ 
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา/ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและนวัตกรรม 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
ผลการด าเนินงานด้านผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรมทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนได้

ว่ามหาวิทยาลัยได้ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินการวิจัยและนวัตกรรมในแต่ละวิทยาเขต ได้อย่างมี
คุณภาพ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ทุกตัวตามมาตรฐานผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 

ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ =  
    ผลรวมของคะแนนผลการประเมินทุกวิทยาเขต  

(ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ 2.1) + (ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ 2.2)  
2 

 

 

 

 

 

 
 
เครื่องมือ  

ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 
1 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.2 ของทุกวิทยาเขต 

 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. รายงานผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ของทุกวิทยาเขต 

 
  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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มำตรฐำนที่ 3  ผลลัพธ์กำรบริกำรวิชำกำร 
 

ค ำอธิบำยมำตรฐำน 
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ให้บริการวิชาการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหาร
จัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมี
ความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการตามความ
ความเชี่ยวชาญและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  โดยใช้ศาสตร์ทางการกีฬามุ่งส่งเสริมให้ผู้รับบริการทาง
วิชาการทุกคนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่ายกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยให้บริการทางวิชาการที่เป็น
องค์ความรู้และการให้บริการในการใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย 
 
จ ำนวน 1 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผลลัพธ์การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  
  



- 39 - 

(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ผลลัพธ์การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ/ หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
  ผลการด าเนินงานด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนได้

ว่ามหาวิทยาลัยได้ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการบริการวิชาการในแต่ละวิทยาเขต เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามความเชี่ยวชาญและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ทุกตัวตามมาตรฐานผลลัพธ์การบริการวิชาการทุกวิทยาเขต

ของมหาวิทยาลัย 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ =  
    ผลรวมของคะแนนผลการประเมินทุกวิทยาเขต  

(ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่ 3.1) + (ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ 3.2)   
2 

 
 
 
 

 
 
เครื่องมือ  

ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 
1 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 ของทุกวิทยาเขต 

 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. รายงานผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 ของทุกวิทยาเขต  

 
 
  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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มำตรฐำนที่ 4  ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทยด้ำนกำรละเล่นพื้นบ้ำนและกีฬำไทย 
 
ค ำอธิบำยมำตรฐำน 

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีพันธกิจการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดเขตพ้ืนที่รั บผิดชอบตามจังหวัด
ต่างๆ ให้กับวิทยาเขตครอบคลุมทั่วภูมิภาคภายในประเทศ ส่งเสริมการด าเนินงานให้เกิดการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่ หรือวิจัยเพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
 

จ ำนวน 4 ตัวบ่งช้ี ดังนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

ของมหาวิทยาลัย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
                      ของมหาวิทยาลัย 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองกิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ/ 

 หัวหน้ากลุ่มศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
  ผลการด าเนินงานด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและ  

 กีฬาไทยทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการ
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย เพ่ือการธ ารงรักษา สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ตามจุดเน้นและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ทุกตัวตามมาตรฐานผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมฯ  

ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 
 

สูตรกำรค ำนวณ 

คะแนนที่ได้ = 
       ผลรวมของคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ทุกวิทยาเขต  
 17 

 
 

 
เครื่องมือ  

ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 
1 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ของทุกวิทยาเขต 

 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. รายงานผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ของทุกวิทยาเขต  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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มำตรฐำนที่  5 กำรบริหำรจัดกำร   
 
ค ำอธิบำยมำตรฐำน  

มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  
ตามพันธกิจให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้  
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

จ ำนวน 17 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 การพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 การประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.12 ผลการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.13 ผลการประเมินคณะของมหาวิทยาลัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.14 ผลการประเมินวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.15 ผลการประเมินส านักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.16 ผลการประเมินโรงเรียนกีฬาของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.17 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา / หัวหน้ากลุ่มวิจัยและนวัตกรรม 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบ

และมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมี การ
ก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เชื่อมโยงจุดเน้น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และบริบท
ของมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกการวัยและนวัตกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการ
ตามนโยบายและทิศทางที่ก าหนด มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
ตลอดจนมีการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่น าไปสู่การบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ 

 

เกณฑ์มำตรฐำน 
1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 
2. มีระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม 
3. มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานตามนโยบายและทิศทางท่ีก าหนด 
4. มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
5. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โดยครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ 

งบประมาณ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์ประจ า 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
  

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 
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 1 มีการก าหนดนโยบายและทิศทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. วิเคราะห์นโยบายและทิศทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์

การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
2. จัดท านโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม 
3. เสนอนโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมให้ผู้บริหารลงนามและประกาศใช้ 

 

เครื่องมือ 
          - ไม่มี - 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  

ประกาศนโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 2 มีระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จัดท าระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม

ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
3. จัดท าคู่มือการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

เครื่องมือ  
            -ไม่มี- 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1.  ระเบียบวาระการประชุม 
2.  หนังสือเชิญประชุม 
3.  รายงานการประชุมฯ 

    4.  ภาพแสดงระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรม 
        5.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 3  มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานตามนโยบายและทิศทาง 
 ที่ก าหนด 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือวางแผนการด าเนินงานด้านการวิจัยและ

นวัตกรรม 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยด าเนินงานตามนโยบายและทิศทางที่ก าหนด เช่น 

ด าเนินการตามคู่มือเสนอโครงการวิจัย ด าเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ด าเนินการตาม
ขั้นตอนด้านงานวิจัยและนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นต้น 

 
เครื่องมือ 

 -ไม่มี- 
 
เอกสำรอ้ำงอิง 

1. ระเบียบวาระการประชุม 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. รายงานการประชุมฯ 
4. หนังสือประชาสัมพันธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
5. แนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการวิจัยและ

นวัตกรรม 
6. วิธีด าเนินการมาตรฐาน (Standard Operation Procedures) 
7. คู่มือเสนอโครงการวิจัย 

  

https://www.thailandcontactcenter.com/operation/standard-operation-procedures-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-sops-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.thailandcontactcenter.com/operation/standard-operation-procedures-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-sops-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 4 มีการสร้างขวัญและก าลังใจด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักวิจัยดีเด่น 
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
3. มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น 

 
เครื่องมือ 
 -ไม่มี- 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. ค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
4. สรุปรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 
5. ใบเกียรติบัตร รูปถ่าย หรือหลักฐานอื่นๆ 

 
เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 5 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โดยครอบคลุมอย่างน้อย 3 

ด้าน ได้แก่ งบประมาณ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์ประจ า 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวิเคราะห์ระบบและวางแผนการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

งานวิจัยและนวัตกรรม 
3. จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

เครื่องมือ 
          -ไม่มี- 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
2. ระเบียบวาระการประชุม 

 3.  หนังสือเชิญประชุม 
4.  รายงานการประชุมฯ 
5.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
6.  เอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ เช่น ภาพรายงานสารสนเทศจากระบบ ชื่อเว็บเพจเพ่ือเข้าระบบ เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ปีกำรเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ  

 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา/ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและนวัตกรรม 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย

และนวัตกรรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องส่งเสริมสนับสนุนจัดหาแหล่งทุนและจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยและนวัตกรรม 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของทุกวิทยาเขต 
 

สูตรกำรค ำนวณ  

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 
(เงินรายได้) ของทุกวิทยาเขต  

 จ านวนวิทยาเขตทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 
เครื่องมือ  
 

ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 
1 แบบรายงานสรุปคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 

(เงินรายได้) 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. รายงานสรุปคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 
2. เอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ และ ค าขอตั้งงบประมาณ

รายจ่าย (เงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 
 

 
 

 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ปีกำรเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ  

 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา/ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและนวัตกรรม 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยและ

นวัตกรรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องส่งเสริมสนับสนุนจัดหาแหล่งทุนและจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม 
จากเงินเงินงบประมาณแผ่นดินให้กับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยและนวัตกรรม 

นอกจากนั้นเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย 
ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  

ของทุกวิทยาเขต 
 

สูตรกำรค ำนวณ  
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและ

นวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของทุกวิทยาเขต  
 จ านวนวิทยาเขตท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
เครื่องมือ  
 

ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 
1 แบบรายงานสรุปคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. รายงานสรุปคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
2. บันทึกข้อความจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย  

  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ปีกำรเก็บข้อมูล    ปีการศึกษา  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองการเจ้าหน้าที่/ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล, 
        คณะ/หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัย เพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ จึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนน

ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 

สูตรกำรค ำนวณ 
 

1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ×  5  40 
 

หมำยเหตุ  
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ ส าหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการ
ประเมิน  

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของมหาวิทยาลัย × 100 
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3. จ านวนอาจารย์ประจ าให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  
4. อาจารย์ประจ าที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้  

1) ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน    คิดเป็น 0 คน  
2) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน  
3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป    คิดเป็น 1 คน  

5. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างระยะเวลา
การปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  

6. การจัดท าข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7)  

 
 

 

 
 

เครื่องมือ  
 

ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 
1 แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 

 

เอกสำรอ้ำงอิง  
 1. รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 2. รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
 3. รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 
  - บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทข้าราชการ 
  - บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทสัญญาจ้าง 
 4. วุฒิการศึกษา 
 5. ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ปีกำรเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองการเจ้าหน้าที่/ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร, 
        คณะ/หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  การด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 

ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ×  5 
  60 

 
หมำยเหตุ 

1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ เช่น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จากการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้นับดังนี้  

1.1 การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ประเภทข้าราชการ ให้นับอาจารย์ตามการบรรจุ ดังนี้  
1) การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาโท บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2559  

(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิด
ให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี)  

2) การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562  
(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิด
ให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี 
 

จ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของมหาวิทยาลัย × 100 



- 52 - 

(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

 
1.2 การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง ดังนี้  

1) การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาโท จะต้องมีสัญญาจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ถึง พ.ศ. 2564 (เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี 
และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี)  

2) การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก จะต้องมีสัญญาจ้างตั้งแต่ปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 (เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 
ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี)  

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการ
ประเมิน  

3. จ านวนอาจารย์ประจ าให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  
4. อาจารย์ประจ าที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้  

1) ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน    คิดเป็น 0 คน  
2) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไมถ่ึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  
3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป    คิดเป็น 1 คน  

5. การจัดท าข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 
 

 
 

เครื่องมือ  
ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 

1 แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
 1. รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 2. รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
 3. รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 
 - บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทข้าราชการ 
 - บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทสัญญาจ้าง 
 4. ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 
  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.6  การพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ปีกำรเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   

 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3, 6   กองนโยบายและแผน/ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  
 เกณฑ์ข้อ  3, 4, 5 กองนโยบายและแผน/ หัวหน้ากลุ่มแผนและงบประมาณ  
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬา         

ในภูมิภาคอาเซียน” และมีพันธกิจ คือ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย และส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล โดยด าเนินงาน     
ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2565 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และมี
การทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและวางแผนการด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มำตรฐำน  
1. มีการก าหนดนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. มีระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
3. มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องตาม

พันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
4. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  

เพ่ือพิจารณา  
6. มีการน าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป    

 

เกณฑ์กำรประเมิน  
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 

 

หมำยเหตุ เก็บข้อมูลตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน 
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 1 มีการก าหนดนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 1. ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย นโยบาย และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

2. จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

3. น าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ต่อที่ประชุมผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
 4. ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
 5. เสนอผู้บริหารลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

6. แจ้งและเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติไปยังหน่วยงานในสังกัด 
 
เครื่องมือ  
 -ไม่มี- 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2564 
2. หนังสือเชิญประชุมฯ  
3. วาระการประชุมฯ     
4. รายงานการประชุมฯ    
5. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
6. หนังสือแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการ

กีฬาแห่งชาติ 
7. รูปหน้าเว็บไซต์แสดงการเผยแพร่ข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการ

พัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 2 มีระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ จัดท าระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

 

เครื่องมือ  
 -ไม่มี-  
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
2. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ     
3. วาระการประชุมคณะกรรมการฯ     
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ    
5. ระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 

 

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 3 มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี               
ที่สอดคล้องตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. การทบทวนยุทธศาสตร์ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
1.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร์  
1.3 น าเสนอยุทธศาสตร์ฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
1.4 เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ  
1.5 ประชุมผู้บริหารเพ่ือถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน 
2. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2.2 ประชุมคณะกรรมการฯ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
2.3 น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
2.4 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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เครื่องมือ  
ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 

1 คู่มือการด าเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) 
- แบบฟอร์มวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
- แบบฟอร์มยุทธศาสตร์ 
- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

 
เอกสำรอ้ำงอิง 

1. การทบทวนยุทธศาสตร์ 
1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
1.3 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ     
1.4 วาระการประชุมคณะกรรมการฯ     
1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ    
1.6 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
1.7 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ฉบับทบทวน)  
1.8 แผ่นซีดีไฟล์ข้อมูลยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ฉบับทบทวน)  
1.9 รูปภาพหน้าเว็บไซต์แสดงการเผยแพร่ข้อมูลยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
1.10 วาระการประชุมผู้บริหารที่มีการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงาน   
1.11 รายงานการประชุมผู้บริหารที่มีการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงาน    
 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ  
2.3 วาระการประชุมคณะกรรมการฯ     
2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
2.5 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2.6 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2.7 รูปภาพหน้าเว็บไซต์แสดงการเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 4 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและรายงานผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้น

โครงการ 
 

เครื่องมือ  
ล ำดับที่ ชือ่เอกสำร 

1 คู่มือการด าเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา (การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) 
- แบบรายงานโครงการ 
- แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  

 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. ส าเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 

 2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที ่5 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา  

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
กองนโยบายและแผน ติดตามและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่ออธิการบดี และสภา

มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ... 
– 30 กันยายน ...)  
 

เครื่องมือ   
ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 

1 
 

คู่มือการด าเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครัง้ที่ 1 
(1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครัง้ที่ 2 
(1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...)  
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เอกสำรอ้ำงอิง  
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. สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

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

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

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

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

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 6 มีการน าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือวางแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์ต่อไป    

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์  
2. ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร์โดยน าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง

แก้ไขเพ่ือวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 
เครื่องมือ  
 -ไม่มี- 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มขี้อเสนอแนะต่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีและยุทธศาสตร์ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
3. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ   
4. วาระการประชุมคณะกรรมการฯ 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
6. สรุปมติการประชุมคณะกรรมการฯ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.7   การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
ปีกำรเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   
 เกณฑ์ข้อ 1 กองนโยบายและแผน /หัวหน้ากลุ่มแผนและงบประมาณ 
 เกณฑ์ข้อ 2 กองนโยบายและแผน /หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล 
 เกณฑ์ข้อ 3 กองกลาง /หัวหน้ากลุ่มการเงินและบญัช ี
 เกณฑ์ข้อ 4 กองตรวจสอบภายใน /หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
 เกณฑ์ข้อ 5 กองตรวจสอบภายใน /หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารงบประมาณโดยมีแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  

มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีการจัดท ารายงานการเงิน รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และมีการ
ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการบริหารงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 
1. มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
2. มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี 
3.  มีการจัดท ารายงานการเงิน และรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปี  
4.  มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยตรวจสอบภายในหรือจากหน่วยงานภายนอก 
5.  มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 

 

หมำยเหตุ  
1. การเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน 
2. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ใช้ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาก่อน และภาค

เรียน ที่ 1 ของปีที่รับการประเมิน 
3. เกณฑ์ข้อ 5 หากรายงานการตรวจสอบไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ถือว่ามีการ

ด าเนินการครบ 5 ข้อ 
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 1   มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
                                ประจ าปี  
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. กองนโยบายและแผนจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. .... ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
ส่งส านักงบประมาณ 

2. ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

3. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ประกาศบังคับใช้ 
4. ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ให้มหาวิทยาลัยการ

กีฬาแห่งชาติ 
5. กองนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ให้หน่วยงานใน

สังกัด ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
 
เครื่องมือ 

ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 
1. แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....        

