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คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

สถำบันกำรพลศึกษำ ฉบับนี้ เป็นฉบับปรับปรุง เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

พ.ศ. 2561  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2561 และ มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ได้เพ่ิมเติม

ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนผลกำรด ำเนินงำนตำมบริบทของสถำบันกำรพลศึกษำ เพ่ือใช้ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2561            

เป็นต้นไป โดยจัดท ำขึ้นเพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำบันกำรพลศึกษำ มีกำรด ำเนินงำน

เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำบันกำรพลศึกษำ และสอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของ

สถำบันกำรพลศึกษำ ซึ่งแบ่งกำรบริหำรงำนเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนกลำง เป็นกำรบริหำรงำนระดับนโยบำย 

และ2) ส่วนภูมิภำค ประกอบด้วยวิทยำเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬำ 13 โรง เป็นส่วนที่มีกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน ในวิทยำเขตเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับอุดมศึกษำ และโรงเรียนกีฬำเป็นกำรจัดกำรเรียน          

กำรสอนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดให้ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำบันกำร     

พลศึกษำ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร คณะ วิทยำเขต และสถำบัน  โดยสถำบันกำรพลศึกษำ 

(ส่วนกลำง) มีกำรก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ และแนะน ำ กำรด ำเนินงำนในทุกระดับเพ่ือพัฒนำ

สถำบันกำรพลศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและให้หน่วยงำนในสังกัดทุกหน่วยจัดส่งรำยงำน          

กำรประเมินตนเอง รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้กับ

สถำบันกำรพลศึกษำทุกปี เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันกำรพลศึกษำมีพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  

 คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)                 

สถำบันกำรพลศึกษำ ฉบับนี้ จึงถือเป็นเครื่องมือส ำคัญส ำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำบัน เพ่ือให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด และเตรียมควำมพร้อมเพ่ือ

รองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก และเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

 
 

1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  การให้ 
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ
ดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ า เป็นที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ  

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน 
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัว
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้ 
และผลิตบัณฑิต 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 าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

8) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
และมีการปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาจึง
ได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตใน
แต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

10) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบ 
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษา 

 3) ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้นโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และได้มาตรฐาน 

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

5) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
สถาบัน 
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6) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

7) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น 
ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
ที่มา: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
 
 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

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

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก  

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ 
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษา ในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  1 
ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
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2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ 
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน 
รวมทั้ง มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย             
ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิต
ในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้        
จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ 
สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น 
ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็น
ความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน  โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกัน
คุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมิน
คุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐาน
และเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

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

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จัด
ฝึกอบรม สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุน รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับ
การด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม 
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนา ภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 
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ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็น สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการ
ท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีเป็นผู้น าทางความคิด
ของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์
ความรู้ ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม 
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว  

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดม 
ศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  

(1) มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  
(1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ  

ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

(1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

(1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง  รู้คุณค่า
และรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข อย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก  

(2)  มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทาปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพ และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์
ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส  
มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ  

(3)  มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญ 
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการ
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บริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  

(4)  มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ 
การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การสรางความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ
และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของ
ประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือ
การสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

(5)  มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  
(5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน แบบบูรณา

การเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการ ที่หลากหลายของ
ประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  สังคม สถานประกอบการ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

(5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา  
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึง ความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว  โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  

(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน  และ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการก ากับให้การ
จัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

 
 2.4 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561    

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ มาตรา 47 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2553 

ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้ “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมี
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กลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
และสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ  ประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา  การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ  เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่
ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ แนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ข้อ 4 เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ 3 แล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ  ที่ต้องการให้มีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจาก  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ส านักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน คุณภาพภายนอก ให้
ส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ  สถานศึกษา และ
จัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ  ให้แก่สถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ในการด าเนินการตามวรรคสอง ส านักงานอาจจัดให้บุคคลหรือ
หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก ส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาได้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการ
ด าเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ข้อ 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเก่ียวกับ การปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง 

 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกัน
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความ
พร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
(accountability) 
 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชิต พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความ
เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับ
สถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละละดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกัน
คุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะ
เป็นระบบคุณภาพแบบใด จะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การ
ตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
 หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

2) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้ า และกระบวนการซึ่ง
สามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศใช้ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้สถาบันการพลศึกษาได้มีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ และบริบทของสถาบัน
การพลศึกษา จึงก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับ
วิทยาเขต และระดับสถาบัน  
  - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะ
มุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ระดับวิทยาเขต และระดับสถาบัน เป็นการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะ วิทยาเขตและ สถาบัน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ
และความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
คณะ วิทยาเขต และสถาบันต้องการให้คณะ วิทยาเขตและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่ม
สถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 4) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่อง                
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และการเชื่อมโยกับการประกัน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของ
หน่วยงาน 
 

  3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
 มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดม 
ศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ             
ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 
 ก าหนดตัวบ่งชี้ เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ และตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 



~ 14 ~ 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 
ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงาน
ได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้  1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 
คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ และกรรมการ
ประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับ
คะแนนอยู่ระหว่าง 0-5 
 2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ใน
รูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละ
หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 
 
 3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ 
ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจ
ร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงาน
นี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับ
คณะ วิทยาเขต และสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท า
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้
งานร่วมกันได้ทุกระดับ 
 
  3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด
และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากปราศจากฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต  
และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระดับสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและ
พัฒนา  
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 4. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเน้นการใช้ฐานข้อมูลตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาโดยมีกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ดังน้ี 
ประเด็น การประเมินคณุภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) 
แนวคิดหลัก 1. การประเมินคุณภาพภายนอกเช่ือมโยงกับระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาและ

หน่วยงานต้นสังกัด 
2.  การประเมินคุณภาพภายนอกช่วยกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการส่งเสริมการยกระดับ

คุณภาพของสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 1. สร้างมาตรฐานการประเมินและส่งเสรมิให้สถานศึกษาสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพทุกระดับและทุกกลุม่ประเภทและสรา้งผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 
2. ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อสะทอ้นคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์

ด้านคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลแก่รัฐบาลในการพิจารณาก าหนดนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย มีมาตรฐานส าหรับการประเมินคณุภาพภายนอกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
ติดตามและตรวจสอบคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงบริบทของ
สถานศึกษา มาตรฐานชาติ และมาตรฐานระดับสากล 

วิธีการประเมิน การประเมินคณุภาพภายนอกจะเป็นการประเมินเชิงคณุภาพ เน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidenced 
Based) ที่สะท้อนผลการด าเนินงานโดยใช้การตดัสินใจของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgment) และ
การตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดยีวกัน (Peer Review) ให้
ครอบคลมุองค์ประกอบท้ังระบบแบบองค์รวม (Holistic Approach)  

ขั้นตอนด าเนินงาน 1. สถานศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) แล้วจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดวิเคราะห์ SAR ส่งให้ สมศ.ตามระยะเวลาและเง่ือนไขที่ก าหนด 

2. สมศ. วิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐานของสถานศึกษา (Pre-Analysis) จากฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

3. คณะผู้ประเมินภายนอกประชุมพิจารณาผลการด าเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานการ
ประเมินตนเองร่วมกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Pre- Assessment) เพื่อวางแผนการลง
พื้นที่ตรวจเยี่ยม 

4. คณะผู้ประเมินภายนอกลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม (Site Visit) เพื่อประชุมเสวนาสร้างสรรคร์่วมกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพกับบุคลากร หลกัฐานเชิงประจักษ์ และ
หน่วยงาน/บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งท าการรายงานผลประเมินด้วยวาจา 

5. คณะผู้ประเมินภายนอกจัดท ารายงานผลการประเมินคณุภาพภายนอก (EQA Report) พร้อม
ข้องเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการศึกษา แล้วจดัส่งให้ สมศ. เพื่อพิจารณาให้
การรับรองผลการประเมิน จากนัน้ สมศ. จะจดัส่งให้กับสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 
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ส่วนที่ 3 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม
ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้
และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด 
ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557-2561) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558-2562) 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานใน
ทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน 
ในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  
ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น
สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์
การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่
เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในระยะแรกนี้
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจน ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็น
ตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ.2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก 
โดยน าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะ
ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ  สมศ.มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกัน
คุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่าง
จากรอบแรกคือ มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค1 สถาบัน
เฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่
เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่ก าหนดใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่  
 ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ (พ.ศ. 2557 -2561)  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่
ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 รวมทั้ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ส าหรับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันด าเนินการไปพร้อม
กัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่ เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้
กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม 
พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิต  
ศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย
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ของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่
คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการ
บริหารจัดการ มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ 
ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
คณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึ งการประกันคุณภาพในภาพรวม 
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้
ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และ
ภาพรวมของสถาบัน อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน
ทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า 
ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 อย่างไรก็ตาม ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้
มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม
การด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษา ก าหนด โดยให้
สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิต ในแต่
ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดย
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คณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการ
ประเมิน คุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้
ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา  

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระใน
การเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน
การด าเนินการ ของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและ
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบัน อุดมศึกษาเลือกใช้ ต้อง
สนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น 
หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได  ้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน เช่น ระบบ AUN-QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดย
ผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละละดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

สถาบันการพลศึกษา จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้ก าหนดให้มีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต และระดับสถาบัน 
โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติม
ตามบริบทของสถาบันการพลศึกษาอีก 1 ด้าน คือ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพ
ด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล ส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง
ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมี
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การประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่ง
ได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม 
พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิต 
ศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย
ของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย 
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 
  ระดับวิทยาเขต ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบ
ที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและบริบทของสถาบันการ
พลศึกษา  ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ด้านกายภาพด้าน
วิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย และการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่
ละบุคคล ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของวิทยาเขตเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของวิทยาเขต รวมถึงการประกันคุณภาพใน
ภาพรวม จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
วิทยาเขตให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ 
และภาพรวมของวิทยาเขต อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้ง
ไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
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ทุกปีการศึกษา รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  
 ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 
2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4  การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย  องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนานักเรียนนักศึกษา
ด้านกีฬา  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  
ด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย และการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้าน
กีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล  และมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบันเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละคณะ วิทยาเขต  โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการ
ประกันคุณภาพในภาพรวม จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
แต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ และ
มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การ
วางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนา
คุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต  
 
3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

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

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มา
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิดปิดภาคการศึกษาแบบเดิม 
หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิดปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  
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C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน  – 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป  

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ
กลางปีหรือ งบประมาณพิเศษก็ได้ 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
1. หลักสูตร คณะ วิทยาเขตและ สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี

การศึกษาใหม่ 
2. หลักสูตร คณะ วิทยาเขต สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้ และให้มี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน  
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผ่านระบบ IPE QA Online  
4. คณะน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 
5. คณะประเมินตนเองบนระบบ IPE QA Online และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไป

แล้ว  
6.  วิทยาเขต น าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะ มาจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองระดับวิทยาเขต 
7. วิทยาเขต ประเมินตนเองบนระบบ IPE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ 

หลักสูตร คณะ พร้อมน าผลการประเมินเสนอ คณะกรรมการวิทยาเขตเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาวิทยาเขต 
ในปีการศึกษาถัดไป  

8.  สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะ และวิทยาเขต มาจัดท า
รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 

9. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ IPE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร 
คณะ วิทยาเขต พร้อมน าผลการประเมินเสนอผู้บริหาร สภาวิชาการ และสภาสถาบันการพลศึกษา เพ่ือ
พิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป  

10. ผู้บริหารสถาบันน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่
สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้บริหาร คณะกรรมการวิทยาเขต สภาวิชาการ สภาสถาบัน)  
มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผน
ยุทธศาสตร์  
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11. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online และ
เอกสารเพ่ิมเติมตามบริบทของสถาบันการพลศึกษาให้กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 120 
วันนับจากสิ้นปีการศึกษา  

สถาบันการพลศึกษา ต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต และระดับสถาบัน ตามล าดับโดยสถาบันการ 
พลศึกษา เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) และเอกสารเพ่ิมเติมตามบริบทของ
สถาบันการพลศึกษา  ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้
มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้ง ใน ระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

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

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันการพล
ศึกษา และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันการพลศึกษา 
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
จ านวนและคุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
ระดับหลักสูตร  
จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 
- ประธานกรรมการ จ านวน 1  คน 
- กรรมการ  จ านวน  2  คน 
- เลขานุการ  จ านวน  1  คน    
คุณสมบัต ิของแต่ละระดับการศึกษาเป็นดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ           

รองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ

ศาสตราจารย์ขึ้นไป  
 - ประธานและกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ประเมินที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 

หรือที่สถาบันการพลศึกษาจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ระดับคณะและวิทยาเขต  
จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 
- ประธานกรรมการ จ านวน 1  คน 
- กรรมการ  จ านวน  2  คน 
-    เลขานุการ  จ านวน  1  คน   
คุณสมบัติ 
1. ประธานกรรมการ  

- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ  

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

  -  เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะสถาบัน (ประธาน) ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

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

   - กรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ประเมินที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบัน
การพลศึกษาจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ระดับสถาบัน  
จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  
- ประธานกรรมการ จ านวน 1  คน 
- กรรมการ  จ านวน  4  คน 
-    เลขานุการ  จ านวน  1  คน 
คุณสมบัต ิ

             ประธานและกรรมการทุกคนเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันการพลศึกษาที่ขึ้นทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ระดับสถาบัน 
(ประธาน/กรรมการ) 

สถาบันการพลศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทุกปีการศึกษาและแจ้งผลให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  
หมายเหตุ  

1. แนวทางการด าเนินการส าหรับหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไม่มีนักศึกษา
มาสมัครเรียนที่ก าหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด าเนินการต้องแจ้ง
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ให้ สกอ.รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวยังต้องท าหน้าที่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ 
สถาบันอุดมศึกษายังต้องด าเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษายังต้องด าเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดย
ประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินการ 
เพ่ือน าผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาด าเนินการอื่นๆ ต่อไป โดยค านึงถึง
ประโยชน์จากการประเมิน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นส าคัญ อนึ่ง การ
ประเมินตนเองดังกล่าว เป็นการด าเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินงาน ในการค านวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัว
บ่งชี้ที่มีการประเมินเท่านั้น  

2. หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เป็นตัวบ่งชี้
กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) 

   การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ เพ่ือให้ผู้
ประเมินน าไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ยึดหลักการคือ หลักสูตรควรก าหนด
ผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องกาจากระบวนการที่ได้ออกแบบโดยอธิบายวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่ผลลัพธ์ซึ่ง
แสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบายวิธีด าเนินงานที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มี
การทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนดหากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด หากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ที่
ต้องการให้อธิบายว่ามีการปรับปรุงวิธีการท างานอย่างไร เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (ให้พิจารณาผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมี
ค าอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม) 
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ส่วนที่ 4 
 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
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ส่วนที่ 4 
นิยามศัพท์ 

 
ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบัน 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ 
ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา ( Field of 
Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 
พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2) ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 

อาจารย์  หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หรือเงินงบประมาณหน่วยงาน
จะต้องมีสัญญาจ้าง   ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้อง
ระบุหน้าที่  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 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 
คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้
ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2 -2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ 
กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียงสองหลักสูตรเท่านั้น หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรขอให้ด าเนินการ เช่น เดียวกับการน าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 

หมายเหตุ:   
1. เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะต้องมีจ านวน และคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ ตาม

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

ระยะเวลา” คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่  
28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณ์ของ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ลาออก ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมี
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่
กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอน
กระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศกึษา 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่

ในการบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

อาจารย์พิเศษ หมายความว่า บุคลากรภายนอกที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ หรือมีความรู้  ความ
ช านาญในวิชาการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าวิทยาเขตและได้รับการ
แต่งตั้งตามประกาศของวิทยาเขต 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี 
ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าวิทยาเขตและได้รับการแต่งตั้งตามประกาศของวิทยาเขต 
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  หมายความว่า  ผู้ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าแต่มีคุณสมบัติที่ก าหนด ตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าวิทยาเขต  และ
ได้รับแต่งตั้งตามประกาศของวิทยาเขต 
 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด เป็น
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการ
ฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท 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) 
7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based Approach) 

คุณภาพ (Quality) หมายถึง  
ในแง่ product-based :  คุณสมบัติเฉพาะที่สามารถวัดได้ของสินค้า 
ในแง่ User-based :  ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่ถูกใจ สนองความประสงค์  

    และเป็นความต้องการของลูกค้าอย่างมาก 
ในแง่ Value-based :  ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่สนองความต้องการของลูกค้าในราคา ที่เหมาะสม 

คุณภาพการศึกษา  (Education Quality) หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและ
ภารกิจของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจน
ปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน 
จริยธรรม 

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

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ โดยสถาบัน 
ได้มีการค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
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นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ โดยสถาบัน
มิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอน
ของอาจารย์เป็นการพิเศษ 
 
นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 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 

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

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

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



~ 32 ~ 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ท างาน  

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

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

ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก และเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง 

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

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ
ของรายงาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
หรือระดับคณะ และ ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและ
เปรียบเทียบผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้
ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ  

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 
(organization wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  

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

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ  ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย 
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25  

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 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 ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

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

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจาก แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อั น
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  
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แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้ม
แสดงผลการด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่าง
น้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ ในทางสติติ อาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืนยัน
แนวโน้มระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลา
สั้น ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อ
ความหมายได้ชัดเจน 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน หรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

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

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

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

แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้  เพ่ือวัดระดับ



~ 35 ~ 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถ ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความ
ต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้ นจึงจะ
ก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงิน
บริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น 
การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุน ของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อ
หน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง การเงินจะเท่ากับระยะเวลา
ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  

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

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

ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์
ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน  

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

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

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ที่มา : 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม 2549)  

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(เช่น ระดับ จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หรือองค์การกลาง ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)  
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หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน  ี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็น
ต้น  

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

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

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

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

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

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี            
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้            
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกจิกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 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
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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 
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ส่วนที่ 5 
 

 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

สถาบันการพลศึกษา 

ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

สถาบันการพลศึกษา 

- ระดับหลักสูตร 

- ระดับคณะและวิทยาเขต 

- ระดับสถาบัน  
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ส่วนที่ 5 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา ระดบัอุดมศึกษา  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประเมินภายใน
โดยคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยสถาบัน ทุกปี
การศึกษา โดย
ประเมินระดับ
หลักสูตร ระดับ
คณะ ระดับ 
วิทยาเขต และ
ระดับสถาบัน 

2. รับการประเมิน
ภายนอก ตามที ่ 
สมศ. ก าหนด 

การประเมินคุณภาพ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1การวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 

 
สถาบันการพลศึกษา ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ ์ 

และแนวปฏิบัติ ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการ 

1. ประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  
ระดับวิทยาเขต และระดับสถาบัน 

2. ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานไปยังผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้
3. ก ากับติดตาม รายงานผล และปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
4. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน  

ขั้นตอนท่ี 4   การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน (Act) 
 

ขั้นตอนที่ 2  การด าเนินงานและก ากับติดตาม (Do) 

 

ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ลงในระบบ IPE QA Online  

สถาบันการพลศึกษา (ส่วนกลาง) 

 
 

1. ประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
2. ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงาน 
3. ก ากับติดตาม รายงานผล และปรับปรุงผลการด าเนินงาน  
4. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

คณะ 

ภูมิภาค  
 

 
 

1. ประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
2. ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงาน 
3. ก ากับติดตาม รายงานผล และปรับปรุงผลการด าเนินงาน  
4. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 

คณะ 

ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ไปยังผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต และระดับสถาบัน 

หลักสูตร คณะ วิทยาเขต และสถาบัน 
บันทึกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ IPE QA Online  

ขั้นตอนท่ี 3  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Check) 

 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามวงรอบปีการศึกษาที่สถาบันก าหนด 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  ระดับวิทยาเขต ระดับสถาบัน 
 เสนอต่อที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน สภาวิชาการ และสภาสถาบันเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  ระดับวิทยาเขต ระดับสถาบัน 
ที่ผ่านสภาไปยังวิทยาเขต /กระทรวงการท่องเที่ยวและกี า/ สกอ. และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 

ทุกหน่วยงานน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ/ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนยุทธศาสตร์ ระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และสถาบัน 

ทุกคณะและวิทยาเขต ส่ง SAR /CAR และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มายังสถาบันการพลศึกษา 
 

10 

ก าหนด 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  

ระบบ 

 IPE QA 

Online 

วันปิดภาคการศึกษาท่ี 2 ทุกหลักสูตรจัดท า มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ตามเกณฑ์ สกอ. 

