
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ ปีการศึกษา 2556 

 1/54 
 

 
 
 

 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย          
มีระบบการบริหารจัดการเป็นของตนเอง  สามารถก าหนดทิศทางการบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัยฯ          
มุ่งไปสู่ความก้าวหน้าตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ  ทั้งทางด้านการจัดการศึกษา และการบริการจัดการ      
ในรูปแบบที่ดีและเหมาะสม 

สถานกีฬาและสุขภาพเป็นหน่วยงานหลักด้านการบริการสุขภาพและกีฬา  ด าเนินภารกิจตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชากรได้รับบริการด้านสุขภาพและกีฬาที่ดี          
มีความหลากหลาย  ตามความต้องการเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
เน้นการให้บริการพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกาย การกีฬาเพ่ือสุขภาพและการแข่งขัน 
สถานที่เล่นกีฬาและออกก าลังกาย และอุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่ทันสมัย 
 

วิสัยทัศน์ 

สถานกีฬาและสุขภาพเป็น  “หน่วยงานด้านกีฬา”  ที่ทันสมัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ชั้นน าของประเทศ  ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเป็นแหล่งฝึกอบรมและให้บริการด้านกีฬาและสุขภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร  

 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกายของนักศึกษาและบุคลากร 
2. ให้บริการด้านสถานที่  อุปกรณ์  และเครื่องมือออกก าลังกายที่ทันสมัยได้มาตรฐาน 
3. จัดการแข่งขันกีฬา  ฝึกอบรม ให้ค าปรึกษาด้านกีฬาแก่ประชากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
4. สนับสนุนการเรียนการสอนด้านกีฬา และนันทนาการ 

 

1. ความเป็นมา 
 

 

บทที่  1  บทน ำ 
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โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร 
 4.1  กำรแบ่งสำยงำน 

สถานกีฬาและสุขภาพ มีการแบ่งสายงานออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานธุรการและบริหารทั่วไป 
งานวิทยาศาสตร์การกีฬา งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา  งานบริการกีฬาและงานกีฬาเพ่ือการแข่งขัน           
โดยมีรายละเอียดงานต่าง ๆ 

 
งำนธุรกำรและบริหำรทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- พิมพ์เอกสารและงานถ่ายเอกสาร 
- หนังสือ เข้า - ออก 
- วัสดุ - ครุภัณฑ์ 
- การประชุม 
- การวางแผนและงบประมาณ 
- พัฒนาบุคลากร 
- ต้อนรับและประชาสัมพันธ์ 
- เว๊ปไซด์ 
- อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 งำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- อบรมและส่งเสริมวิชาการด้านกีฬา 
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
- ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
- อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

งำนสถำนที่และอุปกรณ์กีฬำ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- บริการด้านสนามและอุปกรณ์กีฬา 
- ส ารวจและซ่อมบ ารุงสนามและอุปกรณ์กีฬา 
- อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
งำนบริกำรกีฬำ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- จัดกิจกรรม/โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
- โครงการพิเศษ(เฉพาะกิจ) 
- บริการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 
- อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งำนกีฬำเพื่อกำรแข่งขัน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- โครงการนักกีฬาเรียนดี(นักกีฬาโควตา) 
- เตรียมทีมกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
- โครงการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬา 
-    อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

             แผนภมูิโครงสร้ำงองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร 

 
 
 
 
 

หัวหน้าสถานกฬีาและสุขภาพ 

หัวหน้างานธุรการ
และบริหารงานทั่วไป 

หัวหน้างาน
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

หัวหน้างานสถานที่
และอุปกรณ์กีฬา 

หัวหน้างาน
บริการกีฬา 

หัวหน้างานกีฬา
เพ่ือการแข่งขัน 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

หัวหน้ำสถำนกีฬำและสุขภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
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1.   ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ1 หมำยถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่หากได้ด าเนินการตาม
ระบบและแผนที่ได้วางไว้แล้ว จะท าให้เกิดความม่ันใจว่าจะได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์มี 3 ประการ คือ 