สงป.301 สงป.302 และ สงป.302/1 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........พ.ศ. ........ 
2. จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 

 
 
  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 2   มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานแล

ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. กองนโยบายและแผนติดตามผลการด าเนินงานงบลงทุน จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

2. กองนโยบายและแผนติดตามผลเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จากระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

3. กองนโยบายและแผนรวบรวมผลการด าเนินงานตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด  
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 

4. กองนโยบายและแผนรายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ... รายไตรมาส ส่งส านักงบประมาณ  

5. กองนโยบายและแผนรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จ าแนกตามลักษณะงบรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ... รายเดือน ส่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

เครื่องมือ 
ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 

1. แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จ าแนกตามลักษณะงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ... (สงป.301 302 และ 302/1) 

2 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จ าแนกตามลักษณะงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ... (แบบ กก 100) 

 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 

รายไตรมาส 
2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จ าแนกตามลักษณะงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 3 มีการจัดท ารายงานการเงินและรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปี 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. การจัดท ารายงานการเงิน  

1.1 หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชี หากพบข้อผิดพลาด
ให้ปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง  

1.2 กลุ่มการเงินและบัญชีเรียกรายงานงบการเงินประจ าปีจากระบบ GFMIS มาจัดท ารายงานงบ
การเงินประจ าปี เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

1.3 จัดส่งรายงานงบการเงินประจ าปีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. การจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  

2.1 กลุ่มการเงินและบัญชีเสนอค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

2.2 จัดส่งไฟล์ข้อมูลค่าใช้จ่าย (KSB1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... จากระบบ GFMIS ให้
หน่วยงานในสังกัด  ได้แก่ วิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 11 โรง เพื่อใช้จัดท ารายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

2.3 ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละหน่วยงาน ตารางที่ 1 – 8  
ส่งให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

2.4 กลุ่มการเงินและบัญชีรวบรวมรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจากหน่วยงานในสังกัดมาจัดท า
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลติในภาพรวมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตารางที่ 1 – 8   
ส่งให้กรมบัญชีกลาง 

เครื่องมือ 
ล ำดับที ่ ชื่อเอกสำร 

1. รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนนิงาน งบแสดงการเปลี่ยนแปลสินทรัพยส์ุทธิ/ส่วนทนุ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานรายได้แผ่นดนิ 

2 แบบรายงานการค านวณต้นทนุผลผลติ ตามที่กรมบญัชีกลางก าหนด 
ตารางที่ 1 รายงานรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน 
ตารางที่ 2 รายงานประเภทค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 
ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรม 
ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลติ 
ตารางที่ 5 รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ............ และปีที่ผ่านมา 
ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามประเภทค่าใช้จา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...........       

และปีทีผ่่านมา 
ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... และปีที่ผา่นมา 
ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... และปีที่ผา่นมา 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต 
2. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมฯ และหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ 
3. ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม  
4. หนังสือส่งไฟล์ข้อมูลค่าใช้จ่าย (KSB1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... จากระบบ GFMIS ให้

หน่วยงานในสังกัด  ได้แก่ วิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 11 โรง 
5. หนังสือส่งรายงานการเงินประจ าปี 
6. หนังสือส่งรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

 
เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 4   มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีจากหน่วยตรวจสอบภายในหรือจาก

หน่วยงานภายนอก 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
1.1 ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบระยะยาว 
1.2 กองตรวจสอบภายใน จัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว เสนออธิการบดี 
1.3 กองตรวจสอบภายใน จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ ที่สอดรับกับแผน 

การตรวจสอบระยะยาว เสนออธิการบดี 
1.4 จัดส่งหนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ 
1.5 ด าเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 
1.6 กองตรวจสอบภายในจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เสนออธิการบดี

ลงนาม 
1.7 จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ 

- ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
- ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- หน่วยรับตรวจ 

2. การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก 
2.1 หนังสือแจ้งเปิดตรวจ 
2.2 ด าเนินการตรวจสอบ 
2.3 จัดท ารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก 
2.4 จัดท ารายงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายนอก 

เครื่องมือ 
ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 

1. กระดาษท าการ 
2. แบบการจัดท ารายางานผลการตรวจสอบ 

 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

1.1 บัญชีความเสี่ยงที่ประกอบการจัดท าแผนระยะยาว 
1.2 แผนการตรวจสอบระยะยาว 
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1.3 แผนการตรวจสอบประจ าปี 
1.4 หนังสือแจ้งเข้าตรวจ 
1.5 รายงานผลการตรวจสอบ 
1.6 หนังสือแจ้งรายงานผลการตรวจสอบ 
1.7 หนังสือรายงานผลการด าเนนิงานตามข้อเสนอแนะ 

2. การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก 
5.1 หนังสือแจ้งการเปิดตรวจ 
5.2 รายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก 
5.3 รายงานผลการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายนอก 

 
เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 5   มีการด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขและรายงานผลตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.  การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

1.1 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
1.2 จัดท ารายงานการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ส่งกองตรวจสอบภายใน 
1.3 กองตรวจสอบภายใน ตรวจสอบความถูกต้อง 
1.4 กองตรวจสอบภายใน ประสานหนว่ยรับตรวจให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ถ้ามีการ

ปรับปรุงแก้ไขที่ยงัไม่ถูกต้อง หรือยังไม่สมบูรณ์) 
1.5 รายงานผลการด าเนนิงานปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของ

หน่วยงานภายใน 
2.  การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก 

2.1 มหาวิทยาลัย ฯ แจ้งทุกหนว่ยงานในสังกัดให้ด าเนนิการปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
2.2 หน่วยงานในสงักัดด าเนนิการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน

ให้มหาวิทยาลัยฯ 
2.2 มหาวิทยาลัย ฯ รวบรวมผลการด าเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดจัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน

การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะภาพรวมของมหาวิทยาลัย ฯ ส่งหน่วยงานตรวจสอบภายนอก 
เครื่องมือ 

- ไม่มี - 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1.  การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

1.1 หนังสือแจ้งผลการด าเนนิการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจสง่ให้กองตรวจสอบ
ภายใน 

1.2 หนังสือแจ้งผลการด าเนนิงานปรบัปรุงแก้ไขและรายงานผลตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของ
หน่วยงานภายใน 

2.  การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก 
2.1 หนังสือแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
2.2 หนังสือแจ้งรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานในสังกดั ส่งให้มหาวิทยาลัยฯ 
2.2 หนังสือแจ้งรายงานผลการด าเนินงานจากมหาวิทยาลัยฯ ส่งหน่วยงานตรวจสอบภายนอก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.8    การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ปีกำรเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองการเจ้าหน้าที่/ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
การบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี จึงต้องมีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่
ครอบคลุมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน 
ตั้งแต่การก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามและรายงานผล                    
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการน าผลการด าเนินงานมาใช้ในการปรับแผนในรอบปีถัดไป  