งานประกันคุณภาพการศึกษา(สว่นกลาง) ประชุมทบทวนคู่มือการประเมินระดับหลักสูตร  

ก าหนดปฏิทินประเมนิและแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

แจ้งไปยังหลักสูตร ทุกหลักสูตรเพ่ือเตรียมรับการประเมิน 

ทุกหลักสูตรบันทกึข้อมูล SAR (มคอ.7) ในระบบ IPE QA Online ให้แล้วเสร็จ โดยก าหนด 

User Name และ Password ให้คณะกรรมการประเมิน และส่ง ทั้งหมดให้คณะกรรมการ

ประเมินก่อนเข้ารับการประเมินอย่างน้อย 10 วัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร  

ประเมินระดับหลักสูตรตามก าหนดการประเมินที่สถาบนัก าหนดและส่งเอกสารรายงานผลการ

ประเมินให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และส่ง file ให้กลุ่มประกนัคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาหลังการประเมินเสร็จสิ้น บันทกึ CAR ในระบบ IPE QA Online 

กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และคณะ (ส่วนกลาง)  

รวบรวมและตรวจสอบข้อมลู SAR และ CAR ในระบบ IPE QA Online  

 

สถาบันโดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

ดึงคะแนนจากระบบ IPE QA Online มาจัดท า SAR ระดับสถาบัน  

และบันทกึข้อมลู SAR เข้าในระบบ 
  

ผู้รับการประเมินกรอกแบบประเมินคณะกรรมการประเมินส่งกลบัไปยังสถาบัน 
  

คณะดึงคะแนนจากระบบ IPE QA Online  

มาจัดท า SAR หลักสูตรกลาง และบันทกึข้อมูล SAR เข้าในระบบ 
 

พ.ค. 

 

พ.ค. 

 

มิ.ย. 

 

 

ก.ค. 

ส.ค. 

 

ก.ย. 

ก.ย. 

 

ก.ย. 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา  

(ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  

 

เม.ย. 

 

ระบบ 

 IPE QA 

Online คณะกรรมการฯ ประเมินระดับคณะ/วิทยาเขต ตามก าหนดการประเมิน  

หลังการประเมินเสร็จสิน้ บันทึก CAR ในระบบ IPE QA Online 

 

ส.ค. 

ผู้รับการประเมินกรอกแบบประเมินคณะกรรมการประเมินส่งกลบัไปยังสถาบัน 
  

ส.ค. 

คณะ (ส่วนกลาง) ดึงคะแนนประเมิน จากระบบ IPE QA Online  

มาสังเคราะหเ์ป็นรายงานการประเมินตนเอง 3 คณะ (ส่วนกลาง) 
 

ก.ย. 

สถาบันโดยกลุม่ประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ดึงคะแนนการสังเคราะห์  SAR  3 คณะ 

จากระบบ IPE QA Online มาจดัท า SAR  ระดับสถาบัน  

และบันทกึข้อมลู SAR สถาบันเขา้ในระบบ IPE QA Online  
  

 

ก.ย. 

งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ประชุมทบทวนคู่มือการประเมินระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต 

เม.ย. 

51คณะ และวิทยาเขต 17 แห่ง บันทึกข้อมูล SAR  ในระบบ IPE QA Online ให้แล้วเสร็จ โดย

ก าหนด User Name และ Password ให้คณะกรรมการประเมิน และส่งท้ังหมดให้คณะกรรมการ

ประเมินก่อนเข้ารับการประเมินอย่างน้อย 10 วัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 

 

ก.ค. 

51คณะ และวิทยาเขต 17 แห่ง  

เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินไปยังสถาบันเพ่ือพิจารณา  

และแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ แจ้งคณะและวิทยาเขตทราบ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

 

 

 

 

ระบบ 

 IPE QA 

Online 

กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประชุมทบทวนคูม่ือการประเมินระดับสถาบัน 

 และก าหนดปฏิทนิประเมิน แจ้งไปยัง ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน เพ่ือเตรียมรับการประเมิน 

 

กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯระดับสถาบันและประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับสถาบันและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ เพ่ือเตรียมรับการประเมินระดับสถาบัน 

 

คณะกรรมการประเมินฯสถาบัน ตามปฏิทินประเมินทีส่ถาบันก าหนด 

หลังการประเมินเสร็จสิน้ บันทึก CAR ในระบบ IPE QA Online 

พ.ค. 

 

ต.ค. 

 

พ.ย. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

 

ก.ย. 

ประธานกรรมการกดยืนยันผลการประเมินในระบบ  

ผู้ดูแลระบบระดับสถาบันกดส่งระบบไปยังระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 

แล้วบันทึกข้อมูลรายงานผลการประเมินทั้งหมดในระบบ IPE QA Online  

กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัหลักสูตร  ระดับคณะ  

ระดับวิทยาเขตระดับสถาบัน  เสนอตอ่ที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน สภาวชิาการ และสภาสถาบันเพื่อ

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดบัหลักสูตร  ระดับคณะ  ระดับวิทยาเขตระดับสถาบัน  

ที่ผ่านสภาไปยังวิทยาเขต /กระทรวงการท่องเที่ยวและกี า/ สกอ. และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

 

ระบบ CHE 

QA Online 

ของ สกอ. 

สถาบันโดยกลุม่ประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

ดึงคะแนนการสังเคราะห์  SAR  3 คณะ และวิทยาเขต 17 แห่ง  

จากระบบ IPE QA Online มาจดัท า SAR  ระดับสถาบัน  

และบันทกึข้อมลู SAR สถาบันเขา้ในระบบ IPE QA Online  

 

ก.ย. 
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ส่วนที่ 6 
 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
- ระดับหลักสูตร 
- ระดับคณะ 

- ระดับวิทยาเขต 

- ระดับสถาบัน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การพิจารณา  
ประเภทตัวบ่งช้ี และลกัษณะการประเมิน  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ระดับหลักสตูร  
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการพลศึกษา ระดับหลักสูตร 
ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

การด าเนินงาน และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ว่า หลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ          
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ การด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตร ที่มีคุณภาพและมาตรฐานซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการ  การ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วน            
ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ                
จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่
ผู้ประเมินเพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนใน
แต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ 
ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกั นคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐานให้กับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตร
วิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้าน
บริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็น
ประจ า และผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ  
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
จ านวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ (เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ไม่น าค านวณคะแนน ตัดสินผลที่ผ่าน

หรือไม่ผ่าน) โดยมีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้คืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ดังนี้ 
องค์ประกอบ 

ในการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา ประเภทตัวบ่งชี้ 
ลักษณะ 

การประเมิน 

1.การก ากับมาตรฐาน 1.1การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรท่ี
ก าหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ 
พ.ศ. 2548  
ปริญญาตรี  เกณฑ์ 3 ข้อ 
ปริญญาโท  เกณฑ์ 11 ข้อ 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ 
พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี  เกณฑ์ 5 ข้อ 
ปริญญาโท  เกณฑ์ 10 ข้อ 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

ระดับคุณภาพ 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้
บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

เชิงปริมาณ 
(ผลลัพธ์) 

คะแนน 
การประเมิน 

2.2 การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/
เอกท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

เชิงปริมาณ 
(ผลลัพธ์) 

คะแนน 
การประเมิน 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 

 
3.2 การส่งเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 
- การควบคุมการดูแล การให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ
การเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 

 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(ผลลัพธ์) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
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องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 

ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

ลักษณะ 
การประเมิน 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 

 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

- ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เชิงปริมาณ 
(ปัจจัยน าเข้า) 

คะแนน 

4.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับ
อาจารย์ 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เชิงคุณภาพ 
(ผลลัพธ์) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน และการ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
ข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าของศาสตร์สาขาน้ัน ๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
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องค์ประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพ หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 

ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

ลักษณะ 
การประเมิน 

 5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 

- การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝึก
ปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 

- การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆกับการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 

 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

- การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5, 
มคอ. 6 และ มคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 

 

5.4 ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

เชิงปริมาณ 
(ผลลัพธ์) 

คะแนน 

6.สิ่งสนับสนุน               
การเรยีนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนุน               
การเรยีนรู ้

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/
คณะ/วิทยาเขตโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ ์
(Peer Review) 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากบัมาตรฐาน 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา 
ได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 
และ พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรอง 
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง 
ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
และ 2558 ตามท่ีได้ประกาศใช้ในขณะนั้น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ 
พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการ 
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ 
เมื่อ พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 3 ข้อ และระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณา 
ตามเกณฑ์ 11 ข้อ ส าหรับหลักสูตรที่เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น 
ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ 
10 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

 

เกณฑ ์
การประเมิน 

ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จ านวน
อาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสตูรเกินกว่า 1 
หลักสตูรไม่ได้และ
ประจ าหลักสตูรตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คน 
และเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสตูร
เกินกว่า 1 
หลักสตูรไม่ได้ 
และประจ า
หลักสตูรตลอด
ระยะเวลาที่จดั
การศึกษาตาม
หลักสตูรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คน
และไม่เป็น
อาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 
หลักสตูร ไม่ได้ 
และประจ า
หลักสตูรตลอด
ระยะเวลาที่จดั
การศึกษาตาม
หลักสตูรนั้น 

- บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/       
ว569 ลงวันท่ี 18 เม.ย.2549 
ก าหนดว่า  

- อาจารย์ประจ าหลักสตูรสามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร            
ที่เป็นหลักสตูรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary)  

- ได้อีก 1 หลักสตูร โดยต้องเป็น
หลักสตูรที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
หลักสตูรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 

- อาจารย์ประจ าหลักสตูรในระดับ
บัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสตูรในระดับปริญญา
เอกหรือปรญิญาโทในสาขา
เดียวกันได้อีก 1 หลักสตูร 

บันทึกข้อความที่  ศธ 0506(4)/         
ว254 ลงวันท่ี 11 มี.ค.2557 ก าหนด
ว่า 
- กรณีหลักสตูรปริญญาตรีทีม่ีแขนง

วิชา/กลุ่มวิชาชีพ ก าหนดให้ต้องมี
อาจารย์ประจ าหลักสตูรจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาของหลักสตูร โดยมี
คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุม่
วิชาที่เปิดสอน 
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เกณฑ ์
การประเมิน 

ตรี โท เอก หมายเหตุ 

2. คุณสมบตัิ
ของอาจารย์
ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือ ด ารง
ต าแหน่ง          
ทางวิชาการ               
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์              
ในสาขาท่ีตรง              
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 

มีคุณสมบัตเิป็น
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรหรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารยผ์ูส้อบ
วิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารยผ์ู้สอน 

มีคุณสมบัตเิป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารยผ์ู้สอน 

 

3. คุณสมบตัิ 
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

 คุณวุฒิไมต่่ ากว่า
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือ            
ด ารงต าแหน่ง              
รองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป ในสาขาวิชานั้น
หรือสัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย              
3 คน 

คุณวุฒิไมต่่ ากว่า
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือ               
ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป    
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

 

4. คุณสมบตัิ
ของอาจารย์
ผู้สอน 

 1.อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน         
มีคุณวุฒิปรญิญาโท
หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และ 

2.มีประสบการณ์ด้าน
การสอน และ 

1.อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาตรา
จารย์ ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 

2.มีประสบการณ์ด้าน
การสอน และ 

3.มีประสบการณ์ใน 

หลักสตูรปริญญาโท ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0504(4)/ว867 
ก าหนดว่า ให้อาจารย์ทีม่ี
คุณวุฒิระดับปรญิญาเอกเป็น
อาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่
มีผลงานวิจยัหลังจากส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันท่ี
เริ่มสอน จะต้องมผีลงานวิจัยจึง
จะสามารถเป็นอาจารยผ์ู้สอน
ในระดับปรญิญาเอก  
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เกณฑ ์
การประเมิน 

ตรี โท เอก หมายเหตุ 

  3.มีประสบการณ์ด้าน
การท าวิจัยท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

การท าวิจัยท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ในระดับปรญิญาโทและ
ปริญญาเอกได ้

5. คุณสมบตัิ 
ของอาจารย์   
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
หลักและ
อาจารย์            
ที่ปรึกษา          
การค้นคว้า
อิสระ 

 1.เป็นอาจารย์ประจ า
ที่มีคุณวุฒิปรญิญา
เอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และมี
ประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

1.เป็นอาจารย์
ประจ าที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ         
มปีระสบการณ์ใน
การท าวิจัยท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

-การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุ
งานหรือลาออกจากราชการดังนี ้

1)หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ทีม่ี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออกจาก
ราชการ กลับเข้ามาท างานแบบเตม็เวลา
หรือบางเวลาไดโ้ดยใช้ระบบการจา้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย คือมสีัญญาจ้างท่ี
ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการ
ก าหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน อาจารย์
ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสตูร อาจารยท์ี่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารยท์ี่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผูส้อบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผูส้อนได ้

2)“อาจารยเ์กษียณอายุงาน” สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักไดต้่อไปจนนักศึกษา
ส าเรจ็การศึกษา หากนักศึกษาไดร้ับ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการ
เกษียณอาย ุ
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6.คุณสมบัติ 
ของอาจารย์ 
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) 

 1.เป็นอาจารย์
ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกหรือ           
ด ารงต าแหน่ง          
ทางวิชาการ           
ไม่ต่ ากว่า            
รองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 

2.มีประสบการณ์ ใน
การท าวิจัย           
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษา เพื่อ
รับปริญญา 

1.เป็นอาจารย์
ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญา
เอกหรือ           
ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ            
ไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชา ที่
สัมพันธ์กันและ 

2.มีประสบการณ์
ในการท าวิจัย ที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.6 ผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะ หมายถึงบุคลากรที่มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็น
บุคลากรทีไ่ม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณา
ด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลัก 
ต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ าใน
สถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงในสาขาวิชานั้น 
ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนัน้ เทียบไดไ้ม่ต่ า
กว่าระดับ 9 ข้ึนไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนด  
    ในกรณีหลักสตูรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์            
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารยผ์ู้สอน ท่ีได้รับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง             
ทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป                   
ในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษา              
อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ  
ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
และต้องแจ้งคณะกรรมการการอดุมศึกษา            
ให้รับทราบการแต่งตั้งน้ันด้วย 
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7.คุณสมบัติของ
อาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

 1.อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือ              
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า              
รองศาสตราจารย์               
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 

2. มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

1.อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือ             
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน          และ 

2.มีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

 

8.การตีพิมพ์
เผยแพร่
ผลงานของ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสบืเนื่อง
ฉบับเต็มในการประชุมทาง
วิชาการ (proceedings) หรือ
วารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่
มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (peer review) ซึ่งอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สามารถทดแทนการตีพมิพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการได้ โดยพิจารณาจากปี
ที่ได้รับสิทธิบัตร หรือ อนุ
สิทธิบัตร ไม่ใช่ปีท่ีขอจด 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
9.ภาระงานอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
และการค้นคว้าอิสระ 
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์  
อาจารย์ 1 คน ต่อ 
นักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คนต่อ 
นักศึกษา 15 คน 
หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 
2 ประเภทให้เทียบ
สัดส่วนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ากับ 
นักศึกษาท่ีค้นคว้า
อิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน 
ต่อ นักศึกษา  
5 คน 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 10 
ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 1 คนให้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน 
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้าน
ทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่
ด าเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน  

10.อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 ควรมีอย่างน้อย 1 
เรื่องในรอบ 5 ปี โดย
นับรวม                  
ปีท่ีประเมิน 
 

ควรมีอย่างน้อย 
1 เรื่องในรอบ 
5 ปีโดยนับรวม
ปีท่ีประเมิน 
 

เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มี           
การพัฒนางานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 

11.การปรับปรุง
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและ
อนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลยั/
สถาบัน เพื่อให้
หลักสตูรใช้งาน
ในปีท่ี 6) 
หมายเหต ุส าหรับ
หลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 7 
หรือหลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 

(จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนมุัต/ิให้
ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลยั/

สถาบัน เพื่อให้
หลักสตูรใช้งานใน  
ปีท่ี 6) 
 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 