1) มีความเป็นคนไทยที่เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
2) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติท่ีเหมาะสมกับการเป็นนักเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 
3) มีคุณธรรมและจริยธรรม 
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อได้มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและติดตามกระบวนการ
ด าเนินการโดยใกล้ชิด 

 ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพนั้น การด าเนินการจะยึดหลักการของการให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom) และความมีอิสระในการก าหนดแนวทางในการบริหารและด าเนินการของสถาบัน 
(institutional autonomy) เพ่ือความมีคุณภาพภายในสถาบันอย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
พร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอก อย่างไรก็ตามเชื่อว่าระบบการประกันคุณภาพที่ได้ก าหนดขึ้น จะเป็นไป
ตามหลักการที่ว่า หากสถาบันอุดมศึกษาสามารถควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพพร้อมทั้งมีระบบของการตรวจสอบและประเมินจากภายนอกแล้ว คุณภาพของบัณฑิตก็จะดีด้วย 
  
1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2539 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 โดยก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มี
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) และความเป็นอิสระในการ
ด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา (institutional autonomy)  ทั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ประกันคุณภาพจากภายนอก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้เสนอระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในภารกิจด้านการประกันคุณภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์

                                                 
1 เทคโนโลยีสรุนารี, มหาวิทยาลยั.  คูม่ือการประกนัคณุภาพการศกึษา (นครราชสีมา : ฝ่ายบริการสื่อการศกึษา  ศูน ย์บรรณสาร
และสื่อการศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี, 2550), หน้า 6. 

บทที่ 2 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติ
เห็นชอบด้วยกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการด้านคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและกลไกที่
เหมาะสม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพัฒนาให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นหลักการของ
การให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการควบคุมคุณภาพทางวิชาการ  และปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจทุก ๆ ด้าน
อย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานของความมีเสรีภาพทางวิชาการและอิสรภาพในการด าเนินงานที่สังคมภายนอกหรือ
หน่วยงานภายนอกยังคงเข้าไปตรวจสอบได้ อันจะน ามาซึ่งความมีมาตรฐานทางการศึกษาท่ีเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ทั้งนี้โดยจะได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น เพ่ือก ากับดูแลและบริหารงานด้านมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการให้การ
รับรองมาตรฐานการศึกษา 

 2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในสถาบัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้น
ให้มีการสร้างกลไกการควบคุมคุณภาพ (quality control) ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา
ที่เป็นรูปธรรมขึ้น ทั้งนี้แต่ละสถาบันอาจจัดให้มีระบบการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการขึ้นเป็นการ
ภายในได้ตามความเหมาะสม 
 3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษาขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต้นในการด าเนินการ โดยแต่ละสถาบันอาจน าไปปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ิมเติม
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละสถาบันได้ตามความจ าเป็น 
 4. เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถาบัน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอกโดยกว้างขวางและเป็นการแสดงถึงความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จะจัดให้มีกลไกของการตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (quality 
audit) ที่แต่ละสถาบันได้จัดให้มีขึ้นทั้งในระดับสถาบันและคณะวิชา แล้วให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสมาคมวิชาการหรือสมาคมวิชาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

6. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลข่าวสาร และผลจากกิจกรรม 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มาเผยแพร่ต่อสังคมภายนอกให้ได้รับทราบถึง
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนเป็นข้อมูลส าหรับนักศึกษาและผู้ปกครองในการเลือก
สถานศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ  และทรัพยากรต่าง ๆ แก่
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษา มีความตื่นตัวและพัฒนาคุณภาพโดยสม่ าเสมอ 
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2. กระบวนการและระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา  