 

เกณฑ์มำตรฐำน 
1. มีการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
2. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
3. มีแผนบริหารความเสี่ยง 
4. มีการด าเนินงานตามแผน 
5. มีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
6. มีการน าผลการด าเนินงานมาใช้วางแผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
 

 
 
 

  

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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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 1 มีการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
2. เสนอ ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้อธิการบดีลงนาม 
3. แจ้งเวียน ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้หน่วยงาน

ในสังกัด 
เครื่องมือ  

-ไม่มี- 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

 

 
เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 2 มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดท าระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
3. แจ้งเวียน แผนภาพระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง ให้หน่วยงานในส่วนกลาง 
 

เครื่องมือ  
 -ไม่มี- 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยการ

กีฬาแห่งชาติ 
2. ระเบียบวาระการประชุม 
3. หนังสือเชิญประชุม 
4.  รายงานการประชุม 
5.  แผนภาพระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 3 มีแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. บุคลากรในแต่ละหน่วยงานจัดท าแบบการระบุปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM-1)  

โดยให้หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปในแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รวบรวมและรายงานข้อมูลให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารรวบรวมข้อมูลจาก ข้อ 1 จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย  

3. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย  

4. เสนอ แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ต่ออธิการบดี 
5. แจ้งเวียน แผนบริหารความเสี่ยง ให้หน่วยงานในส่วนกลาง 

 

เครื่องมือ 
ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 

1 คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
2 แบบการการระบุปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM-1) 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย  

การกีฬาแห่งชาติ 
2. ระเบียบวาระการประชุม 
3. หนงัสือเชิญประชุม 
4. รายงานการประชุม 
5. แบบการการระบุปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM-1) ของแต่ละหน่วยงาน 
6. แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 4 มีการด าเนินงานตามแผน 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง 
2. บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานตามแบบติดตามผลการด าเนินงาน

การบริหารความเสี่ยง (RM-2) โดยให้หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปเป็นผู้รวบรวมและรายงานข้อมูล 
ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

เครื่องมือ 
      

ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 
1 แบบติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง (RM-2) 

 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน 
2. หลักฐานการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง 

 

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 5  มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารรวบรวมข้อมูลแบบติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง (RM-2) 

จากหน่วยงานในส่วนกลาง เพ่ือจัดท า (ร่าง) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการบริหารความเ สี่ยง 

ของมหาวิทยาลัย 
3. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อกองตรวจสอบภายในเพ่ือสอบทาน 
4. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยพร้อมผลการสอบทานให้อธิการบดีเห็นชอบ 
5. แจ้งเวียน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานในส่วนกลาง 

 

เครื่องมือ 
ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 

1 แบบติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง (RM-2) 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

การกีฬาแห่งชาติ 
2. ระเบียบวาระการประชุม 
3. หนังสือเชิญประชุม 
4. รายงานการประชุม 
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
6. ผลการสอบทาน 
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 6 มีการน าผลการด าเนินงานมาใช้วางแผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการปรับแผนในรอบปีถัดไป 
 

เครื่องมือ 
 -ไม่มี- 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 

การกีฬาแห่งชาติ 
2. ระเบียบวาระการประชุม 
3. หนังสือเชิญประชุม 
4. รายงานการประชุม 
5. (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงปีถัดไป  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.9     การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีการศึกษา    
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานกลาง/ หัวหน้ากลุ่มกิจการสภา 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
ด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  มาตรา 58 บัญญัติว่า ให้สภา

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และจัดท ารายงานผลการ
ประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้อธิการบดีน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานต่อไป 

 

เกณฑ์มำตรฐำน 
  1. มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
     2. มีการจัดท าเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 

 3. มีการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี    
 4. มีการจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี  
 5. มีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

เกณฑ์กำรประเมิน                           
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 

 
 

หมำยเหตุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 ในปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถด าเนินการได้ทันระยะเวลาของการประเมิน  เนื่องจาก 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2563 และสภามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว แต่คณะกรรมการไม่สามารถประชุมเพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ เนื่องจาก
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอก 3 ดังนั้น ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 นี้ จึงให้ยกเว้นการประเมินในปีการศึกษานี้     
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.10    การประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ  
 (งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีการศึกษา    
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานกลาง/ หัวหน้ากลุ่มกิจการสภา 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
 ด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 59 บัญญัติว่า ให้ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย          
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   
  ทั้งนี้ การประเมินตามมาตรา 59 ใหอธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของหัวหน้า               
ส่วนราชการ โดยหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นไปกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และจัดท ารายงานผลการประเมิน
เสนอต่ออธิการบดี เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า                

 ส่วนราชการ 
     2. มีการจัดท าเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ 

 3. มีการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ 
 4. มีการจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ  
 5. มีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหวัหน้าส่วนราชการต่ออธิการบดี 
 
 

เกณฑ์กำรประเมิน                           
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 

 

หมำยเหตุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 ในปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถด าเนินการได้ทันระยะเวลาของการประเมิน  

เนื่องจาก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ              
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ                พ.ศ. 
2563 และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว แต่คณะกรรมการไม่สามารถประชุมเพ่ือจัดท า
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ระลอก 3 ดังนั้น ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 นี้  
จึงให้ยกเว้นการประเมินในปีการศึกษานี้    
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.11      การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
 (งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีการศึกษา    
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานกลาง/ หัวหน้ากลุ่มกิจการสภา 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
 ด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 59 บัญญัติว่า ให้ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   
 ทั้งนี้ การประเมินตามมาตรา 59 ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน             
ในมหาวิทยาลัย และจัดท ารายงานผลการประเมินเสนอต่ออธิการบดี เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย               
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป  

 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย 
     2. มีการจัดท าเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 3. มีการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 4. มีการจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
 5. มีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 

 

เกณฑ์กำรประเมิน                           
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 

 

หมำยเหตุ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 ในปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถด าเนินการได้ทันระยะเวลาของการประเมิน  

เนื่องจาก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 
และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว แต่คณะกรรมการไม่สามารถประชุม เพ่ือจัดท า
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
ระลอก 3 ดังนั้น ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 นี้ จึงให้
ยกเว้นการประเมินในปีการศึกษานี้   
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.12 ผลการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองส่งเสริมวิชาการ/ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
     คณะ 3 คณะ/หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกหลักสูตรจากวิทยาเขตทั้ง 17 แห่ง จะสามารถสะท้อนได้ว่า

มหาวิทยาลัยได้ก ากับ ติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะ  
แต่ละวิทยาเขตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ  
การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

สูตรกำรค ำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย  
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
 

เครื่องมือ  
ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 

1 แบบรายงานผลคะแนนระดับหลักสูตร 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ระดับหลักสูตร (CAR) 

  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.13 ผลการประเมินคณะของมหาวิทยาลัย 
ชนิดตัวบง่ชี้  ผลลัพธ์ 
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองส่งเสริมวิชาการ/ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
     คณะ 3 คณะ/หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
ผลการด าเนินงานของคณะทุกคณะจากวิทยาเขตทั้ง 17 แห่ง จะสามารถสะท้อนได้ว่า มหาวิทยาลัย

ได้ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะแต่ละวิทยาเขตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งมีผล 
การด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคณะทุกคณะของมหาวิทยาลัย 

 

สูตรกำรค ำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินคณะทุกคณะของมหาวิทยาลัย 

  จ านวนคณะทั้งหมดในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

 
เครื่องมือ  

ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 
1 แบบรายงานผลคะแนนระดับคณะ 