(จะต้อง
ปรับปรุงให้
เสร็จและ
อนุมัต/ิ                   

ให้ความ
เห็นชอบโดย
สภา
มหาวิทยาลยั/

สถาบัน เพื่อให้
หลักสตูรใช้งาน
ในปีท่ี 6) 
 

 

รวม เกณฑ์ 3 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ  
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การ
ประเมินตามตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อที ่
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1. จ านวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ  
- เป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสตูรไมไ่ด้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

2. คุณสมบตัิอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ               
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขา  
ที่ตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย                    
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพันธ์             
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ            
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- อาจารย์ผู้รีบผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน            
5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านการ
ปฏิบัติการ 

3. คุณสมบตัิอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

-  คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาทีต่รงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

-  มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
-  ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่าหนึ่งหลักสตูร 

4. คุณสมบตัิอาจารย์
ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 

- หากเป็นอาจารย์ผูส้อนก่อนเกณฑน์ี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรไีด้ 

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปรญิญาโท หรือคณุวฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
10. การปรับปรุง

หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยา่งน้อยทุก ๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 



- 57 - 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

เกณฑ์การประเมิน 
ข้อที่ 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ  
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

-  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก          
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง     
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย     
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง     
โดยอย่างน้อย 1 รายการ         
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย           
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง           
โดยอย่างน้อย 1 รายการ               
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

3.  คุณสมบัติ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท         
หรือเทียบเท่า 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการ         
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย           
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง           
โดยอย่างน้อย 1 รายการ               
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

- ต้องมีประสบการณ์     ด้าน
การสอนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง     
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 

- หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ            
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 



- 58 - 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อที่ 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
4. คุณสมบัติ

อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยพ์ิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

- มีประสบการณ์ท างานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและ
มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 อาจารยพ์ิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 

- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้อง
กับวิชาที่สอนและมีผลงาน            
ทางวิชาการอย่างน้อย   1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 
50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้น 

5.คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์        
ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า                          
รองศาสตราจารย์                        
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา     
ที่สัมพันธ์กัน และ  

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย     
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง     
โดยอย่างน้อย 1 รายการ         
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี   
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า      
หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
และด ารงต าแหน่งทางวิชาการ               
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย         
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง         
โดยอย่างน้อย 1 รายการ               
ต้องเป็นผลงานวิจัย 
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เกณฑ์การประเมิน 

ข้อที่ 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
6. คุณสมบัติของ

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

 อาจารยป์ระจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือ

เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์    
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง                
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการ       

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือ             
การค้นคว้าอิสระ                    
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

- หากมีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามท่ีก าหนด
จะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ ์            
หรือการค้นคว้าอิสระ             
โดยผ่านความเห็นชอบ           
ของสภาสถาบันและแจ้ง 
กกอ.ทราบ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ   

การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์             
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ              
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า              
5 เรื่อง 

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระโดยผ่าน             
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ. ทราบ 
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เกณฑ์การประเมิน 
ข้อที่ 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 แผน ก1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติ  ที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 

 แบบ1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ.      
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

 แผน ก2  
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. หรือ
น าเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการ 
โดยบทความทีน่ าเสนอได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมทางวิชาการ 
(Proceeding) 

 แบบ 2 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์              

ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

 แผน ข 
-รายงานการค้นคว้า หรือส่วน
หนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งทีส่ืบคน้ได้  

 

9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์       - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
 การค้นคว้าอิสระ  - อาจารย์คณุวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 

 - หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ 
หรือปริญญาโทและมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ข้ึนไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 

 - หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่
ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 
3 คน  

10. การปรับปรุง
หลักสูตรตาม          
รอบระยะเวลา              
ที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างนอ้ยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 10 ข้อ 
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3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

เกณฑ์การประเมิน 
ข้อที่ 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน  
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลา

ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลา        

ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
2. คุณสมบัติ 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ ากว่าปริญญา
โท หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง       
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย    
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง     
โดยอย่างน้อย 1 รายการ         
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่า        
ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย            
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง           
โดยอย่างน้อย 1 รายการ                
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย    
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการ         
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่
มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย         
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง         
โดยอย่างน้อย 1 รายการ                
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท

หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน หรือสาขาวิชา           
ของรายวชิาที่สอน 

- ต้องมีประสบการณ์      
ด้านการสอนและมีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย      
1 รายการในรอบ 5           
ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง          
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

- ต้องมีประสบการณ์            
ด้านการสอนและผลงาน          
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ   
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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เกณฑ์การประเมิน 

ข้อที่ 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
4. คุณสมบัติ

อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน หรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 

- มีประสบการณ์ท างาน       
ที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน   
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก        

หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญา
โท หรือเทียบเท่า         

- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้อง
กับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกิน      
ร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

  

10.การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน”และ “ไม่ผ่าน”หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใด
ข้อหนึ่ง ถือว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานและผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 
 

 หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ.แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืน

จาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
  

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน       
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบ
ในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่ เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริม                        
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตเช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม 
ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัว
บ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล        ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3 ) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ
ผู้ใช้บัณฑิต  
 
เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 ) 
 
สูตรการค านวณ  

  
คะแนนที่ได้ = 

  
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ   
       - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า
หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้
ประกอบการประเมิน 
         - กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 - กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่  2.1  และ  2.2  เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา  
ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่  ต้องประเมินตัวบ่งชี้  2.1  และ  2.2  ด้วยเนื่องจากมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว 
      - การนับจ านวนบัณฑิตให้นับตามที่สภาอนุมัติในปีการศึกษาก่อนรับการประเมิน 1 ปี เช่น 
ประเมินในปีการศึกษา 2559 ให้นับจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ทั้งภาคต้น ภาค
ปลายและภาคฤดูร้อน   
     

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล         ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเอง ที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุก
ประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลัง
ส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

เป็นคะแนนระหว่าง 0- 5 ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามหลักสูตร 
 
 

 
 
 

การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 

2. แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  
 คะแนนที่ได้ = 

 
 หมายเหตุ : 

- จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่  2.1  และ  2.2  เนื่องจากไม่มผีู้ส าเร็จการศึกษา  ส าหรับ

หลักสูตรปรับปรุงที่มนีักศึกษาเรียนอยู่  ต้องประเมินตัวบ่งชี้  2.1  และ  2.2  ด้วย เนื่องจากมผีู้ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

100 
X 5 

       จ านวนบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรือ 
         ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
     จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด X 100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล        ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบวิจัยเพ่ือค าตอบที่มีความ
น่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้
อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของ
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 
 

 
  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

40 

X 5 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

                  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

X 100 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวิชาการระดบันานาชาติหรือ
ในวารสารทางวชิาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นบัตั้งแตว่ันที่ออกประกาศ 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 

0.60 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCIกลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบัชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นบัตั้งแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 
paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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หมายเหตุ 
 - ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ 
 - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
 - ในกรณีท่ีไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 

- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ีได้รับการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันท่ีได้รับการตอบรับ (Accepted) 

-  กรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. / ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้งให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบด้วย จึงจะสามารถนับผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ ท้ังนี้ ประกาศฉบับดังกล่าว
สามารถน ามาใช้ได้ถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 และใช้ได้เป็นการเฉพาะสถาบันเท่านั้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2    (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล         ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การศึกษาในระดับปริญญาเอกจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มี
ความน่าการเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้
จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 
 
 
หมายเหตุ 
 การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 
  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

80 

X 5 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

                  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

X 100 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCIกลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 
paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
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ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
หมายเหตุ: 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมิน
นั้นๆ  

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา  ระบบประกัน
คุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  ซึ่งต้องเป็นระบบ
ที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา  และการ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได ้

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชา
หลัก (core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  (learning and innovation skills) และ (4 ) กลุ่ มทั กษะสารสน เทศสื่ อและเทคโน โลยี 
(information, media, and technology skills)  

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ  
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical 

thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (creativity and innovation) (3) การ
สื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration)  

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และ การรู้ ICT (ICT 
literacy)  

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุ่น (flexibility and adaptability) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-
direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบ
ต่อสังคม (leadership and social responsibility 

การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา  เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบ
การรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้กระบวนการ
ด าเนินการดังกล่าว จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

  



- 73 - 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1       การรับนักศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล       ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

    คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ  แต่ละหลักสูตรจะมี
แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร  การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อม
ทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ในการรายงานการด าเนินงานอย่างน้อยตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในการประเมินเพื่อทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด 

ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
หมายเหตุ  ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเข้า และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดู

เจตนารมณ์ของหลักสูตร ว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และตัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา   ที่จะ
ศึกษาในหลักสูตร  โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา 
 

เกณฑ์การประเมิน   
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

- มีระบบและ
กลไก 

- ไม่มีการน า
ระบบและ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีระบบและ
กลไก 

- มีการน าระบบ
และกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

- มีระบบและ
กลไก 

- มีการน า
ระบบและ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบและ
กลไก 

- มีการน าระบบ
และกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบและกลไก 
- มีการน าระบบและกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดไีด้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2       การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล       ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการ
เรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคัน
น้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก ) มีระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศกึษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

-ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

- มีระบบและกลไก 
- ไม่มีการน าระบบ

และกลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

- มีระบบและ
กลไก 

- มีการน าระบบ
และกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

- มีระบบและ
กลไก 

- มีการน าระบบ
และกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบและ
กลไก 

- มีการน าระบบ
และกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบและกลไก 
- มีการน าระบบและกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวปฏิบัติทีด่ี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติไดช้ัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3       ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล       ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี    

 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่
ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร  
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการ
หรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

หมายเหตุ :   
1. “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญ ไม่ได้เน้น 

ที่ปริมาณหรือจ านวนข้อร้องเรียน  
2. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

กระบวนการที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2   
3. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่นลบด้วยจ านวนนักศึกษา

ที่ออกทุกกรณี นับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน  ยกเว้นการเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มีระบบ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

- มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ในบางเรื่อง 

 

- มีการ
รายงานผล
การด าเนิน 
งานครบ          
ทุกเรื่องใน
ค าอธิบายใน
ตัวบ่งช้ี 

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายใน
ตัวบ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง 

 

- มีการรายงาน 
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายใน             
ตัวบ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานท่ี
ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

 
 

- มีการรายงานผลกาด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามค าอธิบายใน
ตัวบ่งช้ี 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงาน           
ที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น 
เทียบเคียงกับหลักสตูรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผูต้รวจประเมิน
สามารถให้เหตผุลอธิบายว่า
เป็นผลการด าเนินงานท่ีโดด
เด่นอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กร  และการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตลอดจนการก ากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการ
ด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่เข้าใน
หลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์
ท่ีเหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้
อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณ
และทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 

- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ท้ังหมด ท่ีท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของอาจารย์
เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการ

ก ากับ ติดตาม 
และปรับปรงุ 

- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

-  มีระบบ มีกลไก 
-  ไม่มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจกัษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้
ชัดเจน 



- 78 - 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ   
-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้อง

มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่
กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอน
กระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินการให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา  

- กรณีหลักสูตรยังไม่สามารถหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ ต้องแสดงร่องรอยการหาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรใหม่ทดแทนแล้ว 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่ เหมาะสมและเพียงพอ 
โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการ
ผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 

และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
หลักสูตรนั้นๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100    
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนที่ได้ =  
    
 
 

 
หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษา ให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ
มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้
ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 

ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 

ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  

 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 
 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 

  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 

   จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

           จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 



- 82 - 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

เกณฑ์การประเมิน  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามสูตร 
 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 



- 83 - 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให ้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันทีอ่อกประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ด้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 
paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
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 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า  3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล  TCI และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่ส าคัญ
และเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศดังนั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการท าวิจัย มี
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล  TCI และ Scopus และบทความที่
ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆให้มี
ความก้าวหน้ามากขึ้น จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่า
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การค านวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้ง
การอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกนั้นโดยน าเสนอในรูปสัดส่วน  ทั้งนี้ พิจารณาผลการ
ด าเนินงาน 5 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 
1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร =  
 

 

 

3. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนที่ได้ = อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
X5 อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ถ้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีจ านวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ  Review article ใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ .ศ. 2553-2557 (ค .ศ. 2010-2014) ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้ 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ.2010-2014 
เท่ากับ 15 บทความ และจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 
- ในจ านวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย1 ครั้ง และมี
บทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร = 
 

จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 5 
 

น ามาค านวณคะแนน = 
2.0 

x5 = 4.0 คะแนน 
2.5 

 
  

จ านวนบทความทีไ่ด้รับการอ้างอิง 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไมม่ีการรายงาน
ผลการ
ด าเนนิงาน 

 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ในบางเรือ่ง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 

- มีแนวโนม้ผลการ
ด าเนนิงานที่ดีขึ้น
ในบางเรือ่ง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 

- มีแนวโนม้ผลการ
ด าเนนิงานทีด่ีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ
ด าเนนิงานครบทุกเรือ่ง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

- มีแนวโนม้ผลการ
ด าเนนิงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

- มีผลการด าเนนิงานที ่
โดดเด่น เทยีบเคียงกบั
หลักสตูรนัน้ในสถาบัน
กลุม่เดียวกนั โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตผุลอธิบายว่าเปน็
ผลการด าเนินงาน            
ที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมการก ากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
(2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียนระบบประกันคุณภาพใน               
การด าเนินการของหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งชี้ในการ
ประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ละมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้ พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1         สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล        ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี    

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปีแต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับ            
การจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา          
มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความ
ต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นพัฒนาทักษะด้าน            
การวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ
ประเทศ 
 

 เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

-ไม่มีระบบ 
-ไม่มีกลไก 
-ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
-ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

-มีระบบ มี
กลไก 
-ไม่มีการน า
ระบบ กลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

-มีระบบ             
มีกลไก 
-มีการน าระบบ
และกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
-มีการประเมิน
กระบวนการ 
-ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

-มีระบบ มีกลไก 
-มีการน าระบบ
และกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
-มีการประเมิน
กระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

-มีระบบ มีกลไก 
-มีการน าระบบ
และกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
-มีการประเมิน
กระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
-มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

-มีระบบ มีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 
-มีการประเมิน
กระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
-มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
-มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนใน
วิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริ ง ส าหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา 
ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท า
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การ
เรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมี
หน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

 - การก าหนดผู้สอน 
 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ

เรียนการสอน 
  - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขา 

วิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ

เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับติดตามในการท าหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์

ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
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ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการ

ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

-ไม่มีข้อมลูหลักฐาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน า

ระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก         
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายเป็น         
แนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3       การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล        ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย  3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน า
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment of learning) 
และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of 
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรก
ด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการ
ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผล
การประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการ
ประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้
ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วยในการรายงานการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี้  

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดท่ีสะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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 เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

-มีระบบ มี
กลไก 

- ไม่มีการน า
ระบบและ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

-มีระบบ         
มีกลไก 

- มีการน า
ระบบและ
กลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

- มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

-ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

- มีระบบ             
มีกลไก 

- มีการน า
ระบบและ
กลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

- มีการ
ประเมิน
กระบวนกา
ร 

-มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนกา
รจากผล
การ
ประเมิน 

- มีระบบ มี
กลไก 

- มีการน า
ระบบ กลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

- มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

-มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

-มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบและ
กลไกไปสู่การปฏิบตั/ิ
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี  
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัตไิด้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4        ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล      ปีการศึกษา 

       ค าอธิบายตัวบ่งชี้    
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

       การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7  
ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร จะเป็นผู้รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
เกณฑ์การประเมิน  

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 0  

มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.00 
มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.75 
มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

ในการด าเนินงานการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความ
พร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์ การเรียนการสอน ห้องสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ  รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

 
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 

 ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านีต้้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย ์

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน             

การเรียนรู ้
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใดให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด

ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิผล 

 

เกณฑ์การประเมิน   
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

- มีระบบ    
- มีกลไก 
- ไม่มีการน า

ระบบและ
กลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

- มีระบบ 
- มีกลไก 
- มีการน าระบบ

และกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

- มีระบบ   
- มีกลไก 
- มีการน าระบบ

และกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบและกลไก 
- มีการน าระบบและ

กลไกไปสู่การปฏิบตั/ิ
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบและกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีแนวปฏิบัตทิี่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติได้ชัดเจน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี  
เกณฑ์การพิจารณา และผู้รับผิดชอบ  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ระดับคณะ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา และผูร้ับผดิชอบ การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับคณะ  
 

ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ                               
ในระดับคณะ จ านวน 5 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

1.การผลติบณัฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ   
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

งานสาขาวิชา 

 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ   
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

งานฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ  

 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ  
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

งานฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า              
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล (วิทยาเขต) 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ งานกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ งานกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

1.7 นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ งานวิจัยและนวัตกรรม 

1.8 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ งานวิชาการ 

2. การวิจัยและ
นวัตกรรม 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัย และนวัตกรรม     

เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ งานวิจัยและนวัตกรรม 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวตักรรม 
 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรมทั้งภายในและ
ภายนอก ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าคณะ 

งานวิจัยและนวัตกรรม 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ผลงานทางวิชาการทุกประเภท       
ต่ออาจารย์ประจ าคณะ 

งานวิจัยและนวัตกรรม 
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องค์ประกอบ 

 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ งานกิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษ 

4. การ ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
การละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย 

4.1 ระบบและกลไกการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ งานกิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ เกณฑ์ข้อ 1 งานแผนและ
งบประมาณ 
เกณฑ์ข้อ 2 งานสาขาวิชา 
เกณฑ์ข้อ 3 งานประกันคณุภาพฯ
เกณฑ์ข้อ 4 งานธุรการ 
เกณฑ์ข้อ 5 งานประกันคณุภาพฯ 
เกณฑ์ข้อ 6 งานวิชาการ 
เกณฑ์ข้อ 7 งานประกันคณุภาพฯ 

 5.2 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ งานสาขาวิชา 
 
 

รวมจ านวนตัวบ่งชี ้ 15 ตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน       
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตร มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน                   
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าว จึงเกี่ยวข้องกับ              
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตาม            
ที่ก าหนดประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะ 
 
 ตัวบ่งช้ี จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร       
ที่คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ  
 
 สูตรการค านวณ  

 
คะแนนที่ได้ =  

 
หมายเหตุ : 

- ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการแล้วแต่ยังมี
นักศึกษาคงค้างอยู่) ให้น ามาค านวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  

 -    หลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการในระดับวิทยาเขต หมายถึง หลักสูตรที่วิทยาเขตงดรับนักศึกษาในปี
การศึกษาที่รับการประเมิน 
 -   หลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการในระดับสถาบัน  หมายถึง หลักสูตรที่สถาบันด าเนินการขอปิด
หลักสูตรไปยัง สกอ. 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่1.2   อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสุงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของคณะในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนด 
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 
 
  
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 
 
หมายเหตุ :  
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อใน
กรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าในบทนิยามศัพท ์
 3. การนับอาจารย์ประจ าคณะ ให้นับตามประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่องการจัดข้าราชการสาย
ผู้สอน กรณีมีการขอย้ายสังกัดคณะให้แนบเอกสารประกอบการอนุมัติให้ย้ายจากสถาบันการพลศึกษาด้วย 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก    
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

× 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก    
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก                    

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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ตัวบ่งชีท้ี ่1.3   อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  คณะในสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในคณะท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง       
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ = 
 
 

หมายเหตุ :  
1.  ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นกลไกในการบ่งบอกลักษณะและประสบการณ์ของผู้สอน  ใน

ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งมี
หลักเกณฑ์จากประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ทั้งนี้ให้พิจารณา
จากเฉพาะต าแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยให้นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบัน
การพลศึกษาอนุมัต ิ
 2.  การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อใน
กรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าในบทนิยามศัพท ์

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ    
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

× 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 
× 5 
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 3. การนับอาจารย์ประจ าคณะ ให้นับตามประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่องการจัดข้าราชการสาย
ผู้สอน กรณีมีการขอย้ายสังกัดคณะให้แนบเอกสารประกอบการอนุมัติให้ย้ายจากสถาบันการพลศึกษาด้วย 
 4. กรณีอาจารย์ประจ าที่มีวิทยฐานะช านาญการ (คศ.2) ช านาญการพิเศษ (คศ.3) และเชี่ยวชาญ (คศ.
4) ให้บันทึกข้อมูลในระบบ IPE QA Online ในต าแหน่งอาจารย์ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์
ประจ าที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยง
ไปสู่การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะ
จึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่เกินจ านวนทีเ่หมาะสม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนด   
เป็นคะแนน 5 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมา
พิจารณา ดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่     
ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้ งแต่     
ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ 
 
สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

1.ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่าง
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 SCH =  ∑nici 

 เมื่อ ni  = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 
      Ci  = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 
 

 

        จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =  
 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี
จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน         

การลงทะเบยีนในระดบัปรญิญานัน้ ๆ 
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การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา         

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์กายภาพ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) 20 : 1 
2. บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศษฐศาสตร์ 

(คณะศลิปศาสตร์) 
25 : 1 

3. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์) 30 : 1 
4. สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์) 25 : 1 

หมายเหตุ : ข้อ 1 ตามหนังสือที่ ศธ 0513.213/ว0926 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
 
สูตรการค านวณ 
1.ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร 
 
 
 
 
2.น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
 2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
  

คะแนนทีไ่ด้ = 5 - (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 
             4 
 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
(คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ) 

=FTES ระดับปรญิญาตร ี+ (2 × FTES ระดับบณัฑิตศึกษา) 

2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
(คณะศลิปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์) 

=FTES ระดับปรญิญาตร ี+ (1.8×FTES ระดับบณัฑิตศึกษา) 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลา                สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจรงิ        -     จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
× 100 
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ตัวอย่างการค านวณ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24 
 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 24 - 25 ×100 = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
                                                             25 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 
 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 32 - 25 ×100 = ร้อยละ 28  ได้คะแนน 0 คะแนน 
                                                             25 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28 
 
 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 28 - 25 ×100 = ร้อยละ 12 
                                                             25 
 คะแนน = 5 – (12) = 5 – 3 = 2 คะแนน 
                              4 
 
หมายเหตุ :  

- การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพก าหนดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์
ประจ า  ไม่ตรงกับสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา ให้ยึด
ตามสัดส่วนที่สภาวิชาชีพก าหนด 

- กรณีที่คณะมีหลายสาขาวิชา ต้องแยกอาจารย์ประจ าว่าอยู่สาขาวิชาใดก่อนน ามาหาค่า
คะแนนของแต่ละสาขาวิชา แล้วน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ 

- จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาในการค านวณค่า FTES ในระดับปริญญาตรีให้ใช้  36 หน่วย
กิต และระดับปริญญาโทให้ใช้  24 หน่วยกิต  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา     
เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกคณะที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการ
ทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบการให้บริการนักศึกษา 
2. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
3. มีการให้ข้อมูลการให้บริการ แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา และกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

แก่นักศึกษา 
4. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
5. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 2-4 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51จาก

คะแนนเต็ม 5 
6. น าผลการประเมินจากข้อ 5 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
7. มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2-3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและสโมสรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอด คล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ระดับอุดมศึกษา และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ วิทยาเขต สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA/PDCA (Plan,Do,Study,Check,Act) 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้ครบถ้วน สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ระดับอุดมศึกษา  

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7   นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียนนั้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีทักษะศตรวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
สังคม มีลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิม
มูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยใช้ศาสตร์ ความเชี่ยวชาญ ทักษะทางวิชาชีพของตนเอง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีรายวิชาที่ให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรม  

2. มีผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาหรือที่นักศึกษามีส่วนร่วมอย่างน้อย 1 ชิ้น 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่นวัตกรรมของนักศึกษาหรือท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมภายในหรือ

ภายนอกคณะ 
4. มีการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
5. มีการเผยแพร่นวัตกรรมของนักศึกษาหรือที่นักศึกษามีส่วนร่วมในระดับชาติ 
6. นวัตกรรมได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5-6 ข้อ 

 
หมายเหตุ :  
 การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม หมายถึง การที่นักศึกษาในคณะได้ร่วมกันคิดงานนวัตกรรม
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างงานนวัตกรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8      การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล     ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนแบบยืดหยุ่น มีการบูรณาการ
ศาสตร์ร่วมกัน เหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิตอล มีทักษะศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่อง
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 1.  มีรายวิชาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  

2.  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
3.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในข้อ 2  
4.  น าผลการประเมินจากข้อ 3 มาปรับปรุงการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ 
5.  มีการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานที่สถาบัน       

การพลศึกษาก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม 

คณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง อาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมที่แตกต่างกัน
ขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละคณะ อย่างไรก็ตาม ทุกคณะจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วน
หนึ่งของพันธกิจคณะ ดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการ ในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละคณะ เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ 
การวิจัยและนวัตกรรมจะประสบความส าเร็จ และเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ 
คือ 1) คณะต้องมีแผนการวิจัยและนวัตกรรมมีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน  2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัย
และนวัตกรรมกับการจัดการเรียนการสอน และ พันธกิจด้านอ่ืนๆ ของคณะและ 3) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
มีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติ  จุดเน้นและอัตลักษณ์ของคณะและมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
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ตัวบ่งชี้ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  คณะพึงก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
สภาพแวดล้อม จุดเน้น อัตลักษณ์ และบริบทของคณะ มีการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบ และมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
คณะให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่คณาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่คณาจารย์และนักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไก เพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์และ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
  1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของคณะ 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมด้าน
ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้วิจัย ผลงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ และงบประมาณการวิจัยที่สามารถรายงานข้อมูล
ย้อนหลังได้อย่างน้อย 3 ปี    
3. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรมอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
   - ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม หรือศูนย์
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม  
   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
   - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม  
   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น การจัดประชุมวิชาการ การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (Visiting professor) หรือปราชญ์ชาวบ้าน  
  4. จัดสรรงบประมาณของคณะ เพ่ือเป็นทุนวิจัยและนวัตกรรม     
  5. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   
  6. มีการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
คณาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น  
 7. อาจารย์ประจ าคณะมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด      
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  8. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด   
 

เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7-8 ข้อ 

หมายเหตุ  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะใช้ร่วมกับวิทยาเขตได้ 
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ตัวบ่งชี้ 2.2      เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ประจ า 
ชนิดตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  ปีปฏิทิน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมในคณะ คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม ดังนั้น คณะจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในคณะและที่ได้รับจากภายนอกเพ่ือสนับสนุน
การท าวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของคณะ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
    กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) 
       จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยและนวัตกรรมจากภายในและภายนอกที่ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  
5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
    กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) 
        จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากภายในและภายนอกก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

สูตรการค านวณ  
1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะ 

  
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯ   =   
 
      

     2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  คะแนนที่ได้  =   
 
 

หมายเหตุ 

  - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 - ใหน้ับจ านวนเงนิ ท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนหรือโครงการท่ีได้รับการอนุมัติในปีปฏิทินท่ีตรงกับ 
ปีการศึกษาที่ประเมินไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
 - การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจ าท่ีเป็นเจ้าของโครงการวิจัยท่ีได้ลง
นามในสัญญารับทุนหรือโครงการท่ีได้รับการอนุมัต ิ

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 
             จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 

X 5 



- 115 - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2562 (QA IPE) 

 - กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้
แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคน 
 
ตัวบ่งชี้ 2.3     ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
ชนิดตัวบ่งชี ้    ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล ปีปฏิทิน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ
อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงาน
ทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือ หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะเป็น 

คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์) 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
                                      ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5                                   

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20  -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ ระดับชาติ 

0.40  -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท า เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก ประกาศ  

-  ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
0.60  -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏ

ใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
0.80  -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
1.00  -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการ อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

-  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
-  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
-  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
-  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
-  ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
-  ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

หมายเหตุ 
        1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงรวม 
ผู้ลาศึกษาต่อ แต ่ผลงานของอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อต้องไม่ใช่ผลงานที่เป็นวิทยานิพนธ์  
               2. ผลทางวิชาการ กรณีส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่ง
เป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในปีปฏิทินที่ตรงกับปีที่รับการประเมิน 
     3. การนับผลงานวิชาการทีใ่ช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ ให้นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบัน
อนุมัติต าแหน่งทางวิชาการ  
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คณะพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่คณะมีความเชี่ยวชาญ 
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น อาคารสถานที่  การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ 
ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่าง ๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท า
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของ
นักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วยตัวบ่งชี้ 
 

จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
   ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม คณะต้องให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญของคณะ น ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่สังคม โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาพัฒนาการเรียนการสอน
แก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการ มีการจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีโดย
มุ่งเน้นผลลัพธ์ ตอบสนองและสร้างประโยชน์แก่สังคม ตามความเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพของคณะ 
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและระดับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอต่อผู้บริหารคณะ
เพ่ือพิจารณา 

2. มีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมโดยมีอย่างน้อย 
1 โครงการที่น ากระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการทุกครั้งที่มีการให้บริการตามแผนบริการ
วิชาการ 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
 5. น าผลการประเมินตามข้อ 3 และข้อ 4 มาปรับปรุงแผนบริการวิชาการแก่สังคมในปีการศึกษา
ถัดไป และน าเสนอผู้บริหารคณะเพ่ือพิจารณา 
 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับวิทยาเขต 
    
เกณฑ์ประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5-6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยถือเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษาดังนั้น คณะจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ สร้างจิตส านึก ส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่
แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละคณะ และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการ
ผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดี
ขึ้น และท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียนชุมชน 
สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน   

 
จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ 4.1   ระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
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ตัวบ่งชี้ 4.1    ระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
  คณะพึงต้องมีนโยบายและทิศทาง แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
ระดับชาติและนานาชาติ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และจุดเน้นของคณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท า
ให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน  ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน   
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
  1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
  2. จัดท าแผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 
  3. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 
  4. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย 
  5. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 
ต่อสาธารณชน  
  6. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 
 
เกณฑ์ประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
     5-6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
คณะวิชาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีการก ากับดูแลการท างานของคณะวิชาให้มี

ประสิทธิภาพ และบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล 
การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวบ่งชี้จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะวิชาเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1    การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดตัวบ่งชี ้     กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 และ 2   ปีงบประมาณ  
  เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3-7    ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
  สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย การส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล ซึ่งสถาบันการพลศึกษาเป็น
สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ด้านกีฬา จึงเพ่ิมเติมพันธกิจตามบริบทของสถาบัน ในการด าเนินพันธกิจหลัก 
สถาบันการพลศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการ
พัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้าน
บุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์  SWOT กับวิสัยทัศน์ของคณะ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะ (ส่วนกลาง) วิทยาเขต และสถาบัน  และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี              
ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการ
วิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 

2. วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาอาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอก ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
วิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ พร้อมทั้งอธิบายการด าเนินงาน           
อย่างชัดเจน 

5. ค้นหาและจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

6. ด าเนินงาน และก ากับติดตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยน าเสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 
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7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ           
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
เกณฑ์ประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการ
ตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามต่อผู้บริหารคณะทุกภาคการศึกษาเพ่ือพิจารณา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร
คณะเพ่ือพิจารณา  

5. น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
หมายเหตุ  เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 และ 5 เป็นการด าเนินงานในวงรอบปีการศึกษาก่อนปีที่รับการประเมิน 
 
เกณฑ์ประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี  
เกณฑ์การพิจารณา และผู้รับผิดชอบ  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ระดับวิทยาเขต 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา และผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับวิทยาเขต 
 
ระดับวิทยาเขต ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ 
                      ในระดับวิทยาเขต จ านวน 5 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบ 

ในการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

1.การผลติบณัฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 
ของทุกหลักสูตรที่วิทยาเขต
รับผิดชอบ 

กลุ่มส่งเสรมิวิชาการ  
(งานหลักสูตรและแผนการเรยีน) 

 1.2 อาจารย์ประจ าวิทยาเขต               
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า    
วิทยาเขต ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

กลุ่มบรหิาร  
(งานบุคคล) 

 1.3 อาจารย์ประจ าวิทยาเขต          
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า   
วิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

กลุ่มบรหิาร  
(งานบุคคล) 

 1.4 การบริการนักศึกษา                
ระดับปริญญาตร ี

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) 

 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษ (งานกิจกรรมนักศึกษา) 

2. การวิจัยและ
นวัตกรรม 

2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ กลุ่มวิจัยและประกันคณุภาพ
การศึกษา (งานวิจยัและนวตักรรม) 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

กลุ่มวิจัยและประกันคณุภาพ
การศึกษา (งานวิจัยและนวตักรรม) 

 2.3 ผลงานทางวิชาการ              
ของอาจารย์ประจ า  

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท 
ต่ออาจารย์ประจ า 

กลุ่มวิจัยและประกันคณุภาพ
การศึกษา (งานวิจัยและนวตักรรม) 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษ (งานบริการชุมชนและสังคม) 

4. การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้าน 
และกีฬาไทย 

4.1 ระบบและกลไกการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้าน และกีฬาไทย 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษ (งานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 
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องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของวิทยาเขต     
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ 
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน    
และเอกลักษณ์ของวิทยาเขต 

เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ เกณฑ์ข้อ 1 กลุ่มนโยบายและแผน 
(งานแผนและงบประมาณ) 
เกณฑ์ข้อ 2 กลุ่มบริหาร  
(งานการเงินและบญัชี)และคณะ 
เกณฑ์ข้อ 3 กลุ่มบริหาร  
(งานควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง) 
เกณฑ์ข้อ 4 กลุ่มอ านวยการ  
(งานประชุมกรรมการวิทยาเขตและ
ประชุมผู้บริหาร) 
เกณฑ์ข้อ 5 กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา  
(งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
เกณฑ์ข้อ 6 กลุ่มบริหาร  
(งานบุคคล) 
เกณฑ์ข้อ 7 กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา  
(งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
เกณฑ์ข้อ 8 ส านักงานกีฬา 

 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมิน
ระดับคณะทุกคณะ 

กลุ่มวิจัยและประกันคณุภาพ
การศึกษา (งานประกันคณุภาพ
การศึกษา) 

 5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพ
หลักสตูรและคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ กลุ่มวิจัยและประกันคณุภาพ
การศึกษา (งานประกันคณุภาพ
การศึกษา) 

 5.4 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ในระดับชาต ิ 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาในระดับชาต ิ

ส านักงานกีฬา 
(งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ) 

5.5 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ในระดับนานาชาต ิ 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ

ส านักงานกีฬา 
(งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ) 

5.6 นักศึกษาได้รับรางวัลในการ 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาต ิ

ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับ
เหรียญรางวัลในการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับชาต ิ

ส านักงานกีฬา 
(งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ) 

5.7 นักศึกษาได้รับรางวัลในการ 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับ
เหรียญรางวัลในการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ

ส านักงานกีฬา 
(งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ) 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตร มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าว จึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มี
ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือ
รวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต 
  
 ตัวบ่งชี้ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในวิทยาเขต ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร       
ที่วิทยาเขตรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่วิทยาเขตรับผิดชอบ  
 สูตรการค านวณ  

 
คะแนนที่ได้ =  

 
หมายเหตุ : 

- ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการแล้วแต่ยังมี
นักศึกษาคงค้างอยู่) ให้น ามาค านวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องเท่านั้น 
 -    หลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการในระดับวิทยาเขต หมายถึง หลักสูตรที่วิทยาเขตงดรับนักศึกษาในปี
การศึกษาที่รับการประเมิน 
 -   หลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการในระดับสถาบัน  หมายถึง หลักสูตรที่สถาบันด าเนินการขอปิดหลักสูตรไป
ยัง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
   
  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่วิทยาเขตรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่1.2   อาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  ปีการศกึษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของวิทยาเขตในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้  ดังนั้น วิทยาเขตจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนด 
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 

 
  
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 
 
หมายเหตุ :  
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษา และนับทั้งปีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าในบทนิยาม
ศัพท ์
 
 

  

จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก    
จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตทัง้หมด 

× 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตมีคุณวุฒิปริญญาเอก    
ร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                    

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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ตัวบ่งชีท้ี ่1.3   อาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์       
ในวิทยาเขตท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0-5  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ = 
 
 

หมายเหตุ :  
-  ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นกลไกในการบ่งบอกลักษณะและประสบการณ์ของผู้สอน ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 

ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซ่ึงมีหลักเกณฑ์จากประกาศของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ทั้งนี้ให้พิจารณาจากเฉพาะต าแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยให้นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันการพลศึกษาอนุมัติ 
 -  การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในกรณีที่มีอาจารย์
บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าในบทนิยามศัพท์ 
 - กรณีอาจารย์ประจ าที่มีวิทยฐานะช านาญการ (คศ.2) ช านาญการพิเศษ (คศ.3) และเชี่ยวชาญ (คศ.4)  ให้บันทึก
ข้อมูลในระบบ IPE QA Online ในต าแหน่งอาจารย์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ    
จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตทัง้หมด 

× 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่

ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 
× 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 วิทยาเขตควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้าน 
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุน การศึกษาต่อ 
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกวิทยาเขตที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบการให้บริการนักศึกษา 
2. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาเขต 
3. มีการให้ข้อมูลการให้บริการ แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา และกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร              

แก่นักศึกษา  
4. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
5. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 2-4 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
6. น าผลการประเมินจากข้อ 5 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
7. มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2-3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

วิทยาเขตต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษา
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยวิทยาเขตและองค์การนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของวิทยาเขตโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน  
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยวิทยาเขต 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย  

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล           

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม 

การวิจัยและนวัตกรรมเป็นเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้จาก
การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือน าไปพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนให้มี คุณภาพทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นสถาบันการพลศึกษา ในวิทยาเขตแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยและ
นวัตกรรมที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม และความพร้อมของแต่ละวิทยาเขต อย่างไรก็ตาม ทุกวิทยาเขต
จ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจวิทยาเขต ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถ
ด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละวิทยาเขต เพ่ือให้ได้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) วิทยาเขตต้องมีแผนการวิจัยและนวัตกรรมมีระบบและกลไก ตลอดจนมี
การสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรมอย่าง
เข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของวิทยาเขต 
และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติ  จุดเน้นและอัตลักษณ์ของวิทยาเขต และ
ประเภทของสถาบันและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
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ตัวบ่งชี้ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  วิทยาเขตพึงก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาพแวดล้อม จุดเน้น อัตลักษณ์ และบริบทของวิทยาเขต มีการบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุน
ครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของวิทยาเขตให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การ
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของวิทยาเขต 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุม
ด้านข้อมูลพ้ืนฐานของผู้วิจัย ผลงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ และงบประมาณการวิจัยที่สามารถรายงานข้อมูล
ย้อนหลังได้อย่างน้อย 3 ปี    

3. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรมอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
   - ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม  
   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
   - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม  
   - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น การจัดประชุมวิชาการ การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (Visiting professor) หรือปราชญ์ชาวบ้าน 
  4. จัดสรรงบประมาณของวิทยาเขต เพ่ือเป็นทุนวิจัยและนวัตกรรม     
  5. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ     
  6. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์  
ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น  
 7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก   

8. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
 

เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7-8 ข้อ 



- 137 - 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ตัวบ่งชี้ 2.2      เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ประจ า 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล ปีปฏิทิน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมในวิทยาเขต คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งวิทยาเขตต้องจัดสรรเงินจากภายในและภายนอกวิทยาเขต เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย
และนวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของวิทยาเขต ทั้งนี้เงินทุนวิจัยและนวัตกรรมที่วิทยา 
เขตได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมของวิทยาเขต  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับวิทยาเขต เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนแผนการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรมจากภายในและภายนอกวิทยาเขต) ของทุกคณะในวิทยาเขต 
 
สูตรการค านวณ  
 
  คะแนนที่ได้  =   
 
 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนบัสนุนงานวิจัยของทุกคณะ 
                             จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต 
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ตัวบ่งชี้ 2.3      ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล ปีปฏิทิน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้
มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ ระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือ 
หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมี
วิธีการคิด ดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและของทุกคณะในวิทยาเขต 
 
สูตรการค านวณ  
 
  คะแนนที่ได้  =   
 
 
  

ผลรวมของผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ 
                                จ านวนคณะทั้งหมดในวิทยาเขต 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษาในแต่ละ
วิทยาเขตพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัด ความเชี่ยวชาญ 
และอัตลักษณ์ของวิทยาเขต การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น  อาคารสถานที่ การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
สถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบ
ค าถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว วิทยาเขต                
ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร                    
มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของวิทยาเขตจากการให้บริการ
ทางวิชาการด้วย 

 
จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ 3.1     การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดตัวบ่งชี้     กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
  ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม วิทยาเขตต้องให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามอัตลักษณ์ของวิทยาเขต น ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี ทั้งนี้ 
ควรให้ความส าคัญกับการบริการวิชาการที่ครอบคลุมทั้งการบริการวิชาการแบบมีรายได้ แบบให้เปล่า หรือแบบไม่หวังผล
ก าไร โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ มีผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าที่พิจารณาจาก
รายได้ และ/หรือ สามารถสร้างคุณค่าที่ไม่เน้นรายได้ จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน  
  1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมที่ครอบคลุมทั้งการ
บริการวิชาการแบบมีรายได้ แบบให้เปล่า หรือแบบไม่หวังผลก าไร ที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ และอัตลักษณ์ของ
สถาบัน 

2. ทุกคณะมีส่วนร่วมในก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
  3. จัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคมระดับวิทยาเขตโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายในข้อ 2 และ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน และเสนอต่อกรรมการวิทยาเขตเพื่อพิจารณา 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการแก่สังคมระดับวิทยาเขต และเสนอต่อกรรมการ
วิทยาเขตเพื่อพิจารณา 
  5. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน  
 7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
  8. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของวิทยาเขตตามข้อ 3 โดยมีจ านวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของวิทยาเขต ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 
  
เกณฑ์ประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7-8 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่ งของ
สถาบันอุดมศึกษาดังนั้น คณะจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
สร้างจิตส านึก ส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตาม
ปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละคณะ และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต การบริการ
วิชาการ  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น และท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียนชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน  จ านวน1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1    ระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
  วิทยาเขตพึงมีนโยบายและทิศทาง แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ 
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น และอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียนชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน   
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
  1. มีการก าหนดนโยบายและทศิทางการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บา้น และกีฬาไทย 
โดยก าหนดผู้รบัผิดชอบทีช่ัดเจน 
  2. จัดท าแผนทะนบุ ารุงศลิปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บา้น และกีฬาไทยและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจดัสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน   
  3. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชีท้ี่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทะนบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทย 
  4. น าผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือกิจกรรมด้านทะนบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลน่พืน้บ้านและกีฬาไทย 
  5. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทะนบุ ารุงศิลปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บา้น และกีฬาไทย 
ต่อสาธารณชน  

6. จัดท าฐานข้อมูลหรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทยเพื่อให้บุคคล
ทั่วไปมาใชบ้ริการได ้
  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานดา้นศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาต ิ
เกณฑ์ประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4-5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6-7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

วิทยาเขตต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการวิทยาเขตท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของวิทยาเขตให้มีประสิทธิภาพ วิทยาเขตจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

จ านวน 7 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของวิทยาเขตเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

       และเอกลักษณ์ของวิทยาเขต 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับชาติ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ  

        ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 นักศึกษาได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
        ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 นักศึกษาได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1    การบริหารของวิทยาเขตเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
  และเอกลักษณ์ของวิทยาเขต 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 และ 2  ปีงบประมาณ  
  เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3-7   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
  สถาบันการพลศึกษา ในแต่ละวิทยาเขตเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย การส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล ซึ่งสถาบันการพลศึกษาเป็น
สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ด้านกีฬา จึงเพ่ิมเติมพันธกิจตามบริบทของสถาบัน ในการด าเนินพันธกิจหลัก 
สถาบันการพลศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านวิทยาเขต ดังนั้น วิทยาเขตต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการด าเนินงานของวิทยาเขตให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหาร
ทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ
หลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของวิทยาเขต ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตาม  ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการวิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 

2. ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะวิชาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษาอาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอก ที่ส่งผลต่อ 
การด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขต เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
วิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ พร้อมทั้งอธิบายการด าเนินงาน           
อย่างชัดเจน 

5. ค้นหาและจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้ อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาเขต จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่เป็น 
ลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

6. ด าเนินงาน และก ากับติดตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยน าเสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของวิทยาเขตที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของ
วิทยาเขตตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

8. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านกีฬาของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ นานาชาติประจ าปีการศึกษา โดยมีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา 
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เกณฑ์ประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 -8 ข้อ 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ ์
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละวิทยาเขตได้มีก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ 
การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 
เกณฑ์ประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับคณะของทุกคณะ 
 
  คะแนนทีไ่ด้  =   
 
 
 
  

          คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินรับระดับคณะของทุกคณะ 
                             จ านวนคณะทั้งหมดในวิทยาเขต 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

วิทยาเขตมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยการด า เนินการ
ตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์            
การประเมินร่วมกับสถาบันการพลศึกษา และอาจมีการก าหนดเพิ่มเติมตามบริบทของวิทยาเขต เพื่อจะมุ่งไปที่ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการก ากบัติดตามการด าเนนิการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เปน็ไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตาม

ให้กรรมการวิทยาเขตเพื่อพิจารณา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสตูรและคณะ 
4. น าผลการประเมินคุณภาพทกุหลักสูตร ทุกคณะ และวิทยาเขต ที่ผ่านการพิจารณาของผู้บรหิารวิทยาเขต  

เสนอต่อกรรมการวิทยาเขตเพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากกรรมการวิทยาเขตมาปรับปรุงการด าเนนิงานหลักสูตร คณะ และ

วิทยาเขต ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์ประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4    นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับชาติ  
ชนิดตัวบ่งชี้     ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันการพลศึกษามีพันธกิจที่เพ่ิมเติมจากพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป คือ ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล วิทยาเขตต้องมีการด าเนินงานที่จะ
ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักศึกษาตามศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคน โดยวิทยาเขตรายงานผลที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษาในส านักงานกีฬาด้านกีฬา เกี่ยวกับการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับชาติในแต่ละปีการศึกษา  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ คะแนนระหว่าง 0-5 
 
ค่าร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
 
 
 

แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 
 

หมายเหตุ :  
- การแข่งขันกีฬาระดับชาติ หมายถึง รายงานการแข่งขันที่ผู้เรียนเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาภายในประเทศท่ี

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน ฯลฯ จัดการแข่งขัน เช่น กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย/ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ/ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ/ กีฬาแห่งชาติ (กีฬานักเรียนฯ/ กีฬาเยาวชน/ กีฬา
แห่งชาติ ตั้งแต่รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเป็นต้นไป) กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกชื่อเป็นลักษณะอ่ืนที่
จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กร สถาบันที่ได้รับการรับรอง 

- กรณีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติมากกว่า 1 รายการ ให้นับเพียง 1 รายการ 
 
 
 

จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกฬีาระดับชาติ    

จ านวนนักศึกษาในส านักงานกีฬาทั้งหมด 
× 100 

ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาต ิ
ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติที่ก าหนดให้

คะแนนเตม็ 5 
× 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5   นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  
ชนิดตัวบ่งชี้    ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันการพลศึกษามีพันธกิจที่เพ่ิมเติมจากพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป คือ ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล วิทยาเขตจึงต้องมีการด าเนินงานที่จะ
ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักศึกษาตามศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคน โดยให้วิทยาเขตรายงานผลที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาในส านักงานกีฬาด้านกีฬา เกี่ยวกับการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในแต่ละปีการศึกษา  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ คะแนนระหว่าง 0-5 

ค่าร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ    
X 100 

จ านวนนักศึกษาในส านักงานกีฬาทั้งหมด 
 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ

X 5 
ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ก าหนดใหค้ะแนนเตม็ 5 

 
หมายเหตุ :  
         -  การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หมายถึง รายการแข่งขันกีฬาที่มีนักกีฬาจากต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน
หรือเป็นการแข่งขันที่สหพันธ์นานาชาติจัดหรือรับรอง เช่น กีฬานักเรียนอาเซี่ยน/ กีฬานักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย/ 
กีฬาเอเซี่ยนบีชเกมส์/ กีฬาเอเซี่ยนอินดอร์-มาเชียลอาร์ตเกมส์/ กีฬายกน้ าหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียและชนิด
กีฬาอ่ืนๆ/ กีฬายกน้ าหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกและชนิดกีฬาอ่ืนๆ/กีฬายกน้ าหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
และชนิดกีฬาอ่ืนๆ/ กีฬายกน้ าหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกและชนิดกีฬาอ่ืนๆ/ กีฬาซีเกมส์ฯ/ กีฬาเอเชียนเกมส์/ 
กีฬาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย/ กีฬาโอลิมปิกเยาวชน / กีฬาโอลิมปิกเกมส์/ กีฬาชิงแชมป์โลกของแต่ละชนิดกีฬา ฯลฯ 

- กรณีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมากกว่า 1 รายการ ให้นับเพียง 1 รายการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6  นักศึกษาได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี้    ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันการพลศึกษามีพันธกิจที่เพ่ิมเติมจากพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป คือ ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล วิทยาเขตจึงต้องมีการด าเนินงานที่จะ
ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักศึกษาตามศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคน โดยให้วิทยาเขตรายงานผลที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาในส านักงานกีฬาด้านกีฬา เกี่ยวกับการได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับชาติในแต่ละ
ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาได้รับรางวัลในเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ คะแนนระหว่าง 0-5 

ค่าร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ ที่ก าหนดให้เป็น                                 
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 5 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ    
X 100 

จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติทั้งหมด 
 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ    

X 5 
ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ :  

- การแข่งขันกีฬาระดับชาติ หมายถึง รายงานการแข่งขันที่ผู้เรียนเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาภายในประเทศท่ี
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน ฯลฯ จัดการแข่งขัน เช่น กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย/ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ/ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ/ กีฬาแห่งชาติ (กีฬานักเรียนฯ/ กีฬาเยาวชน/ กีฬา
แห่งชาติ ตั้งแต่รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเป็นต้นไป) กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกชื่อเป็นลักษณะอ่ืนที่
จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กร สถาบันที่ได้รับการรับรอง 

- การได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ หมายถึง รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน
ระดับชาติ ประกอบด้วย รางวัลอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 ของการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท โดยไม่นับซ้ า 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.7  นักศึกษาได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี้    ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันการพลศึกษามีพันธกิจที่เพ่ิมเติมจากพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป คือ ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล วิทยาเขตจึงต้องมีการด าเนินงานที่จะ
ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักศึกษาตามศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคน โดยให้วิทยาเขตรายงานผลที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาในส านักงานกีฬาด้านกีฬา เกี่ยวกับการได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
นานาชาติในแต่ละปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
       โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ คะแนนระหว่าง 
0-5 
       ค่าร้อยละของนักศึกษาได้รับรางวัลในเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ที่ก าหนดให้เป็น                 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 5 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

จ านวนนักศึกษาทีไ่ดร้ับรางวัลในเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดบันานาชาติ    
X 100 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทั้งหมด 
 
   แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลในเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

X 5 ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ก าหนดใหค้ะแนนเตม็ 5 

 
หมายเหตุ :  
 -  การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หมายถึง รายการแข่งขันกีฬาท่ีมีนักกีฬาจากต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน
หรือเป็นการแข่งขันท่ีสหพันธ์นานาชาติจัดหรือรับรอง เช่น กีฬานักเรียนอาเซี่ยน/ กีฬานักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย/ 
กีฬาเอเซี่ยนบีชเกมส์/ กีฬาเอเซี่ยนอินดอร์-มาเชียลอาร์ตเกมส์/ กีฬายกน้ าหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียและชนิดกีฬา
อื่นๆ/ กีฬายกน้ าหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกและชนิดกีฬาอื่นๆ/กีฬายกน้ าหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียและชนิด
กีฬาอื่นๆ/ กีฬายกน้ าหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกและชนิดกีฬาอื่นๆ/ กีฬาซีเกมส์ฯ/ กีฬาเอเชียนเกมส์/ กีฬาชิง
ชนะเลิศแห่งเอเชีย/ กีฬาโอลิมปิกเยาวชน / กีฬาโอลิมปิกเกมส/์ กีฬาชิงแชมป์โลกของแต่ละชนิดกีฬา ฯลฯ 

- การได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หมายถึง รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน
ระดับนานาชาติ ประกอบด้วย รางวัลอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 ของการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท โดยไม่นับซ้ า 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี  
เกณฑ์การพิจารณา และผู้รับผิดชอบ  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ระดับสถาบัน 
 

  



- 151 - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา และผูร้ับผดิชอบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  

ระดับสถาบัน 
ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับวิทยาเขต และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่สะท้อน
การบริหารงานในระดับสถาบันการพลศึกษา  จ านวน 6 องค์ประกอบ 25 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

1.การผลติบณัฑิต 
 

1.1 การบรหิารจดัการหลักสูตร  เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ คณะ 3 คณะ 
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 
กองส่งเสริมวิชาการ 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
สถาบันการพลศึกษา  
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

คณะวิชา 
(กลุ่มวิจัยและประกันคณุภาพ
การศึกษา)  
กองการเจ้าหน้าที่  
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
สถาบันการพลศึกษา      
ที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คณะวิชา 
(กลุ่มวิจัยและประกันคณุภาพ
การศึกษา)  
กองการเจ้าหน้าที่  
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

1.4 นักศึกษาระดับปรญิญาตรีที่
ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 

ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทีส่ าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

คณะวิชา 3 คณะ 
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 

1.5 การบรหิารจดัการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน 4 ข้อ ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 
 

2. การวิจัยและ
นวัตกรรม 

2.1 การบริหารจดัการงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 9 ข้อ กองวิจัยและประกันคุณภาพฯ 
(กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม) 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับวิทยาเขต 

คณะวิชา  
(กลุ่มวิจัยและประกันคณุภาพ
การศึกษา) 
กองวิจัยและประกันคุณภาพฯ 
(กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม) 

2.3 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

ร้อยละของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะวิชา  
(กลุ่มวิจัยและประกันคณุภาพ
การศึกษา) 
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องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

2.4 อาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 

ค่าร้อยละของผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะวิชา  
(กลุ่มวิจัยและประกันคณุภาพ
การศึกษา) 
 

3. การบริการวิชาการ 3.1 คุณภาพของการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ กองกิจการนักเรียน นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ (กลุ่มบริการวิชาการ) 

4. การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้าน 
และกีฬาไทย 

4.1 คุณภาพของการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย 

เกณฑ์มาตรฐาน  6 ข้อ กองกิจการนักเรียน นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและกิจการ
พิเศษ) 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบรหิารจดัการของสถาบัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 8  ข้อ เกณฑ์ข้อ 1 กองนโยบายและแผน 
(กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์) 
เกณฑ์ข้อ 2 กองกลาง  
(กลุ่มการเงินและบัญชี) และคณะวิชา
ส่วนกลาง 
เกณฑ์ข้อ 3 กองตรวจสอบภายใน  
(กลุ่มควบคุม ติดตาม และประเมินผล) 
เกณฑ์ข้อ 4 กองบริหารงานกลาง  
(กลุ่มกิจการสภาสถาบัน) 
เกณฑ์ข้อ 5 กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา  (กลุ่มประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา) 
เกณฑ์ข้อ 6 กองการเจ้าหน้าท่ี 
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 
เกณฑ์ข้อ 7 กองส่งเสริมวิชาการ 
เกณฑ์ข้อ 8 กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา (กลุ่มประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา) 

5.2 ผลการบริหารงานของ              
วิทยาเขต 

คะแนนเฉลีย่ของคะแนน
ประเมินของทุกวิทยาเขต 

กองวิจัยและประกันฯ 
(กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา) 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ 

คะแนนเฉลีย่ของผลการ
ประเมินระดับวิทยาเขต                
ทุกวิทยาเขต 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ (กลุ่มวิจยัและประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ) 

5.4 ผลการบริหารงานของ 
     คณะศิลปศาสตร ์

คะแนนเฉลีย่ของผลการ
ประเมินระดับคณะของคณะ
ศิลปศาสตร์ทุกวิทยาเขต 

คณะศลิปศาสตร์  
(กลุ่มวิจัยและประกันคณุภาพ
การศึกษาของคณะฯ) 
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องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา ผู้รับผิดชอบ 

5.5 ผลการบริหารงานของ 
     คณะศึกษาศาสตร ์

คะแนนเฉลีย่ของผลการ
ประเมินระดับคณะของ 
คณะศึกษาศาสตร์                
ทุกวิทยาเขต 

คณะศึกษาศาสตร์  
(กลุ่มวิจัยและประกันคณุภาพ
การศึกษาของคณะฯ) 

5.6 ผลการบริหารงานของ
หลักสตูรของคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ 

คะแนนเฉลีย่ของผลการ
ประเมินระดับหลักสูตร 
ที่เปิดสอนของคณะ 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพทุกวิทยาเขต 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ (กลุ่มวิจยัและประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ) 

5.7  ผลการบรหิารงานของ
หลักสตูรของคณะศิลปศาสตร ์

คะแนนเฉลีย่ของผลการ
ประเมินระดับหลักสูตร 
ที่เปิดสอนของคณะ 
ศิลปศาสตร์ทุกวิทยาเขต 

คณะศลิปศาสตร์  
(กลุ่มวิจัยและประกันคณุภาพ
การศึกษาของคณะฯ) 

5.8 ผลการบริหารงานของ
หลักสตูรของคณะ
ศึกษาศาสตร ์

คะแนนเฉลีย่ของผลการ
ประเมินระดับหลักสูตร 
ที่เปิดสอนของคณะ 
ศึกษาศาสตร์ทุกวิทยาเขต 

คณะศึกษาศาสตร์  
(กลุ่มวิจัยและประกันคณุภาพ
การศึกษาของคณะฯ) 

5.9 ผลการบริหารงานของโรงเรียน
กีฬา 

คะแนนเฉลีย่ของผลการ
ประเมินระดับโรงเรียนกีฬา
ทุกโรง 

กองวิจัยและประกันฯ 
(กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับขั้นพ้ืนฐาน) 

6.การพัฒนานักศึกษา
ด้านกีฬา 

6.1 การบริหารจดัการด้านกีฬา เกณฑ์มาตรฐาน 6  ข้อ ส านักกีฬา 
(กลุ่มบริหารจัดการกีฬา) 

6.2 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ในระดับชาต ิ

ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับชาต ิ

ส านักกีฬา 
(กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนานักกีฬา) 

6.3 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ในระดับนานาชาต ิ

ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ

ส านักกีฬา 
(กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนานักกีฬา) 

6.4 นักศึกษาทีไ่ดร้ับรางวัลในการ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาต ิ

ร้อยละของนักศึกษาที ่
ได้รับรางวัลในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับชาต ิ

ส านักกีฬา 
(กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนานักกีฬา) 

6.5 นักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลในการ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละของนักศึกษาที ่
ได้รับรางวัลในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ 

ส านักกีฬา 
(กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนานักกีฬา) 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

  สถาบันการพลศึกษามีภารกิจที่ส าคัญที่สุด คือ การจัดการศึกษาหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานวิชาชีพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม  จึงเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าท่ีได้
มาตรฐานตามที่ก าหนดประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 
  
 ตัวบ่งช้ี จ านวน  5 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   การบริหารจัดการหลักสูตร  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 หลักสูตรเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ท าให้ปรัชญาหรือความมุ่งหมายทางการศึกษาบรรลุความมุ่งหมาย
เพราะหลักสูตรเป็นตัวก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา โดยมีการก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายตามที่หลักสูตรก าหนดไว้  เป็นส่วนก าหนดทิศทางการจัด
การศึกษาให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาน าไปปฏิบัติ  เพ่ือให้นักศึกษามีคุณภาพทางการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร 
2. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร 
4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร 
5. ทุกหลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันการพลศึกษาจึ งควรมีอาจารย์ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสม 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันการพลศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันการพลศึกษาท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนด 
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันการพลศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 
 
  

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 
 
หมายเหตุ :  

 คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในกรณีที่
มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเก่ียวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าในบท
นิยามศัพท์ 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันการพลศึกษาท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันการพลศึกษาท้ังหมด 

× 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันการพลศึกษามคีุณวุฒิปริญญาเอก    
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันการพลศึกษามคีุณวุฒิปริญญาเอก                    

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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ตัวบ่งชีท้ี ่1.3   อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามภารกิจ 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันการพลศึกษาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันการพลศึกษาท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์       

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันการพลศึกษาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ = 
 
 

หมายเหตุ :  
 ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นกลไกในการบ่งบอกลักษณะและประสบการณ์ของผู้สอน ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 

ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์จากประกาศของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ทั้งนี้ให้พิจารณาจากเฉพาะต าแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยให้นับตั้งแต่วันท่ีสภาสถาบันการพลศึกษาอนุมัติ 

 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าในบทนิยามศัพท์  

 กรณีอาจารย์ประจ าที่มีวิทยฐานะช านาญการ (คศ.2) ช านาญการพิเศษ (คศ.3) และเช่ียวชาญ (คศ.4) ให้บันทึก
ข้อมูลในระบบ IPE QA Online ในต าแหน่งอาจารย์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันการพลศึกษาท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันการพลศึกษาท้ังหมด 

× 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันการพลศึกษาท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันการพลศึกษาท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการที่

ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 
× 5 
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ตัวบ่งชีท้ี ่1.4   นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  สถาบันการพลศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านศาสตร์การกีฬา มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 และสมรรถนะในการประกอบอาชีพ โดยการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะสะท้อน
ถึงคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอน รวมถึงความมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่อจ านวนที่
รับเข้าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
ค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

 
หมายเหตุ : ไม่นบัรวมนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

 
 
 
 
 

จ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรทีี่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร    
จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าท้ังหมด 

× 100 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรีทีส่ าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 

ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 

× 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตาม การบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. มีการถ่ายทอดแนวปฏิบัติไปสู่วิทยาเขตท่ีจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

3. มีการก ากับ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขต  

4. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5. มีความร่วมมือด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานภายนอก 

 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

พันธกิจของสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินงานตามกระบวนการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามจุดเน้น  เอกลักษณ์ และบริบทของของสถาบัน  เพ่ือให้ เกิด              
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้การบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ดี
งบประมาณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้การวิจัยและ
นวัตกรรมของสถาบันพลศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน 
นอกจากนี้อาจารย์ยังสามารถมีส่วนร่วมในการผลักดันให้การวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันเกิดคุณภาพและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจ
ด้าน อ่ืน ๆ ของสถาบัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้ านการวิจัยและน วัตกรรมกับ
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือ 
                 นานาชาต ิ
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ตัวบ่งชี้ 2.1  การบริหารและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
ชนิดตัวบง่ชี้   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  สถาบันการพลศึกษาต้องมีการบริหารและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพโดยมีการก าหนด
นโยบายและทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาพแวดล้อม จุดเน้น เอกลักษณ์ และบริบทของสถาบัน มี 
แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตาม
นโยบายและทิศทางที่ก าหนดไว้  ทั้งการสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมพัฒนา
สมรรถนะแก่อาจารย์ การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่คณาจารย์อย่างเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพ่ือคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยและวัตกรรม 
 2. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านงบประมาณส าหรับการวิจัยและนวัตกรรม 

3. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

4. มีการส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
5. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
6. มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
7. มีการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
8. มีการน าผลการด าเนินงานในข้อ 7 มาวางแผนพัฒนา ปรับปรุงนโยบายและทิศทางการวิจัยและ

นวัตกรรม 
 9. มีความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก   
 
เกณฑ์ประเมิน 

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

1-2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2-3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 - 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6-7 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

8-9 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 2.2      เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ประจ า 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมในสถาบันการพลศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งสถาบันต้องจัดสรรเงินจากภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือสนับสนุนการ
ท าวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน ทั้งนี้เงินทุนวิจัยและ
นวัตกรรมที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมของสถาบัน  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรมจากภายในและภายนอกวิทยาเขต) ของทุกวิทยาเขต 
 
สูตรการค านวณ  
 
  คะแนนที่ได้  =   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนบัสนุนงานวิจัยของทุกวิทยาเขต 
                             จ านวนวิทยาเขตทั้งหมดของสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมถือเป็นผลงานวิชาการที่เป็น งานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี

วิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือ

ข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และสะท้อนการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าทางวิชาการ การ

พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้ มีการน าไปใช้ประโยชน์สามารถโดย

จ าแนกได้เป็น 4 มิติ ได้แก่ 

 1) การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ หมายถึง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  การตี พิมพ์บทความลงวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ 2  หรือ Scopus, ERIC หรือในวารสารทางวิชาการระดับ นานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ผลงานที่ได้รับการจดอนุ

สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

 2) การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  หมายถึง หมายถึง ผลของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปประกอบ

เป็นข้อมูลในการบริหารงานการก าหนดเป็นนโยบายแก่องค์กรหรือ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  

 3) การใช้ประโยชน์เชิงชุมชนสังคม หมายถึง การที่ชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในชุมชนน าผลของ

งานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น น าไปเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในชุมชน สร้าง

องค์ความรู้ต่อยอดภายในชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยพิจารณาจากการ หนังสือรับรองการใช้

ประโยชน์ หนังสือความร่วมมือการด าเนินงานหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้วิจัยกับชุมชน องค์กร 

หน่วยงานภายในชุมชน  

  4) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง ผลของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถก่อให้เกิดรายได้จาก

การเจรจาทางธุรกิจไม่นับการยื่น จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันการพลศึกษาท่ีน าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
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ค่าร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันการพลศึกษาที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือ 
นานาชาติที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานวจิยัและนวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
  

จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ในระดบัชาติและนานาชาติ    
จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมด 

× 100 

ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาต ิ
ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาต ิ

ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 
× 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  อาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

   ภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของสถาบันการพลศึกษา ดั้งนั้น 
พันธกิจของสถาบันด้านการวิจัยและนวัตกรรมจะมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่นั้น 
อาจารย์ ประจ าทุกคนต้องมีการจัดท าผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมถือเป็นผลงาน
วิชาการที่เป็น งานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 
และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และสะท้อนการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้ มีการน าไปใช้ประโยชน์สามารถโดยจ าแนกได้เป็น 4 มิติ ได้แก่ 

 1) การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ หมายถึง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  การตีพิมพ์บทความลงวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ2  หรือ Scopus, ERIC หรือในวารสารทางวิชาการระดับ นานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ผลงานที่ได้รับการจดอนุ

สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

 2) การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  หมายถึง ผลของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปประกอบเป็นข้อมูล

ในการบริหารงานการก าหนดเป็นนโยบายแก่องค์กรหรือ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  

3) การใช้ ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม หมายถึง การที่ชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในชุมชนน าผลของ

งานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น น าไปเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในชุมชน สร้าง

องค์ความรู้ต่อยอดภายในชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยพิจารณาจากการ หนังสือรั บรองการใช้

ประโยชน์ หนังสือความร่วมมือการด าเนินงานหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้วิจัยกับชุมชน องค์กร 

หน่วยงานภายในชุมชน  

  4) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง ผลของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถก่อให้เกิดรายได้จาก

การเจรจาทางธุรกิจ ไม่นับการยื่น จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
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เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันการพลศึกษาท่ีน าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับนานาชาติ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

ค่าร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันการพลศึกษาที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับ 
นานาชาติ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 50 ขึ้นไป  
 
 

วิธีเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือ

นานาชาติให้นับได้ 1 คน แม้ว่าอาจารย์ประจ าท่านนั้นจะมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติหลายเรื่องหรือหลายชิ้นงาน 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวนค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ
และนานาชาติ 

 
 

 
 
      2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
 

หมายเหตุ 

 อาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่
ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบคุ าชีแ้จงเก่ียวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าในบทนิยามศัพท์ โดย
นับ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี 

 อาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติหรือนานาชาติ ให้นับได้ 1 คน แม้ว่า
อาจารย์ประจ าท่านนั้นจะมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติหลาย
เร่ืองหรือหลายชิ้นงานก็ตาม 

 ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไม่นับที่เป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับปริญญา
โท 

 
 

จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติ    
จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมทั้งหมด 

× 100 

ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติ 
ร้อยละของผลงานวิจยัและนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติทีก่ าหนดให้คะแนนเต็ม 5 

× 5 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัด ความเชี่ยวชาญ และอัตลักษณ์
ของสถาบัน การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น  อาคารสถานที่ การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ 
ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท า
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของ
นักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วยตัวบ่งชี้ 

 
จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  คุณภาพของการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ 3.1      คุณภาพของการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึง
กระบวนการ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
  1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม และ
ประเทศที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ จุดเน้น และอัตลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา 
  2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
  3. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณของสถาบันการพลศึกษา  

4. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 5. การน าผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 6. ส่งเสริมและให้ความร่วมมือโดยการบริหารจัดการที่ ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 
เกณฑ์ประเมิน 

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

ข้อ 1 
มีการด าเนินการ  

ข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการ  
ข้อ 1  2 และ 3 

มีการด าเนินการ  
ข้อ 1 2 3 และ 4 

มีการด าเนินการ  
ข้อ 1ถึง 5  

เป็นอย่างน้อย 
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องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษาดังนั้น สถาบันการพลศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ สร้างจิตส านึก ส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยอาจ
มีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ให้เป็นรากฐานการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น และท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน   

 
จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

   ตัวบ่งชี้ที่  4.1   คุณภาพของการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1             คุณภาพของการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
ชนิดตัวบ่งชี้    กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
  สถาบันการพลศึกษาพึงต้องมีนโยบายและทิศทาง แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียนชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน   
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย โดยก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
  2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย 

3. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของสถาบันการพลศึกษา  
4. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 5. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 6. มีการส่งเสริมและให้ความร่วมมือโดยการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศในการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
  
เกณฑ์ประเมิน 

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

ข้อ 1 
มีการด าเนินการ  

ข้อ 1 และ 2 
มีการด าเนินการ  
ข้อ 1  2 และ 3 

มีการด าเนินการ  
ข้อ 1 2 3 และ 4 

มีการด าเนินการ  
ข้อ 1ถึง 5  

เป็นอย่างน้อย 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
สถาบันการพลศึกษามีการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมีสภา

วิชาการ สภาสถาบันการพลศึกษาท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันการพลศึกษาตามภารกิจให้
มีประสิทธิภาพ มีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
และโอกาสเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานตามพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ตลอดจนการ
ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรทุกคน เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง 
การจัดการความรู้ ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 

จ านวน 9 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารจัดการของสถาบันการพลศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ผลการบริหารงานของวิทยาเขต 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการบริหารงานของคณะศิลปศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ผลการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ผลการบริหารงานของหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ผลการบริหารงานของหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ผลการบริหารงานของหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 ผลการบริหารงานของโรงเรียนกีฬา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1     การบริหารจัดการของสถาบันการพลศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 และ 2  ปีงบประมาณ  
  เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 - 10   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
  สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านกีฬา มีพันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มี
ศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันการพลศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานโดย
แยกเป็นส่วนกลางและวิทยาเขต ดังนั้น สถาบันการพลศึกษาต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและ
การด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทกุวิทยาเขตและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบนั ตลอดจนมีการบริหาร
ทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อทบทวน พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ น าไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแนวทางการด าเนินงานพร้อมทั้งถ่ายทอดไปยังหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวชี้วัด เป้าหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถาบันการพลศึกษา (กองนโยบายและแผน กลุ่มนโยบาย
และยุทธศาสตร์ และกลุ่มแผนและงบประมาณ)      

2. จัดท าคู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร และคณะน าผลมาสังเคราะห์เพื่อวิเคราะห์               
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  
(กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี + คณะ 3 คณะ) 

3. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระบบและกลไกที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน(กองตรวจสอบภายใน กลุ่มควบคุม ติดตาม และประเมินผล) 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน                
(กองบริหารงานกลาง กลุ่มกิจการสภา) 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม การด าเนินงานจัดการความรู้ตามระบบและกลไกเพื่อน าไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ (กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา) 

6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 
7. จัดท าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ให้เป็นไป ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (กองส่งเสริมวิชาการ กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 

8. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไก 
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร คณะ              
วิทยาเขต และสถาบัน (กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา) 

 
เกณฑ์ประเมิน 

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

1-2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7-8 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