 กระบวนกำร 
  กระบวนการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
 1) กำรควบคุมคุณภำพภำยใน (internal quality control) เป็นส่วนที่สถาบัน อุดมศึกษา 
จะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
และต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งการมีระบบ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการภายในด้วย 
 2) กำรตรวจสอบคุณภำพ (quality auditing) หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินการ
ของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาได้จัดให้มีขึ้น โดยจะเป็นการตรวจสอบเชิงระบบ  
มุ่งเน้นการพิจารณาว่า  สถาบันได้มีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม่ ได้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเพียงใด และมี
ขั้นตอนการด าเนินการที่จะท าให้เชื่อถือได้หรือไม่ว่า การจัด การศึกษาจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ มุ่งเน้น
การตรวจสอบในคณะวิชำเป็นหลัก 
 3) กำรประเมินคุณภำพ (quality assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการ
ด าเนินการของคณะวิชาโดยภาพรวมว่า  เมื่อได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพ หรือระบบควบคุมคุณภาพแล้ว
ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
  ทั้งนี้ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพนี้จะกระท าอย่างเป็นระบบ โดยมีกฎเกณฑ์และแนว
ทางการด าเนินการที่ชัดเจน  

 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอาจจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ การประกันคุณภาพ ภายใน 
และการประกันคุณภาพภายนอก 
 1) กำรประกันคุณ ภำพภำยใน  หมายถึ ง  กิจกรรมการควบคุมคุณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าสถาบัน อุดมศึกษา
ด าเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ 
 กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ประกอบด้วย 
 (1) การควบคุมคุณภาพ 
 (2)   การตรวจสอบคุณภาพ 
 (3)  การประเมินคุณภาพ 
 2) กำรประกันคุณภำพภำยนอก หมายถึง การด าเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพภายใน
พร้อมทั้งการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งระบบ โดยหน่วยงานภายนอก เพ่ือประกันว่าสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการภารกิจหลักได้อย่างมีคุณภาพ 

กระบวนกำรประกันคุณภำพภำยนอก ประกอบด้วย 
(1) การตรวจสอบคุณภาพท่ีผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
(2) การประเมินคุณภาพ 
(3) การให้การรับรององค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายใน

และการประกันคุณภาพภายนอก มีปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
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กำรประกันคุณภำพภำยใน กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ผู้รับผิดชอบ :  มหาวิทยาลัย 
 

ผู้รับผิดชอบ :  ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
 ประเมินคุณภาพการศึกษา  
 (องคก์ารมหาชน) (สมศ.)       

กระบวนกำร :   ควบคุมคุณภาพ 
                     ตรวจสอบคุณภาพ 
                      ประเมินคุณภาพ 

กระบวนกำร :   ตรวจสอบคุณภาพ 
                    ประเมินคุณภาพ 
                      การให้การรับรอง 

 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายใน ภายนอก และมาตรฐานการศึกษาของไทยและระดับ
สากลมีในแผนภูมิต่อไปนี้  

           กำรประกันคุณภำพภำยใน                                   กำรประกันคุณภำพภำยนอก 

            การตรวจสอบภายใน                                        การตรวจสอบภายนอก 
 
 

            -  ควบคุม                                                   -  ตรวจสอบ 
             -  ตรวจสอบ                                                 -  ประเมิน  
           -  ประเมิน                                                  -   รับรอง 
 
                                        
                                                       
 

                                        การตรวจสอบ ประเมิน 
   เทียบกับมาตรฐานสากล 

 

 
 
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนกีฬำและสุขภำพ 

 สถานกีฬาและสุขภาพเริ่มด าเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2549  โดยมี
การก าหนดตัวบ่งชี้ที่สามารถประเมินได้  คือ  กระบวนการ  และผลผลิต  ซึ่งในปีการศึกษา  2556  นี้      

หน่วย 

วิสาหกิจ 
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สถานกีฬาและสุขภาพได้ก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  จ านวน  4  องค์ประกอบ  
13  ตัวบ่งชี้  ซึ่งมีความครอบคลุมของระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ดังรายละเอียดตามตารางที่  2 
 

ตำรำงท่ี 2 สรุปตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนกีฬำและสุขภำพ 

องค์ประกอบ 
จ ำนวนตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์ 
 และแผนด าเนินการ 

- 1 - 1 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ - 4 - 4 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
 คุณภาพ 

- 1 - 1 

องค์ประกอบที่ 12 การบริหารจัดการภารกิจหลัก 
                      ของหน่วยงาน 

- 4 3 7 

รวม  10 3 13 

ในการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานกีฬาและสุขภาพ  
จะมีเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานกีฬาและสุขภาพ  แบ่งเป็น 5 ระดับ    มีคะแนน
ตั้งแต่ 0.00 ถึง 5.00 โดยมีความหมายของคะแนนดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
วิธีกำรคิดผลกำรประเมิน 

1) รำยองค์ประกอบ  น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วย
จ านวนตัวบ่ งชี้ ทั้ งหมดในองค์ประกอบนั้ น  จะเป็ นคะแนนเฉลี่ ยราย
องค์ประกอบ 

2) ภำพรวม  น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจ านวนตัว
บ่งชี้ทั้งหมดของทุกองค์ประกอบ จะเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ ปีการศึกษา 2556 

 9/54 
 

ตัวบ่งช้ีส ำหรับกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนกีฬำและสุขภำพ ปีกำรศึกษำ 2556 

ตารางที่ 3 สรุปตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพภายในสถานกีฬาและสุขภาพ ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของตัว

บ่งชี้ 
กำรเก็บ 

รวบรวมข้อมูล 
งำนที่เป็น 
ผู้ให้ข้อมูล 

องค์ประกอบท่ี 1    ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร (1 ตัวบ่งชี้)   

ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน กระบวนการ ปีการศึกษา งานธุรการฯ 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร  (4 ตัวบ่งชี้)    

ตัวบ่งช้ี 7.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน กระบวนการ ปีการศึกษา งานธุรการฯ 

ตัวบ่งช้ี 7.2 มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ กระบวนการ ปีการศึกษา งานวิทยาศาสตร์ฯ 

ตัวบ่งช้ี 7.3 ก. การบริหารจัดการ กระบวนการ ปีการศึกษา งานธุรการฯ 

ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง กระบวนการ ปีการศึกษา งานธุรการฯ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  (1 ตัวบ่งชี้)   

ตัวบ่งช้ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นส่วน หนึ่งของกระบวนการบริหารหน่วยงาน 

กระบวนการ ปีการศึกษา งานบริการกีฬา 

องค์ประกอบท่ี 12 กำรบริหำรจัดกำรภำรกิจหลัก (7 ตัวบ่งชี้)   
ตัวบ่งช้ี 12.1 ส่งเสริมสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางกาย กระบวนการ ปีการศึกษา งานวิทยาศาสตร์ฯ 

ตัวบ่งช้ี 12.2 การจัดการแข่งขันกีฬา กระบวนการ ปีการศึกษา งานกีฬาเพื่อการแข่งขนั
และงานบริการกีฬา 

ตัวบ่งช้ี 12.3 การบริการสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา กระบวนการ ปีการศึกษา งานสถานที่ฯ และงาน
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

ตัวบ่งช้ี 12.4 การสนับสนุนการเรียนการสอน กระบวนการ ปีการศึกษา งานธุรการฯ 

ตัวบ่งช้ี 12.5 ร้อยละของโครงการกิจกรรมด้านกีฬา ผลผลติ ปีการศึกษา งานวิทยาศาสตร์การกีฬา 
งานบริการกีฬา  และงาน

กีฬาเพื่อการแข่งขัน 
ตัวบ่งช้ี 12.6 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านกีฬา ผลผลติ ปีการศึกษา งานวิทยาศาสตร์การกีฬา 

งานบริการกีฬา  และงาน
กีฬาเพื่อการแข่งขัน 

ตัวบ่งช้ี 12.7 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ด้านกีฬา 

ผลผลติ ปีการศึกษา งานวิทยาศาสตร์การกีฬา 
งานบริการกีฬา  และงาน

กีฬาเพื่อการแข่งขัน 

 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ ปีการศึกษา 2556 

 10/54 
 

 
 