 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ระดับคณะ (CAR) 

 
 
  
  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.14 ผลการประเมินวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองส่งเสริมวิชาการ/ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา  
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

ผลการด าเนินงานของวิทยาเขตทั้ง 17 แห่ง จะสามารถสะท้อนได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ก ากับ ติดตาม
และสนับสนุนการจัดการการศึกษาแต่ละวิทยาเขตให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่
ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินวิทยาเขตทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 

 

สูตรกำรค ำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินวิทยาเขตทุกวิทยาเขต

ของมหาวิทยาลัย  
 จ านวนวิทยาเขตทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
เครื่องมือ  

ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 
1 แบบรายงานผลคะแนนระดับวิทยาเขต 

 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ระดับวิทยาเขต (CAR) 

 
 
  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.15 ผลการประเมินส านักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัย  
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ /ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานกลาง / หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกอง จ านวน 9 กอง ได้แก่ กองกลาง  
กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ กองตรวจสอบภายใน กองนโยบายและ
แผน กองบริหารงานกลาง กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กองส่งเสริมวิชาการ และกองส่งเสริม
วิชาการโรงเรียนกีฬา โดยมีภารกิจในการสนับสนุนให้วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา สามารถจัดการศึกษาและ
พัฒนากฬีาไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งให้บริการในการติดต่อประสานงาน ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่บุคคล
ภายในและภายนอกสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดังนั้น ส านักงานอธิการบดีจึงมีการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือให้ได้รับทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส าหรับน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

                      ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

สูตรกำรค ำนวณ      

                  คะแนนที่ได้ =  

                                                

หมำยเหตุ 

 ผู้รับบริการ หมายถึง บุคคลที่มารับบริการจากส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้     

1. บุคคลภายในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
2. บุคคลภายนอกสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 
 

เครื่องมือ  
ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 

1 แบบรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผลรวมค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

                 จ านวนผู้รับบรกิารที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.16 ผลการประเมินโรงเรียนกีฬาของมหาวิทยาลัย 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา/ 

 หัวหน้ากลุ่มประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา /หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
ผลการด าเนินงานของโรงเรียนกีฬาทุกโรงของมหาวิทยาลัยจะสามารถสะท้อนได้ว่า มหาวิทยาลัย

ได้ก ากับ ติดตามและสนับสนุนการจัดการการศึกษาแต่ละโรงเรียนกีฬาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจการ
บริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินโรงเรียนกีฬาทุกโรงของมหาวิทยาลัย 

 

สูตรกำรค ำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินโรงเรียนกีฬาทุกโรง 

ของมหาวิทยาลัย  
 จ านวนโรงเรียนกีฬาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
เครื่องมือ  

ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 
1 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนกีฬา 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) 

 
 
 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.17    การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ปีกำรเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา/ 

 หัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามท่ีก าหนด
ไว้ใน 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  

โดยมหาวิทยาลัยต้องมีการด าเนินงานที่ประกอบด้วยการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่ามหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑ์มำตรฐำน  
1. มีการก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
3. มีแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
4. มีการด าเนินงานตามแผน  
5. มีการติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี 
6. มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย) 

 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 1 มีการก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
   

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. ศึกษาเอกสาร กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

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

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

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ต่อผู้บริหารพิจารณา 
4. ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
5. เสนอลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง  นโยบาย และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
 

เครื่องมือ 
ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 

1 แบบ (ร่าง) ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา 

 

เอกสำรอ้ำงอิง  
          ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง  นโยบาย และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  

 
 
  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย) 

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 2  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
3. เผยแพร่ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

เครื่องมือ 
             -ไม่มี- 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
แผนภาพระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

 

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 3   มีแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
1. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
2. เผยแพร่แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปยังผู้รับผิดชอบ  
3. จัดท าปฏิทินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เครื่องมือ 
ล ำดับที ่ ชื่อเอกสำร 

1 (ร่าง) แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2 แบบเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
3 (ร่าง) ก าหนดการประเมิน ระดับหลักสูตร 
4 (ร่าง) ก าหนดการประเมิน ระดับคณะ/วิทยาเขต 
5 (ร่าง) ก าหนดการประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย 

 

เอกสำรอ้ำงองิ  
แผนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย) 

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 4   มีการด าเนินงานตามแผน  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  

ตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการจัดการศึกษา ระดับ

คณะ และระดับวิทยาเขต 
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัด

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการจัดการศึกษา ระดับ

หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน 72 หลักสูตร 

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

- จัดสรรงบประมาณส าหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

- ติดตามการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม
ปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- รวบรวมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร  
จากเลขานุการประเมิน 

กิจกรรมที่ 5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จ านวน 51 คณะ 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
- จัดสรรงบประมาณส าหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ 
- ติดตามการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามปฏิทินที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
- รวบรวมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับคณะ  

จากเลขานุการประเมิน 
 
กิจกรรมที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต 17 แห่ง 

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยา
เขต 

- จัดสรรงบประมาณส าหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับวิทยาเขต 

- ติดตามการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ตาม
ปฏิทินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- รวบรวมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับวิทยาเขต   
จากเลขานุการประเมิน 

กิจกรรมที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
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- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

- รวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ระดับ
มหาวิทยาลัย 

- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย  

- รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามปฏิทินที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับ
มหาวิทยาลัย จากเลขานุการ  

เครื่องมือ 
ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 

1 แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
2 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร 
3 แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ 
4 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับคณะ 
5 แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขต 
6 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับวิทยาเขต 
7 แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 
8 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

 
เอกสำรอ้ำงอิง  

1. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
2. คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
3. คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย 
5. บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต 
6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
8. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต  
9. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย 
10. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับมหาวิทยาลัย 
11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
12. หนังสือน าส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับมหาวิทยาลัย 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 5  มีการติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. ติดตาม ผลการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามปฏิทิน และโครงการการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
2. รวบรวมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับจากเลขานุการประเมิน แล้ว

จัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ 
3. น ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ เสนอต่อคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
4. น าส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ไปยังกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  

เครื่องมือ 
ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 

1 แบบติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร 
2 แบบติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับคณะ 
3 แบบติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับวิทยาเขต 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. รายงานผลการติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ 
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับสมบูรณ์ ทุกระดับ 

 
เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 6  มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปวางแผนพัฒนาการ

ด าเนินงานต่อไป 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

5. ประชุมคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อวางแผนการจัดท าแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษาถัดไป 

6. ประชุมผู้รับผิดชอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เช่น รับการประเมินปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ผล
การประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในปีการศึกษา 2561 

7. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
 

เครื่องมือ 
ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 

1 แบบรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
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มำตรฐำนที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา 
 

ค ำอธิบำยมำตรฐำน  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านกีฬา มุ่งส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล โดยอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
คือ “ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและ
ประสบการณ์ทางการกีฬา สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ด้านกีฬาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 

จ ำนวน 3 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ (งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3      นักศึกษาในศูนย์กีฬาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1   นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
 (งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีกำรเก็บ ข้อมูล   ปีการศึกษา  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   ส านักกีฬา/หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการกีฬา 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
การได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติของนักศึกษา เป็นผลมาจากการพัฒนา

ทักษะและประสบการณ์ทางการกีฬาของนักศึกษาให้มีศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง    
อัตลักษณ์ด้านกีฬาของนักศึกษา 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 

 
 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 

 x 100 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

คะแนนที่ได้ =  

 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับชาติ X5  

40 
 
หมำยเหตุ 

1. การนับจ านวนนักศึกษาท้ังหมดใหใ้ช้ข้อมูล ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนในภาคต้นของ 
ปีการศึกษาท่ีไดร้ับการประเมิน  

2. การนับจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ให้นับรางวัลอันดับ 1-3 ที่
นักศึกษาได้รบัจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ หากนักศกึษาได้รับรางวัลมากกว่า 1 รายการ ให้นับ
รางวัลที่ดีที่สดุเพียงรางวลัเดียวไมน่ับซ้ า โดยให้ใช้ข้อมูลของปีการศกึษาที่รับการประเมิน 

3. การนับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาต ิให้นับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน หาก
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1 รายการให้นับเพียงครั้งเดียวต่อคนไม่นับซ้ า โดยใช้ข้อมูลของปี
การศึกษาท่ีรับการประเมิน  

4. กรณีในปีนั้นๆ มีเหตุการณภ์ัยพิบัติทางธรรมชาต ิโรคระบาดร้ายแรง ที่ส่งผลกระทบให้นักศึกษา ไมส่ามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาตไิด้ โดยมหีลักฐานเชิงประจักษ ์เช่น สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ให้ยกเว้นการประเมินตัวบ่งช้ีนี้ได ้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลยัก าหนด  
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2   นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
 (งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   ส านักกีฬา/หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการกีฬา 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
การได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติของนักศึกษา เป็นผลมาจากการ

พัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางการกีฬาของนักศึกษาให้มีศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงอัตลักษณ์ด้านกีฬาของนักศึกษา 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ 

 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
 x 100 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ =  

 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ X5  

10 
 
หมำยเหตุ 

1. การนับจ านวนนักศึกษาท้ังหมดใหใ้ช้ข้อมูล ณ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนในภาคต้นของ 
ปีการศึกษาท่ีไดร้ับการประเมิน  

2. การนับจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  
ให้นับรางวัลอันดับ 1-3 ที่นักศึกษาได้รบัจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติหากนักศึกษาได้รับ
รางวัลมากกว่า 1 รายการ ให้นับรางวัลที่ดีที่สุดเพียงรางวัลเดียวไม่นบัซ้ าโดยให้ใช้ข้อมูลของปีการศึกษาที่รับ
การประเมิน 

3. การนับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิให้นับจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
หากนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1 รายการให้นับเพียงครั้งเดียวต่อคนไม่นับซ้ า โดยใช้ข้อมูลของปี
การศึกษาท่ีรับการประเมิน  

4. กรณีในปีนั้นๆ มีเหตุการณภ์ัยพิบัติทางธรรมชาต ิโรคระบาดร้ายแรง ที่ส่งผลกระทบให้นักศึกษา ไมส่ามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติได ้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ ์เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ให้ยกเว้นการประเมินตัวบ่งช้ีนี้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
ก าหนด  
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.3 นักศึกษาในศูนย์กีฬาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ (งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 

ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   ส านักกีฬา/หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการกีฬา 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
การพัฒนานักศึกษาในศูนย์กีฬา ส านักกีฬา เป็นหน่วยงานหลักในการท าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษาในศูนย์กีฬาที่มีความสามารถทางการกีฬา ให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล  
ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและเป็นการเตรียมนักศึกษาในศูนย์กีฬาเพ่ือเข้าร่วมคัดเลือก
เป็นตัวแทนของประเทศในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ซึ่งการได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ เป็นผลของการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาในศูนย์กีฬาของ
มหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ 

 
 จ านวนนักศึกษาในศูนย์กีฬา 

ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ   
x 100 

จ านวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ =  

 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ X5  

40 
 
หมำยเหตุ 

1. นักศึกษาในศูนย์กีฬา หมายถึง นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขต............ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาในศูนย์กีฬา ประจ าปีการศึกษาที่รับการประเมิน  

2. การนับจ านวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ ให้นับรางวัลอันดับ 1-3 ที่นักศึกษาในศูนย์กีฬาฯได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ หากนักศึกษาได้รับรางวัลมากกว่า 1 รายการ ให้นับรางวัลที่ดีที่สุดเพียง
รางวัลเดียวไม่นับซ้า โดยให้ใช้ข้อมูลของปีการศึกษาที่รับการประเมิน  
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย) 

3. การนับจ านวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทั้งหมด ให้นับ
จ านวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน หากนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1 
รายการให้นับเพียงครั้งเดียวต่อคนไม่นับซ้ า โดยใช้ข้อมูลของปีการศึกษาที่รับการประเมิน  

4. กรณีในปีนั้น ๆ มีเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาดร้ายแรง ที่ส่งผลกระทบให้
นักศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติได้ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ให้ยกเว้น 
การประเมินตัวบ่งชี้นี้ได้ ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยก าหนด  
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย) 

มำตรฐำนที่ 7 เอกลักษณ์ด้านกีฬา 
 
ค ำอธิบำยมำตรฐำน  

“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ซึ่ง
หมายถึง สถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านการกีฬา รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ ให้มี
ความรู้และทักษะในวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนากีฬาในทุกระดับ 
 
ตัวบ่งชี้จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 การพัฒนานักกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
 (งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 การพัฒนาหลักสูตรทางการกีฬา 
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 การพัฒนานักกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 (งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   ส านักกีฬา/หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการกีฬา 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่จัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษทางการกีฬา โดยมุ่งพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละ
บุคคล มีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นในระดับชาติและนานาชาติ  การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ  จึงเป็น
กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์กร การมีส่วนร่วม การควบคุม และการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ใน
การด าเนินงานเพ่ือความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
          1. มีการก าหนดนโยบายการพัฒนานักกีฬา 

           2. มีระบบและกลไกการพัฒนานักกีฬา 
 3. มีแผนการด าเนินงานการพัฒนานักกีฬา 
 4. มีการด าเนินงานตามแผนการพัฒนานักกีฬา 
 5. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
 6. มีการน าผลการด าเนินงานไปวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
 
 
 
 
 

  

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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ตัวบ่งชี้ 7.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
 /หัวหน้ากลุ่มวิจัยและนวัตกรรม 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีพันธกิจหลักด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ได้  

พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง จึงต้องมีการมุ่งเน้นพัฒนาองค์  ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้วิทยาเขตผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ตลอดจนเพิ่มปริมาณงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา ให้สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัย 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
สูตรกำรค ำนวณ 
 

1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัย 
 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาทั้งหมด 

ของมหาวิทยาลัย X 100 
จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

  
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 

ของมหาวิทยาลัย × 5 
 80 
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หมำยเหตุ   
 1. การนับจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้นับตามปีงบประมาณฯ ที่ตรงกับปีการศึกษา 

 ที่รับการประเมิน 
 2. จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมด้านศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัย ให้นับเฉพาะผลงานวิจัย

และนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน 
เท่านั้น ในปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

 3. จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ให้นับผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
อาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน 

 4. ศาสตร์การกีฬา หมายถึง องค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การเสริมสร้างสุขภาพ 
            วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬาและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องทางการกีฬา 
 5. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
 
 
 
 
 
เครื่องมือ  

 
เอกสำรอ้ำงอิง  

1. รายงานสรุปจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา ของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
2. รายงานสรุปจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา อาจารย์ประจ าทุกวิทยาเขต 
 

ล ำดับที่ ชื่อเอกสำร 
1 แบบรายงานสรุปจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาของอาจารย์

ประจ ามหาวิทยาลัย 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 การพัฒนาหลักสูตรทางการกีฬา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีกำรเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   คณะ/คณบดี 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านกีฬา จัดการศึกษาครอบคลุมทางการ
กีฬา ซึ่งนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้สอน ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องมีแผนในการ
จัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทางการกีฬา ในทุกระดับการศึกษา และมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการกีฬา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใช้หลักสูตร
ตามแผนที่ก าหนด 
 