9-10 ข้อ 



- 173 - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ผลการบริหารงานของวิทยาเขต 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ผลการด าเนินงานของวิทยาเขตทั้ง 17 แห่ง จะสามารถสะท้อนได้ว่าสถาบันการพลศึกษาได้ก ากับ 
ติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะ แต่ละวิทยาเขตให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์ประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับวิทยาเขตทุกวิทยาเขต 
 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้  =   
ผลรวมค่าคะแนนการประเมินของทุกวิทยาเขต 

จ านวนวิทยาเขตทั้งหมดของสถาบันการพลศึกษา 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3    ผลการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าสถาบันการพลศึกษาได้ก ากับ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์ประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพทุกวิทยาเขต 
 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้  =   
ผลรวมค่าคะแนนการประเมินของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพทุกวิทยาเขต 

จ านวนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพทุกวิทยาเขต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4     ผลการบริหารงานของคณะศิลปศาสตร์ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าสถาบันการพลศึกษาได้ก ากับ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์ประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของคณะศิลปศาสตร์ทุกวิทยาเขต 
 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้  =   
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินคณะศิลปศาสตร์ทุกวิทยาเขต 

จ านวนคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมดทุกวิทยาเขต 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5  ผลการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าสถาบันการพลศึกษาได้ก ากับ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 
เกณฑ์ประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของคณะศึกษาศาสตร์ทุกวิทยาเขต 
 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนทีไ่ด้  =   
ผลรวมค่าคะแนนประเมินของคณะศึกษาศาสตร์ทุกวิทยาเขต 

จ านวนคณะศึกษาศาสตร์ทัง้หมดทุกวิทยาเขต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6   ผลการบริหารงานหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงานหลักสูตรจะสามารถสะท้อนได้ว่าสถาบันการพลศึกษาได้ก ากับ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งมีผลการ
ด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์ประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับหลักสูตรที่เปิดสอนทัง้หมดของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพทุกวิทยาเขต 
 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้  =   
ผลรวมค่าคะแนนประเมินหลักสตูรทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพทุกวิทยาเขต 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพทุกวิทยาเขต 
 

หมายเหตุ : การรายงานผลการบริหารงานของหลักสูตรให้แยกเป็นสาขาวิชาที่รับการประเมินของคณะ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.7  ผลการบริหารงานหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตรจะสามารถสะท้อนได้ว่าสถาบันการพลศึกษาได้ก ากับ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งมีผลการ
ด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์ประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดของคณะศิลปศาสตร์ทุกวิทยาเขต 
 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้  =   
ผลรวมค่าคะแนนประเมินหลักสตูรทั้งหมดของคณะศิลปศาสตร์ทุกวทิยาเขต 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดของคณะคณะศลิปศาสตร์ทุกวิทยาเขต 
 

หมายเหตุ : การรายงานผลการบริหารงานของหลักสูตรให้แยกเป็นสาขาวิชาที่รับการประเมินของคณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.8  ผลการบริหารงานหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตรจะสามารถสะท้อนได้ว่าสถาบันการพลศึกษาได้ก ากับ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน           
ที่เกี่ยวข้อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งมีผลการ
ด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์ประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดของคณะศึกษาศาสตร์ทุกวิทยาเขต 
 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้  =   
ผลรวมค่าคะแนนประเมินหลักสตูรทั้งหมดของคณะคณะศึกษาศาสตร์ทุกวิทยาเขต 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดของคณะคณะศึกษาศาสตร์ที่รับการประเมนิทุกวิทยาเขต 

 
หมายเหตุ : การรายงานผลการบริหารงานของหลักสูตรให้แยกเป็นสาขาวิชาที่รับการประเมินของคณะ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.9    ผลการบริหารงานของโรงเรียนกีฬา 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ผลการด าเนินงานของโรงเรียนกีฬาทั้ง 13 โรง จะสามารถสะท้อนได้ว่าสถาบันการพลศึกษาได้ก ากับ 
ติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ในโรงเรียนกีฬาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจการบริหาร
จัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์ประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับโรงเรียนกีฬาทุกโรง 
 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้  =   
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินโรงเรียนกีฬาทุกโรง 

จ านวนโรงเรยีนกีฬาท้ังหมด 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนานักศึกษาด้านกีฬา 

สถาบันการพลศึกษามุ่งเน้นการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มทีักษะและประสบการณ์ สามารถประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ รวมทั้งใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีน้ าใจนักกีฬา เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ 
โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล มีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นในระดับชาติ
และนานาชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม  ด้านศาสตร์การกีฬา สร้างความร่วมมือด้านการกีฬา บริหารจัดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือการพัฒนาการกีฬาของประเทศ 

 

จ ำนวนตัวบ่งช้ี  5 ตัวบ่งช้ี  

6.1 การบริหารจัดการด้านกีฬา 
6.2 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
6.3 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
6.4 นักศึกษาได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
6.5 นักศึกษาได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1   การบริหารจัดการด้านกีฬา 
ชนิดตัวบ่งชี้     กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การด าเนินการและบริหารจัดการเพ่ือให้คุณภาพด้านกีฬา เกิดสัมฤทธิ์ผลตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันการพลศึกษา จึงต้องส่งเสริม สนับสนุน 
บุคลากร ทรัพยากรทางด้านกีฬา โดยให้น าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬามาใช้ในการ
พัฒนากีฬาให้มีขีดความสามารถและประสบความส าเร็จในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาบุคลากร และ 
สิ่งสนับสนุนด้านกีฬาตลอดจนมีเครือข่ายความร่วมมือด้านกีฬากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการก าหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาด้านกีฬา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด เป้าหมาย 

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันการพลศึกษา  

2. มีการจัดท าแนวทางการด าเนินงาน ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเชื่อมโยงกับ

หน่วยงานในสังกัด เพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3. มีการส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนานักศึกษา บุคลากร และทรัพยากรทางด้านการกีฬา 

4. มีการก ากับและติดตาม ผลการด าเนินงานการพัฒนา นักศึกษา บุคลากร และทรัพยากรด้านการ

กีฬา 

5. มีการจัดท าฐานข้อมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการกีฬาเพ่ือการบริหารจัดการ 

6. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5-6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2  นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับชาติ  
ชนิดตัวบ่งชี้    ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันการพลศึกษามีพันธกิจที่เพ่ิมเติมจากพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป คือ ส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล สถาบันการพลศึกษาจึงต้องมีการด าเนินงานที่จะ
ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักศึกษาตามศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคน โดยใหส้ านักกีฬารายงานผลที่
เกิดข้ึนกับนักศึกษาในส านักงานกีฬาด้านกีฬา เกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ คะแนนระหว่าง 0-5 
ค่าร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
 
 

 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ = 
 

หมายเหตุ :  
การแข่งขันกีฬาระดับชาติ หมายถึง รายงานการแข่งขันที่ผู้เรียนเข้าร่วม  การแข่งขันกีฬาภายในประเทศ

ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน ฯลฯ จัดการแข่งขัน เช่น กีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ/ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ/ กีฬาแห่งชาติ (กีฬานักเรียนฯ/ กีฬาเยาวชน/ กีฬาแห่งชาติ ตั้งแต่รอบคัดเลือก
ตัวแทนภาคเป็นต้นไป) กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกชื่อเป็นลักษณะอ่ืนที่จัดโดยสมาคมกีฬา แห่ง
ประเทศไทย องค์กร สถาบันที่ได้รับการรับรอง 
 
 
 

  

จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกฬีาระดับชาติ    
จ านวนนักศึกษาในส านักงานกีฬาทั้งหมด 

× 100 

ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาต ิ
ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 

× 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3  นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาต ิ 
ชนิดตัวบ่งชี้    ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันการพลศึกษามีพันธกิจที่เพ่ิมเติมจากพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป คือ ส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล สถาบันการพลศึกษาจึงต้องมีการด าเนินงานที่จะ
ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักศึกษาตามศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคน โดยใหส้ านักกีฬารายงานผลที่
เกิดข้ึนกับนักศึกษาในส านักงานกีฬาด้านกีฬา เกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ คะแนนระหว่าง 0-5 
ค่าร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
 
 

 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ = 
 
 

หมายเหตุ :  
           การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หมายถึง รายการแข่งขันกีฬาที่มีนักกีฬาจากต่างประเทศเข้าร่วมการ
แข่งขันหรือเป็นการแข่งขันที่สหพันธ์นานาชาติจัดหรือรับรอง เช่น กีฬาเอเซี่ยนบีชเกมส์/ กีฬาเอเซี่ยนอินดอร์-มา
เชียลอาร์ตเกมส์/ กีฬายกน้ าหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียและชนิดกีฬาอ่ืนๆ/ กีฬายกน้ าหนักเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งโลกและชนิดกีฬาอ่ืนๆ/ กีฬาซีเกมส์ฯ/ กีฬาเอเชียนเกมส์/ กีฬาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย/ กีฬาโอลิมปิก
เยาวชน / กีฬาโอลิมปิกเกมส์/ กีฬาชิงแชมป์โลกของแต่ละชนิดกีฬา ฯลฯ 
  

จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ    
จ านวนนักศึกษาในส านักงานกีฬาทั้งหมด 

× 100 

ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ
ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ก าหนดใหค้ะแนนเตม็ 5 

× 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4  นักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี้    ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันการพลศึกษามีพันธกิจที่เพ่ิมเติมจากพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป คือ ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล วิทยาเขตจึงต้องมีการด าเนินงานที่
จะส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักศึกษาตามศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคน โดยให้ส านักกีฬารายงานผลที่
เกิดข้ึนกับนักศึกษาในส านักงานกีฬาด้านกีฬา เกี่ยวกับการได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
       โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาได้รับรางวัลในเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ คะแนนระหว่าง 0-5 
ค่าร้อยละของนักศึกษาได้รับรางวัลในเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 5 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
 

 
 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

หมายเหตุ :  
 รางวัลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ หมายถึง รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับชาติ 
ประกอบด้วย รางวัลอันดับ 1  อันดับ 2 และอันดับ 3 ของการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท โดยไมน่ับซ้ า  
 
 
 
 
  

จ านวนนักศึกษาทีไ่ดร้ับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ    
จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกฬีาระดับชาติทั้งหมด 

× 100 

ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาต ิ
ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 

× 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.5  นักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ
ชนิดตัวบ่งชี้    ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันการพลศึกษามีพันธกิจที่เพ่ิมเติมจากพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป คือ ส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล สถาบันการพลศึกษาจึงต้องมีการด าเนินงานที่จะ
ส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาให้กับนักศึกษาตามศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคน โดยให้ส านักกีฬารายงานผลที่
เกิดข้ึนกับนักศึกษาในส านักงานกีฬาด้านกีฬา เกี่ยวกับการได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
นานาชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงคา่ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ คะแนน
ระหว่าง 0-5 

ค่าร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 2 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

หมายเหตุ :  
 รางวัลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หมายถึง รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน
ระดับชาติ ประกอบด้วย รางวัลอันดับ 1  อันดับ 2 และอันดับ 3 ของการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท โดยไมน่ับ
ซ้ า  
 

 

จ านวนนักศึกษาทีไ่ดร้ับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ    
จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทั้งหมด 

× 100 

ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ก าหนดให้คะแนนเตม็ 5 

× 5 
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ส่วนที่ 7 
 

 
แนวทางการวเิคราะห์ 

และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ส่วนท่ี 7 

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม
กับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ
ด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่่าที่ประเทศก่าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือ เอกลักษณ์ของ
สถาบัน 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
เพ่ือน่าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้อง
ควบคุมให้มีการด่าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก่าหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะ ๆ โดยที่มี
กลไกการด่าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อ
ครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการด่าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพ่ือน่าไป
ปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษาให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัด  โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก่ากับดูแล ติดตามผลการด่าเนินงานเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ ได้ก่าหนดให้
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานการด่าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ้่าซ้อนของการจัดท่ารายงานของสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา และสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต และระดับสถาบัน สถาบันการพล
ศึกษาจัดท่าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของส่านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส่านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) และส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร 

มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1  การก่ากับมาตรฐาน 
 องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด่าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ่านวน
เกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ถือว่าหลักสูตรนั้น 
“ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด่าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก่าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 2-6 ดังแสดงตาม
ภาพต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการประเมิน 

ผ่านองค์ประกอบท่ี 

1 

ไม่ผ่านองค์ประกอบ

ที่ 1 

ประเมินองค์ประกอบท่ี 

2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ยของ 

ตัวบ่งชี้ในองค์ประกบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 

0 
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คะแนนรวมเฉลี่ย = 
คะแนนของตัวบ่งช้ี 13 ตัวบ่งช้ี 

13 

 
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า  
คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ   
                                                                         คุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้ 
 

คะแนน 1 ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ดี 
4.01 – 5.00 ดีมาก 

 
แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก่ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่
ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 
เกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
องค์ 

ประกอบ
ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01– 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01– 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 คะแนน

เฉลี่ยของ
ทุกตัวบ่งชี้

ในองค์ 
ประกอบที่ 

2-6 

2 - - 2.1, 
2.2 

  

3 3 3.1, 
3.2, 
3.3, 

- -   

4 3 4.1, 
4.2, 
4.3 

- -   

5 4 5.1 5.2, 
5.3, 
5.4 

-   

6 1 - 6.1 -   
รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      
 
หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 3.4 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 – องค์ประกอบท่ี 6 
 

จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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2. ระดับคณะ 
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจตามพันธกิจหลัก

ของสถาบันอุดมศึกษา และ 1 พันธกิจที่เป็นบริบทของสถาบันการพลศึกษา รวมทั้งระบบการบริหารจัดการ
ของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน่าเข้า 
กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

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 8 1.2, 
1.3, 
1.4 

1.5, 
1.6, 

1.7,1.8 

1.1   

2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2 - 5.1, 

5.2 
-   

รวม 15 4 9 2   
ผลการประเมิน      

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย  
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 – องค์ประกอบท่ี 5 
 

จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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3. ระดับวิทยาเขต 
การประเมินระดับวิทยาเขตจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารวิทยาเขตใน 4 พันธกิจ ตามพันธ

กิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา และ 1 พันธกิจที่เป็นบริบทของสถาบันการพลศึกษา รวมทั้งระบบการบริหาร
จัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน่าเข้า 
กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ตามตาราง
ต่อไปนี้ 
 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับวิทยาเขต 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

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 5 1.2, 
1.3, 

1.4, 
1.5 

1.1   

2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 7 - 5.1, 

5.3 
5.2,5.4,
5.5,5.6,

5.7 

  

รวม 17 3 7 7   
ผลการประเมิน      

 

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
*ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 วิทยาเขตควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 – องค์ประกอบท่ี 5 

จุดเด่น 
1. 
2. 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 



- 190 - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

4. ระดับสถาบัน 
การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ ตามพันธกิจ

หลักของสถาบันอุดมศึกษา และ 1 พันธกิจที่เป็นบริบทของสถาบันการพลศึกษา รวมทั้งระบบการบริหาร
จัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน่าเข้า 
กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ตามตาราง
ต่อไปนี้ 
 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

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 5 1.2, 
1.3 

1.1, 
1.5, 

1.4   

2 4 2.2 2.1 2.3,2.4   

3 1 - 3.1 -   

4 1 - 4.1 -   

5 9 - 5.1, 
 

5.2,5.3,5.4,
5.5,5.6,5.7,

5.8,5.9 

  

6 5  6.1 6.2,6.3,6.4
,6.5 

  

รวม 25 3 7 15   

ผลการประเมิน      
 สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 – องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 8 
 

 
ปฏิทินการด าเนนิงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถาบันการพลศึกษา 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ปฏิทนิการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน สถาบันการพลศึกษา  

ปีการศกึษา 2561 (1 ส.ค. 2561- 31 ก.ค. 2562) 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 9 
 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา 

 ระดับหลักสูตร 
 ระดับคณะ 
 ระดับวิทยาเขต 
 ระดับสถาบัน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา

ระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต 

1 การก ากับมาตรฐาน    
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ก่าหนดโดยส่านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- กองส่งเสริม
วิชาการ 

- คณะวิชา 

- คณะวิชา 
(งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

2 บัณฑิต    

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

2.2 การได้งานท่าหรือผลงานวิจัยของผู้ส่าเร็จ
การศึกษา 

- คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

3 นักศึกษา    
3.1 การรับนักศึกษา    

- การรับนักศึกษา - กองส่งเสริม
วิชาการ 

- คณะวิชา 
(งานวิชาการ) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา - คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานวิชาการ             
และงานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา    

- การควบคุมการดูแลให้ค่าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญา
ตรี 

- กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

- กลุ่มกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 
(งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ) 

 

- การควบคุมดูแลให้ค่าปรึกษา
วิทยานิพนธ์  
แก่บัณฑิตศึกษา 

- คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานโครงการ 
การจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาโท) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

- กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

- กลุ่มกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ 
(งานกิจกรรมนักศึกษา) 

 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 

-  อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา - คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 

-  อัตราการส่าเร็จการศึกษา - คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 

-  ความพึงพอใจของผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

- คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 

4 อาจารย ์    
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - คณะวิชา - คณะวิชา 

(งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 

-  การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ่า
หลักสูตร 

- คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 

-  การบริหารอาจารย์ - คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 

-  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ - คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 

-  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ -  - คณะวิชา 
(งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 

-  ความพึงพอใจของอาจารย์ -  - คณะวิชา 
(งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต 

5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมิน
ผู้เรียน 

   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร    

-  หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- คณะวิชา - กลุ่มส่งเสริมวิชาการ 
(งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน) 

- คณะวิชา 
(งานวิชาการและ 
งานสาขาวชิา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

 

-  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  

- คณะวิชา - กลุ่มส่งเสริมวิชาการ 
(งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน) 
- คณะวิชา 
(งานวิชาการและ 
งานสาขาวชิา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

-  การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
และ การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานโครงการ 
การจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาโท) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- คณะวิชา - กลุ่มส่งเสริมวิชาการ 
(งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน) 
- คณะวิชา 
(งานวิชาการและ 
งานสาขาวชิา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

5.3 การประเมินผู้เรียน    
-  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
- คณะวิชา - คณะวิชา 

(งานวิชาการและ           
งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

-  การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

- คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานวิชาการและงาน
สาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต 

-  การก่ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  
(มคอ.5, มคอ.6, มคอ.7) 

- คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานวิชาการและงาน
สาขาวิชา)  

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

- คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานโครงการ 
การจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาโท) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