 
 
 
 
 
นับตั้งแต่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539  โดยก าหนดให้สถาบัน  อุดมศึกษาทุกแห่งจัด
ให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินนั้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2541 ได้ประกาศนโยบาย ระบบและ
กลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธานและกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จะช่วยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ
ควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ    การประเมินคุณภาพ ตลอดจนการท ารายงานผลการประเมินและ
เผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 
1. นโยบำยกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 1)  ให้ใช้ระบบกลไกปกติที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่
วางระบบ  ก าหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  วิธีควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 
 2)  ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชา ศูนย์ และสถาบัน เป็นผู้ดูแล ให้ค าปรึกษา และประสานงาน 
เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิชา  ศูนย์ และสถาบัน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3) ให้มีการก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
องค์กรที่รับผิดชอบ และวิธีการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ 
 4)  ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ 
 5) ให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีด าเนินการไปแล้วอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

บทที่ 3 
กำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
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2. องค์กรและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแตกต่างจากระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
อ่ืน คือ ไม่ได้ยึดส านักวิชา และไม่ได้ยึดสาขาวิชา แต่เป็นระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ดังนั้นโครงสร้าง
ของการประกันคุณภาพการศึกษาถือว่า สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด และมีสภาวิชาการท าหน้าที่
ดูแลด้านวิชาการ อาศัยโครงสร้างปกติทั้งหมดท าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชา ศูนย์ และสถาบัน เป็นผู้ควบคุมการบริหารจัดการภายในส านักวิชา ศูนย์ และสถาบัน  ตามล าดับ 
และมีสาขาวิชาและสถานวิจัยเป็นหน่วยงานบริหารจัดการศึกษาและการวิจัยใน ระดับรองลงมา โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งท าหน้าที่ เสมือนเป็นองค์กรกลางของมหาวิทยาล ัยในการ
ประสานงานกับทุกหน่วยงาน โดยองค์กรกลางที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพนี้มีฐานะเป็น
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมีกรรมการสภาวิชาการ เป็นผู้ดูแลเรื่องคุณภาพ
การศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้สภาวิชาการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการจัดองค์กรและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 
 

 

คณะกรรมการ/คณะท างานต่าง ๆ  

สภามหาวทิยาลัย 

สภาวิชาการ 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจ า 

ศูนย์/สถาบัน 

รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

ส่วนส่งเสริม 

วิชาการ 

หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เหลือ คณะกรรมการประจ า 
ส านักวิชา/สาขาวชิา 
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3. คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

สถานกีฬาและสุขภาพได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานที่รับผิดชอบด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาดังนี้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   ประกอบด้วย 
        1.  หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ เป็น ประธาน 

2.  ว่าที่  ร.ต.บัลลังก์  กลิ่นจันทร์แดง เป็น คณะท างาน 
3.  นางหทัยรัตน์  ราชนราวี เป็น คณะท างาน 
4.  นายจุมภฏ   อินทรนัฏ เป็น คณะท างาน 
5.  นายสุชาติ  จรรยาศิริ เป็น เลขานุการ 
6.  นางโศภิดา  ตรงต่อกิจ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  โดยให้มีอ ำนำจและหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
1) ก าหนดแนวทาง วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
2) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (quality control) การ

ตรวจสอบคุณภาพ (quality auditing) และการประเมินคุณภาพ (quality assessment)  
3) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
4) จัดท าการเผยแพร่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
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4. แผนปฏิบัติกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสถำนกีฬำและสุขภำพ   ปีกำรศึกษำ  2556 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลำ 
ตำมแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. หน่วยงานรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานและ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)          

มกราคม -
เมษายน 

ทุกงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

2. หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ฝ่ายวิชาการเพ่ือ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

พฤษภาคม - 
  มิถุนายน 

ทุกงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

3. ประเมินคุณภาพภายในระดับส านักวิชาและหน่วยงาน    
(คณะกรรมการประเมินภายในประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ     
ภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 