เกณฑ์มำตรฐำน : 
1. มีแผนการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทางการกฬีาในทุกระดับการศึกษา 
2. มีระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร 
4. มีการประเมินกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
5. มีการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมิน 
6. มีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตามแผนที่ก าหนด 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 
 
 
 
 
  

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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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 1 มีแผนการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทางการกีฬาในทุกระดับการศึกษา 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. จัดท า (ร่าง) แผนการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทางการกีฬาในทุกระดับการศึกษา 
2. เสนอ (ร่าง) แผนการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทางการกีฬาในทุกระดับการศึกษา ต่อ

ผู้บริหารพิจารณา 
3. ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
4. ประกาศใช้แผนการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทางการกีฬาในทุกระดับ 

 
เครื่องมือ 
             -ไม่มี- 
 
เอกสำรอ้ำงอิง  

1. หนังสือเชิญประชุม 
2. รายงานการประชุม 
3. แผนการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทางการกีฬาในทุกระดับการศึกษา 

 
เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 2 มีระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรทางการกีฬา 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรทางการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดท าระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรทางการกีฬา 
3. ประชุมชี้แจงระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรทางการกีฬาให้กับบุคลากรของคณะรับทราบน าสู่   

  การปฏิบัติ 
 

เครื่องมือ 
             -ไม่มี- 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตร 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. รายงานการประชุม 
4. แผนภาพระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 

 
  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 3   มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับนโยบาย  ระบบและกลไก 
การพัฒนาหลักสูตรทางการกีฬา 

2. ปฏิทินการพัฒนาหลักสูตรทางการกีฬา 
3. โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ที่เป็นไปตามระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร

ทางการกีฬาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

เครื่องมือ 
             -ไม่มี- 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตร 
 

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 4   มีการประเมินกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ประเมินกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพื่อน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 

เครื่องมือ 
             -ไม่มี- 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
1. หนังสือเชิญประชุม 
2. รายงานการประชุมการประเมินกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 5  มีการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมิน 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. น าผลการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 
2. จัดท าระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมิน 

 

เครื่องมือ 
             -ไม่มี- 
 
เอกสำรอ้ำงอิง  

1. หนังสือเชิญประชุม 
2. รายงานการประชุม 
3. แผนภาพระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 
4. แผนภาพระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

 
เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 6 มีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตามแผนที่ก าหนด 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
น าหลักสูตรเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

เครื่องมือ 
             -ไม่มี- 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย เรื่องการอนุมัติใช้หลักสูตร 
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ส่วนที่ 6 
 

 

แนวทำงกำรวิเครำะห์และสรุปผล 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
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แนวทำงกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ทุกมหาวิทยาลัยต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสมกับบริบท
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือ เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต และระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยต้องควบคุมให้มีการด าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก าหนดและมีการตรวจสอบ
ระบบคุณภาพเป็นระยะ ๆ โดยที่มีกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพดังกล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาศึกษาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด  โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล ติดตาม
ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานการด าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา และสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต และระดั บมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยการพลศึกษาจัดท าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
 

กำรสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
การประเมินระดับมหาวิทยาลัยจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจตามพันธ

กิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา และ 1 พันธกิจที่เป็นบริบทของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยแสดงเป็น
ค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย 
เพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรประเมินระดับมหำวิทยำลัย 
 
 

มำตรฐำน 
 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 ระดับคุณภาพพอใช ้

3.51 – 4.50 ระดับคุณภาพดี 

4.51 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 1 - - 1.1    
2 1 - - 2.1   
3 1 - - 3.1   
4 1 - - 4.1   
5 14 5.2, 

5.3, 
5.4, 
5.5 

 

5.1,  
5.6, 
5.7, 
5.8, 
5.17 

5.12, 
5.13, 
5.14, 
5.15, 
5.16 

 
 
 

  

6 0   -   งดประเมินในปีการศึกษา 2563 

7 2 7.2  7.3    
รวม 20 5 6 9   
ผลกำรประเมิน      

หมำยเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมินในปีการศึกษา 2563 จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5.9, 5.10, 5.11, 6.1,       
6.2, 6.3 และ 7.1 

 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ
ด้วย ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่ำงรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ มำตรฐำนที่ 1 – มำตรฐำนที ่7 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. 
2. 
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ส่วนที่ 7 
 
 

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

  

 



- 102 - 

(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย) 

   หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ระดบัมหำวิทยำลัย เกณฑ์กำรประเมิน หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผดิชอบ    

1.ผลลัพธ์ผู้เรียน 1.1 ผลลัพธ์ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ทุกตัวตาม
มาตรฐานผู้เรียนทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 

กองส่งเสริมวิชาการ / 
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 

2.ผลลัพธ์กำรวิจัยและ
นวัตกรรม 

2.1 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ทุกตัวตาม
มาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัย 

กองวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา/ 
หัวหน้ากลุ่มวิจยัและนวตักรรม 

3.ผลลัพธ์กำรบริกำร
วิชำกำร 

3.1 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ            
ของมหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ทุกตัวตาม
มาตรฐานการบริการวิชาการทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัย 

กองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ  / 
หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 

4. ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ควำมเป็นไทยด้ำน
กำรละเล่นพื้นบ้ำน
และกีฬำไทย 

4.1 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทยของมหาวิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ทุกตัวตามมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมฯ ทุกวิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัย 

กองกิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ/ 
หัวหน้ากลุ่มศลิปวัฒนธรรมและกจิการพิเศษ 

 

5. กำรบริหำรจัดกำร 5.1 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เกณฑ์มาตรฐาน 5  ข้อ กองวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา/ 
หัวหน้ากลุ่มวิจยัและนวตักรรม 

5.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม (เงินรายได้) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของทุก 
วิทยาเขต 

กองวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา/ 
หัวหน้ากลุ่มวิจยัและนวตักรรม 
 

5.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม  

       (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  
ของทุกวิทยาเขต 
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มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ระดบัมหำวิทยำลัย เกณฑ์กำรประเมิน หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผดิชอบ    
5. กำรบริหำรจัดกำร 5.4 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก  
โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
40 ขึ้นไป 

กองการเจ้าหน้าที่ /หัวหน้ากลุ่มพฒันาบุคลากร 
คณะ 3 คณะ /หัวหน้ากลุ่มวิจยัและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

5.5 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

กองการเจ้าหน้าที่ /หัวหน้ากลุ่มพฒันาบุคลากร 
คณะ 3 คณะ /หัวหน้ากลุ่มวิจยัและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

5.6 การพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3, 6 
 

 
กองนโยบายและแผน /หัวหน้ากลุม่นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

เกณฑ์ข้อ  3, 4, 5 กองนโยบายและแผน /หัวหน้ากลุม่แผนและ
งบประมาณ 

 5.7 การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
เกณฑ์ข้อ 1 

กองนโยบายและแผน /หัวหน้ากลุม่แผนและ
งบประมาณ 

เกณฑ์ข้อ 2 
 

กองนโยบายและแผน /หัวหน้ากลุม่ติดตามและ
ประเมินผล 

เกณฑ์ข้อ 3 กองกลาง /หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี 

เกณฑ์ข้อ 4 กองตรวจสอบภายใน /หัวหน้ากลุม่ตรวจสอบภายใน 
กองกลาง /หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี 