5.4 ผลการด่าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- คณะวิชา - คณะวิชา 
(งานวิชาการและงาน
สาขาวิชา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - คณะวิชา - คณะวิชา 

(งานแผนและงบประมาณ  
และงานวิชาการ) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

-  ระบบการด่าเนินงานของภาควชิา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ่า
หลักสตูรเพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

- คณะวิชา - คณะวิชา มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

- จ่านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพยีงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

- คณะวิชา - คณะวิชา มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยต์่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

- คณะวิชา - คณะวิชา มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
 

รวมจ านวนองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี ** 

หมายเหตุ ** เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ไม่น่ามาค่านวณคะแนน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา 

ระดับคณะ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ระดับคณะ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต 
1 การผลิตบัณฑิต    

1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม - กองส่งเสริม
วิชาการ 

- คณะวิชา 

- กลุ่มส่งเสรมิวิชาการ 
(งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน) 

- คณะวิชา  (งานวิชาการ
และงานสาขาวิชา) 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

1.2 อาจารย์ประจ่าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

- กองกลาง 
(กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี) 
- คณะวิชา 

- กลุ่มบรหิาร 
(งานบุคคล) 

- คณะวิชา 

ระบบสารสนเทศ
งานประกันฯ 

1.3 อาจารย์ประจ่าคณะ ที่ด่ารงต่าแหน่ง
ทางวิชาการ 

- กองกลาง 
(กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี) 
- คณะวิชา 

- กลุ่มบรหิาร 
(งานบุคคล) 

- คณะวิชา 

ระบบสารสนเทศ
งานประกันฯ 

1.4 จ่านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ่านวนอาจารย์ประจ่า               

- คณะวิชา - กลุ่มส่งเสรมิวิชาการ 
(งานทะเบียนและ
ประมวลผล) 

- คณะวิชา 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

-  กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

- คณะวิชา                    
(งานกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ) 

 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี -  กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

- คณะวิชา                      
(งานกิจการนักศึกษาและ 
กิจการพิเศษ) 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

1.7 นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

- คณะวิชา                       - งานวิจยัและนวัตกรรม  

1.8 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส่าหรับ
นักศึกษา 

- คณะวิชา                       - งานวชิาการ  

2 การวิจัยและนวัตกรรม    
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

- กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- คณะวิชา   
(งานวิจัย)       

มีคู่มือด่าเนินงาน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ระดับคณะ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม - กองวิจัยและประกัน

คุณภาพการศึกษา 
- คณะวิชา   

(งานวิจัย)       

ระบบสารสนเทศ
งานประกันฯ 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ่า 

- คณะวิชา 
- กองวิจัยและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

- คณะวิชา 
(งานวิจัย)       

ระบบสารสนเทศ
งานประกันฯ 

3 การบริการวิชาการ    
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม - กองกิจการ

นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

- คณะวิชา                 
(งานกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ) 

 

4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 

   

4.1 ระบบและกลไกการทะนุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน 
และกีฬาไทย 

- กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

- คณะวิชา                    
(งานกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ) 

 

5 การบริหารจัดการ    
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก่ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

- คณะวิชา 
- ส่านักงานอธิการบดี 

- คณะวิชา 
 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

 เกณฑ์ข้อ 1 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์
จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของคณะ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะ(ส่วนกลาง) 
วิทยาเขต และสถาบัน และพัฒนา
ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ่าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ โดยน่าเสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 

- คณะวิชา 
- กองนโยบายและ
แผน 
(กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์) 
 

- คณะวิชา  
 (งานแผนและงบประมาณ) 

 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ระดับคณะ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต 
เกณฑ์ข้อ 2  วิ เคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษาอาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้ มค่ า ของการบริ ห า รหลั กสู ต ร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

- คณะวิชา 
- กองกลาง                        
(กลุ่มการเงินและบัญชี) 
 

- คณะวิชา  
(งานสาขาวิชา) 

- กลุ่มบริหาร 
(งานการเงินและบัญชี) 
 

 

 

เกณฑ์ข้อ 3  ด่าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงจากการวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอก ที่
ส่งผลต่อการด่าเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะ เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจาก เดิ ม  และน่ า เ สนอต่ อ
คณะกรรมการวิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 

- กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

- คณะวิชา 

- คณะวิชา 
(งานสาขาวิชา) 

 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

เกณฑ์ข้อ 4  บริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ป ร ะก า ร  พ ร้ อมทั้ ง อ ธิ บ า ยก า ร
ด่าเนินงานอย่างชัดเจน 

- ส่านักงาน
อธิการบดี 

- คณะวิชา 
 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

เกณฑ์ข้อ 5 ค้นหาและจัดท่าแนว
ปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษร  และน่ ามาปรั บ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานจริง  

- คณะวิชา 
- กองวิจัยและ

ประกันคุณภาพ
การศกึษา 

 

- คณะวิชา 

(งานวิจัย) 
 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ระดับคณะ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต 
เกณฑ์ข้อ 6 ด่าเนินงาน และก่ากับ
ติ ด ต า ม แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดย
น่าเสนอต่อคณะกรรมการวิทยาเขต
เพ่ือพิจารณา 

- กลุ่มพัฒนา
บุคลากร 

- คณะวิชา 

- คณะวิชา 

 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

เกณฑ์ข้อ 7 ด่า เนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและ
กลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้
ปรั บ ให้การด่ า เนิ นงานด้ านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บ ริ ห า ร ง า น ค ณ ะ ต า ม ป ก ติ ที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

- คณะวิชา 
- กองวิจัยและ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

- คณะวิชา 

(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

5.2 ระบบก่ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  

- คณะวิชา 
 

- คณะวิชา 
(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

รวมจ านวนองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
รวม 5 องค์ประกอบ  

15 ตัวบ่งชี้ 
รวม 5 องค์ประกอบ 

 15 ตัวบ่งชี้ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับวิทยาเขต 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ระดับวิทยาเขต หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต 
1 การผลิตบัณฑิต    

1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม - กองส่งเสริมวิชาการ 
- คณะวิชา 
 

- กลุ่มส่งเสรมิวิชาการ 
(งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน) 

- คณะวิชา 
(งานสาขาวิชา) 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

1.2 อาจารย์ประจ่าวิทยาเขตที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก - กองกลาง  
(กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี) 
- คณะวิชา 

- กลุ่มบรหิาร 
(งานบุคคล) 

 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

1.3 อาจารย์ประจ่าวิทยาเขต ที่ด่ารงต่าแหน่งทาง
วิชาการ 

- กองกลาง  
(กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี) 
- คณะวิชา 

- กลุ่มบรหิาร 
(งานบุคคล) 

 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

- กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

- กลุ่มกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ 

 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี - กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

- กลุ่มกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ 

 

2 การวิจัยและนวัตกรรม    
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรม 

- กองวิจัยและประกันฯ - กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(งานวิจัย) 

 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม - กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(งานวิจัย) 

ระบบสารสนเทศ
งานประกันฯ 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ่า - กองวิจัยและประกันฯ 
- คณะวิชา 

- กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(งานวิจัย) 

ระบบสารสนเทศ
งานประกันฯ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ระดับวิทยาเขต หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต  
3 การบริการวิชาการ    

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม - กองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ 

- กลุ่มกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 
(งานบริการชุมชน
และสังคม) 

 

4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้าน และกีฬาไทย 

   

4.1 ระบบและกลไกการทะนุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 

- กองกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ 

- กลุ่มกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 
(งานทะนุบ่ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม) 

 

5 การบริหารจัดการ    
5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก่ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของวิทยาเขต 

-  -   

 เกณฑ์ข้อ 1 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของวิทยาเขต ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติราชการประจ่าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตาม  ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์ โดยน่าเสนอต่อคณะกรรมการ
วิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 

- กองนโยบายและแผน 
(กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์) 

- กลุ่มนโยบายและ
แผนงาน 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

 เกณฑ์ข้อ 2  ก่ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคณะวิชาด่าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาอาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 

- กองกลาง                 
(กลุ่มการเงินและ
บัญชี) 

- กลุ่มบรหิาร 
(งานการเงินและ
บัญชี) 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ระดับวิทยาเขต หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต  
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 
เกณฑ์ข้อ 3  ด่าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงจากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน 
และภายนอก ที่ส่งผลต่อ การด่าเนินงานตาม
พันธกิจของวิทยาเขต เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม และน่าเสนอต่อคณะกรรมการ
วิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 

- กลุ่มตรวจสอบภายใน 
- กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร  

- กลุ่มอ่านวยการ 
(งานควบคุมภายใน) 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

เกณฑ์ข้อ 4  บริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ            
ที่อธิบายการด่าเนินงานอย่างชัดเจน 

- ส่านักงานอธิการบด ี - ส่านักงาน        
รองอธิการบด ี
 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

เกณฑ์ข้อ 5 ค้นหาและจัดท่าแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ ตาม
ประเด็นความรู้ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
วิทยาเขต จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
เป็น ลายลักษณ์อักษร และน่ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง  

- กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- กลุ่มวิจัยและ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

เกณฑ์ข้อ 6 ด่าเนินงาน และก่ากับติดตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยน่าเสนอต่อคณะกรรมการวิทยา
เขตเพ่ือพิจารณา 

- กลุ่มพัฒนาบุคลากร - กลุ่มบรหิาร 
(งานบุคคล) 

 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

เกณฑ์ข้อ 7ด่าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของวิทยา
เขตท่ีได้ปรับให้ การด่าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของ
วิทยาเขตตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

- กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- กลุ่มวิจัยและ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
(งานประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ระดับวิทยาเขต หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต  
 เกณฑ์ข้อ 8 จัดท่าข้อมูลสารสนเทศด้านกีฬา

ของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ
ประจ่าปีการศึกษา โดยมีข้อมูลย้อนหลังอย่าง
น้อย 3 ปีการศึกษา 

- ส่านักกีฬา - ส่านักงานกีฬา  

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  - กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- กลุ่มวิจัยและ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
(งานประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

5.3 ระบบก่ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

- กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- คณะวิชา 

- กลุ่มวิจัยและ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
(งานประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

- คณะวิชา  
(งานประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

มีคู่มือด่าเนินงาน 
 

5.4 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ ส่านักกีฬา 
(กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนา
นักกีฬา) 

ส่านักงานกีฬา  

5.5 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ส่านักกีฬา 
(กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนา
นักกีฬา) 

ส่านักงานกีฬา  

5.6 นักศึกษาได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับชาติ 

ส่านักกีฬา 
(กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนา
นักกีฬา) 

ส่านักงานกีฬา  

5.7 นักศึกษาได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ 

ส่านักกีฬา 
(กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนา
นักกีฬา) 

ส่านักงานกีฬา  

รวมจ านวนองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
รวม 5 องค์ประกอบ 

 17 ตัวบ่งชี้ 
รวม 5 องค์ประกอบ 

 17 ตัวบ่งชี้ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับสถาบัน  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต 
1 การผลิตบัณฑิต    

1.1 
การบริหารจัดการหลักสูตร  คณะ 3 คณะ 

(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 
กองส่งเสริมวิชาการ 

กลุ่มส่งเสริมวิชาการ  
(งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน) 

 

1.2 

อาจารย์ประจ่าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

คณะวิชา 
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
กองการเจ้าหน้าท่ี  
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

- กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

 

1.3 

อาจารย์ประจ่าสถาบันที่มีต่าแหน่งทาง
วิชาการ 

คณะวิชา 
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
กองการเจ้าหน้าท่ี  
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

- กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

 

1.4 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส่าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

คณะวิชา 3 คณะ 
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 

- กลุ่มส่งเสริมวิชาการ 
(งานทะเบียนและ
ประมวลผล) 

 

1.5 การบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ส่านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 

กลุ่มบริหาร  
(งานบุคคล) 

 

2 การวิจัยและนวัตกรรม    

2.1 การบริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพฯ 
(กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม) 

กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(งานวิจัยและ
นวัตกรรม) 

 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม กองวิจัยและประกัน
คุณภาพฯ 
(กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม) 

กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(งานวิจัยและ
นวัตกรรม) 

 

2.3 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น่าไปใช้
ประโยชน์ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะวิชา  
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(งานวิจัยและ
นวัตกรรม) 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต 
2.4 อาจารย์ประจ่าที่มีผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 

คณะวิชา  
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(งานวิจัยและ
นวัตกรรม) 

 

3 การบริการวิชาการ    
3.1 คุณภาพของการให้บริการวิชาการแก่

สังคม 

กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ 
 (กลุ่มบริการวิชาการ) 

กลุ่มกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ 
 (งานบริการชุมชน
และสังคม) 

 

4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 

   

4.1 คุณภาพของการทะนุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน 
และกีฬาไทย 

กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ 
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
และกิจการพิเศษ) 

กลุ่มกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ 
 (งานทะนุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

 

5 การบริหารจัดการ - -  
5.1 การบริหารจัดการของสถาบัน - -  
 เกณฑ์ข้อ 1 มีการติดตามผลการ

ด่าเนินงานเพื่อทบทวน พัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ น่าไปสู่การจัดท่าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี 
และแนวทางการดา่เนินงานพร้อมทั้ง
ถ่ายทอดไปยงัหน่วยงานในสังกดัเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวชีว้ัด เป้าหมาย พันธกิจ 
และวิสัยทัศน์ของสถาบันการพลศึกษา 

กองนโยบายและแผน 
(กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์) 
 

- กลุ่มนโยบายและ
แผนงาน 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
ปรับปรุงเกณฑ ์

 เกณฑ์ข้อ 2  จัดท่าคู่มือการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร และ
คณะน่าผลมาสังเคราะห์เพื่อวิเคราะห์               
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

กองกลาง  
(กลุ่มการเงินและบญัชี) 
และคณะวิชาส่วนกลาง 

- กลุ่มบรหิาร 
(งานการเงินและ
บัญชี) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
ปรับปรุงเกณฑ ์
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต 
 เกณฑ์ข้อ 3  ส่งเสริม สนับสนุน และ

ก่ากับติดตามการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก่าหนด 

กองตรวจสอบภายใน  
(กลุ่มควบคุม ตดิตาม 
และประเมินผล) 
-  

- กลุ่มอ่านวยการ 
(งานควบคุม
ภายใน) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
ปรับปรุงเกณฑ ์

 เกณฑ์ข้อ 4  บริหารงานด้วยหลกั              
ธรรมาภิบาลอยา่งครบถ้วนทั้ง 10 
ประการ ที่อธิบายการด่าเนนิงาน               
อย่างชัดเจน 

กองบริหารงานกลาง  
(กลุ่มกิจการสภาสถาบัน) 

- ส่านักงาน        
รองอธิการบด ี

 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
ตามตัวบง่ชี ้

 เกณฑ์ข้อ 5 . ส่งเสริม สนับสนุน และก่ากับ
ติดตาม การจัดท่าแนวปฏิบัติทีด่ีตามขั้นตอน
การจัดการความรู้ (กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา   
(กลุ่มประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา) 

- กลุ่มวิจัยและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
ปรับปรุงเกณฑ ์

 เกณฑ์ข้อ 6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
สายวชิาการและสายสนับสนุน 

กองการเจ้าหน้าที ่
 (กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

- กลุ่มบริหาร 
(งานบุคคล) 

 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
ปรับปรุงเกณฑ ์

 เกณฑ์ข้อ 7 จัดท่าระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ คู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูร เกณฑ์มาตรฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมาตรฐานการอุดมศึกษา 

กองส่งเสริมวิชาการ - กลุ่มส่งเสริม
วิชาการ 

 

 เกณฑ์ข้อ 8 ส่งเสริม สนบัสนุน และก่ากับ
ติดตาม การด่าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไก 
ประกอบด้วย การควบคุมคณุภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต และ
สถาบัน 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา   
(กลุ่มประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา) 

- กลุ่มวิจัยและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา) 

มีคู่มือ
ด่าเนินงาน 
ปรับปรุงเกณฑ ์

5.2 ผลการบริหารงานของวิทยาเขต - กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- กลุ่มวิจัยและ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
(งานประกัน
คุณภาพการศึกษา) 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต 
5.3 ผลการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์

การกีฬาและสุขภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ  
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ) 

คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ) 

 

5.4 ผลการบริหารงานของคณะศิลปศาสตร์ คณะศลิปศาสตร ์
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ) 

คณะศลิปศาสตร์ 
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ) 

 

5.5 ผลการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ) 

คณะศึกษาศาสตร์ 
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ) 

 

5.6 ผลการบริหารงานหลักสูตรของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ  
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ) 

คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ) 

 

5.7 ผลการบริหารงานหลักสูตรของ 
คณะศิลปศาสตร ์

คณะศลิปะศาสตร ์
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ) 

คณะศลิปศาสตร์ 
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ) 

 

5.8 ผลการบริหารงานหลักสูตรของ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร ์
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ) 

คณะศึกษาศาสตร์ 
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ) 

 

5.9 ผลการบริหารงานของโรงเรียนกีฬา
โดยรวม 

กองวิจัยและประกันฯ 
(กลุ่มประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน) 

โรงเรียนกีฬา  

6 การพัฒนานักศึกษาด้านกีฬา ส่านักกีฬา 
(กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนา
นักกีฬา) 

ส่านักงานกีฬา  

6.1 การบริหารจัดการด้านกีฬา ส่านักกีฬา 
(กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนา
นักกีฬา) 

ส่านักงานกีฬา  
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ที ่ รายละเอียด สถาบัน วิทยาเขต 
6.2 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับชาติ ส่านักกีฬา 

(กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนา
นักกีฬา) 

ส่านักงานกีฬา  

6.3 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ
นานาชาต ิ

ส่านักกีฬา 
(กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนา
นักกีฬา) 

ส่านักงานกีฬา  

6.4 นักศึกษาได้รับรางวัลในการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับชาต ิ

ส่านักกีฬา 
(กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนา
นักกีฬา) 

ส่านักงานกีฬา  

6.5 นักศึกษาได้รับรางวัลในการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ

ส่านักกีฬา 
(กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนา
นักกีฬา) 

ส่านักงานกีฬา  

รวมจ านวนองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
รวม 6 องค์ประกอบ 

 25 ตัวบ่งชี้ 
-  
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

- กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการน ามาตรฐาน 

การอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 

- ค าสั่งสถาบันการพลศึกษา เรื่องคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน สถาบันการพลศึกษา 

- ค าสั่งสถาบันการพลศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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