เกณฑ์ข้อ 5 กองตรวจสอบภายใน /หัวหน้ากลุม่ตรวจสอบภายใน 
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มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ระดบัมหำวิทยำลัย เกณฑ์กำรประเมิน หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผดิชอบ    
5. กำรบริหำรจัดกำร 5.8 การบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ กองการเจ้าหน้าที่ /หัวหน้ากลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 

 
5.9 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ

อธิการบดี 
(งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ กองบริหารงานกลาง /หัวหน้ากลุม่กิจการสภา 
 

5.10 การประเมินการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ 

(งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.11 การประเมินการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

(งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.12 ผลการประเมินหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

กองส่งเสริมวิชาการ /หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
คณะ 3 คณะ /หัวหน้ากลุ่มวิจยัและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

5.13 ผลการประเมินคณะ            
  ของมหาวิทยาลัย  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคณะทุกคณะของ
มหาวิทยาลัย 

5.14 ผลการประเมินวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัย  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินวิทยาเขตทุก
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 

กองส่งเสริมวิชาการ /หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
 

5.15 ผลการประเมินส านักงาน
อธิการบดีของมหาวิทยาลัย  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

กองบริหารงานกลาง/หัวหน้ากลุม่บริหารทั่วไป 

5.16 ผลการประเมินโรงเรียนกีฬา ของ
มหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินโรงเรียนกีฬา 
ทุกโรงของมหาวิทยาลัย 

กองวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา/ 
หัวหน้ากลุ่มประกันคณุภาพการศกึษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา / 
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา 

5.17 การบริหารการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ กองวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา/ 
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ระดบัมหำวิทยำลัย เกณฑ์กำรประเมิน หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ผู้รับผดิชอบ    
หัวหน้ากลุ่มประกันคณุภาพการศกึษา 
ระดับอุดมศึกษา 

6. อัตลักษณ์ของ
นักศึกษำด้ำนกีฬำ  

 

6.1 นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 

(งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

ส านักกีฬา /หัวหน้ากลุ่มบริหารจดัการกีฬา 
 

6.2 นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

(งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

6.3 นักศึกษาในศูนย์กีฬาที่ได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ 

(งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาในศูนย์
กีฬาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

7. เอกลักษณ์ด้ำนกีฬำ 
 

7.1 การพัฒนานักกีฬาของ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

(งดประเมินในปีการศึกษา 2563) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ส านักกีฬา /หัวหน้ากลุ่มบริหารจดัการกีฬา 
 

7.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านศาสตร์การกีฬา  

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัย เป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

กองวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา/ 
หัวหน้ากลุ่มวิจยัและนวตักรรม 
 

7.3 การพัฒนาหลักสูตรทางการกีฬา เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ คณะ 3 คณะ /หัวหน้ากลุ่มวิจยัและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย) 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 8 

 
ปฏิทินกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย) 

ปฏิทินกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
ล ำดับ

ที ่ กิจกรรม วัน เดือน 
ปี 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ 
ผู้ด ำเนินงำน หมำยเหตุ 

 วันเปิดปีการศึกษา 1/2563 3 ส.ค. 63 งานวิชาการ  
1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

จากการจัดการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2562 

21-22  
ส.ค. 63 

กลุ่มประกันคุณภาพฯ 
ระดับอุดมศึกษา 

 

2 ประชุมทบทวนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากการจัดการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย 

 1 ต.ค. 63  กลุ่มประกันคุณภาพ
ฯ 

    ระดับอุดมศึกษา 
 เจ้าภาพทุกมาตรฐาน 

 

3 น ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากการจัดการศึกษา ปี
การศึกษา 2562 ทุกระดับ เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

5 ต.ค. 63 กลุม่ประกันคุณภาพฯ 
ระดับอุดมศึกษา 

 

4 ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากการจัดการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ไป
ยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

27 ต.ค. 
63 

กลุ่มประกันคุณภาพฯ 
ระดับอุดมศึกษา 

 

5 ทบทวนมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ  
(ส าหรับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
2563)  

ต.ค.-พ.ย. 
63 

เจ้าภาพทุกมาตรฐาน ทบทวนมาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ฯ  

ตามข้อเสนอแนะ 
จาก

คณะกรรมการ
ประเมินฯ  

6 จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในส าหรับการจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
(2563-2566) 
(ส าหรับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
2563) 

ธ.ค. 63 กลุ่มประกันคุณภาพฯ 
ระดับอุดมศึกษา 

ปรับปรุงคู่มือ 
- ระดับคณะ 
- ระดับวิทยาเขต 
- ระดับ
มหาวิทยาลัย 

7 น ากรอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุก
ระดับจากการทบทวนตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมิน เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ม.ค. 64 กลุ่มประกันคุณภาพฯ 
ระดับอุดมศึกษา 
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(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

ล ำดับ
ที ่ กิจกรรม วัน เดือน 

ปี 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ 

ผู้ด ำเนินงำน หมำยเหตุ 

8 ประชุมชี้แจงคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ส าหรับการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2563) ระดับคณะ 
และระดับวิทยาเขต ให้กับผู้รับผิดชอบ       
ตัวบ่งชี้ของวิทยาเขต 17 แห่ง  

5-9 
เม.ย. 64 

 กลุ่มประกันคุณภาพฯ 
    ระดับอุดมศึกษา 
 เจ้าภาพทุกมาตรฐาน 

การประชุมทางไกล 
(Vedio 

Conference) 
โดยเจา้ภาพแตล่ะ 
ตัวบ่งช้ีเป็นผู้ช้ีแจง 

9 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2563  
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในจากการจัด
การศึกษา ระดับหลักสูตร  
 

3 - 5  
ก.พ.64 

 กลุ่มประกันคุณภาพฯ 
    ระดับอุดมศึกษา 

เลื่อนการอบรม
เนื่องจากการแพร่

ระบาด 
Covid19 

10 กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในจากการจัด
การศึกษา ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต 

3 - 5  
มี.ค. 64 

 กลุ่มประกันคุณภาพฯ 
    ระดับอุดมศึกษา 
 เจ้าภาพทุกมาตรฐาน 

11 กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา 

20 – 21 
เม.ย. 64 

 กลุ่มประกันคุณภาพฯ 
 ระดับอุดมศึกษา 

 วันเปิดภาคปีการศึกษา 1/2564  1 มิ.ย. 64 งานวิชาการ  
12 
 

กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากการจัดการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  

 18 มิ.ย. 
- 12 ก.ค.

64 
 

กลุ่มประกันคุณภาพฯ 
ระดับอุดมศึกษา 

การประเมิน 
โดยใช้รูปแบบ 

การประชุมทางไกล 
(Vedio 

Conference) 
 

กิจกรรมที่ 5 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากการจัดการศึกษา 
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563  

12 ก.ค. 
-  

3 ส.ค.64 
 กิจกรรมที่ 6 การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในจากการจัดการศึกษา 
ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2563  

13 กิจกรรมที่ 7 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากการจัดการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563  

1-2 
ก.ย. 64 

กลุ่มประกันคุณภาพฯ 
ระดับอุดมศึกษา 

14 น ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากการจัดการศึกษา            
ทุกระดับ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ต.ค. 64 กลุ่มประกันคุณภาพฯ 
ระดับอุดมศึกษา 

 

 

 



- 111 - 

(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ว่ำดว้ยระบบ หลักเกณฑ์                   

และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2563 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2562 
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- 113 - 

(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

 



- 114 - 

(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

 



- 115 - 

(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 



- 116 - 

(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

 



- 117 - 

(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

 

  



- 118 - 

(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

 

 



- 119 - 

(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 

 



- 120 - 

(IQA TNSU: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน: ระดับมหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนปีการศึกษา 2563) 
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