กรกฎาคม งานประกัน 
คุณภาพการศึกษา  

ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

4. ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  (คณะกรรมการประเมินภายใน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 

สิงหาคม งานประกัน 
คุณภาพการศึกษา  

ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

5. เสนอรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาต่อ 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
- สภาวิชาการ  
- สภามหาวิทยาลัย  
- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
- หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

สิงหาคม -
กันยายน 

 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

6. หน่วยงานน าผลประเมินไปใช้ก าหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่น และ
แนวทางแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามตัวบ่งชี้ เพ่ือน าไปสู่การวางแผน
นโยบายและพัฒนาหน่วยงานในปีการศึกษาต่อไป 

ตุลาคม ทุกงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

7. ด าเนินการตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พฤษภาคม -
เมษายน  
ปีถัดไป 

ทุกงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
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5. กระบวนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหน่วยงาน ระดับ
มหาวิทยาลัย และการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งมีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 

5.1 ระดับหน่วยงำน 
1) หน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน ส าหรับจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน  
2) การเขียนรายงาน ประกอบด้วยข้อมูล 

- ภาพรวมของหน่วยงาน 
- ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้  
- สรุปจุดเด่น - แนวทางการเสริมจุดเด่น และจุดด้อย - ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ตามตัวบ่งชี้ โดยอาจเพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงานมาประกอบด้วย 

- ข้อมูลที่ต้องการน าเสนอประกอบการรายงาน (ภาคผนวก)  
3) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท าให้หน่วยงานได้ทราบถึงสถานะของตนเองว่ามี

จุดเด่น - จุดด้อย อย่างไรบ้าง และน าผลที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่อไป  

4) หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเองให้ฝ่ายวิชาการเพ่ือจัดท ารายงานในภาพรวมระดับ
มหาวิทยาลัย 

5.2 ระดับมหำวิทยำลัย 
1) ฝ่ายวิชาการ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการรวบรวมข้อมูลจาก

รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ของหน่วยงานต่าง ๆ   ส าหรับจัดท ารายงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2) การประมวลผลข้อมูล แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
- รายตัวบ่งชี้ รวมคะแนนของหน่วยงานในตัวบ่งชี้นั้น ๆ  หารด้วยจ านวนหน่วยงานที่มีคะแนนในตัว

บ่งชี้นั้น จะเป็นคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้นั้น 
- รายองค์ประกอบ น าคะแนนของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมารวมกันหารด้วยจ านวนตัวบ่งชี้ที่มี

คะแนนในองค์ประกอบนั้น ๆ 
3) การเขียนรายงาน ประกอบด้วยข้อมูล 

- ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
- ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้  
- สรุปจุดเด่น - แนวทางการเสริมจุดเด่น และจุดด้อย - ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ตามตัวบ่งชี้  
- ข้อมูลที่ต้องการน าเสนอประกอบการรายงาน (ภาคผนวก)  

4) เสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ  
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5) เสนอรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
6) มหาวิทยาลัยน าผลประเมินไปใช้ก าหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่น และแนวทางแก้ไขจุดที่ควร

พัฒนาตามตัวบ่งชี้ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา
ต่อไป 

 
5.3 กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

มหาวิทยาลัยแจ้งรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
- จัดเก็บข้อมูลให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ประเมิน เปรียบเทียบ และสามารถเชื่อมโยงกับ

หน่วยงานต่าง  ๆ  ได้ 
- มีการเพิ่มพูนทักษะด้านการประเมินคุณภาพภายใน 
- มีกลไกในการติดตาม เพ่ือให้มีการน าผลการ feedback มาวิเคราะห์และปรับปรุง เพ่ือให้เกิด

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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1.1   หลักกำร 
 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการส าคัญ 
6 ประการ คือ  

1) ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 
4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554 

2) ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญ คือ ไม่ให้เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานแก่
สถาบันอุดมศึกษา 

3) ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและ
ผลลัพธ์จะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่  สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก  ทั้งนี้ เพ่ือความ
เชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก
ของ สมศ.  

4) ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4  ด้าน คือ ด้านนักศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม 

5) จ านวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจ านวนตัวบ่งชี้ขั้นต่ า สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
เพ่ิมเติมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน  

6) เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
และเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  กลุ่ม 
ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม 
ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  ตามนิยามที่
ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

บทที่ 4 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

1.  แนวทำงกำรพัฒนำตัวบ่งช้ีเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ของ สกอ. 
. 
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1.2 วิธีกำรพัฒนำตัวบ่งช้ี 
 1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2545 

2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 

3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
9) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 1.2.2 วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อ 1.2.1 เพ่ือน ามาพัฒนา
ตัวบ่งชี้ โดยจ าแนกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่
ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพ่ือให้สามารถวัดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน 
 1.2.3 ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่ เป็น 
ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ และตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีความครอบคลุมทุก
องค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
 1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง  
4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การ
เรียนรู้และนวัตกรรม 
 1.2.5 ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 

1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่
ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 
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2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม)  ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(ซึ่ งอยู่ ในรูป ร้อยละหรือค่ า เฉลี่ ย ) เป็ นคะแนนท าโดยการเที ยบบัญ ญั ติ ไตรยางศ์   โดยที่ แต่ ละ 
ตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น  

 
                       ตัวอย่ำงที่ 1 ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตาม 
ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51   

      คะแนนที่ได้  = 5
100 

75.51
            =   3.78   

 
 ตัวอย่ำงท่ี 2 ก าหนดร้อยละ 85  เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตาม 

ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ  34.62  

             คะแนนที่ได้  = 5
85

62.34
          =   2.04  

    
 ตัวอย่ำงท่ี 3  ก าหนดค่าเฉลี่ยคือ จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 
200,000 บาท เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 

  คะแนนที่ได้  = 5
200,000 

152,500.35
   =  3.81 

  ตัวอย่ำงท่ี 4  ก าหนดร้อยละ 90  เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนินงานตาม 
ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08  

   คะแนนที่ได้  5
90

92.08
  =  5    

 
                  หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน  สรุปได้ดังนี้                                                                                           

1) ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็น
คะแนน 5 จะได้คะแนน 5 

2) ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน 5 
ค านวณคะแนนที่ได้ดังนี้     

 
    คะแนนที่ได้   =     

         
     

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ได้จากการด าเนนิการ                                    x  5 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ  
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ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
        การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปัด
ทศนิยมต าแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดข้ึน) เช่น 
                            72.364 เป็น    72.36 
                                  3.975 เป็น 3.98 

1.2.6 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่
ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน  โดยมีความหมายของคะแนน 
ดังนี้  

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
1.2.7 วิธีกำรคิดผลกำรประเมิน 

3) รำยองค์ประกอบ  น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วย
จ านวนตัวบ่ งชี้ ทั้ งหมดในองค์ประกอบนั้ น  จะเป็ นคะแนนเฉลี่ ยราย
องค์ประกอบ 

4) ภำพรวม  น าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วยจ านวนตัว
บ่งชี้ทั้งหมดของทุกองค์ประกอบ จะเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม  
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1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องใช้ตัวบ่งชี้

คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 
2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ส านักวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ

หน่วยงานที่มีการเรียนการสอนให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะน าไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท โครงสร้าง และ
ระบบการบริหาร และปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานที่รับการ
ประเมิน เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 การประเมินสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอาจปรับเป็นการ
ประเมินกรรมการประจ าส านักวิชาและผู้บริหารส านักวิชา เป็นต้น 

3) การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 
และตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มหาวิทยาลัยอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นจะต้องระบุให้
ชัดเจนและต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ พ.ศ. ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษา
ที่ประเมิน ส าหรับตัวบ่งชี้ของสมศ. ให้ใช้รอบปีตามที่ สมศ. ก าหนด 

4) อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้ง
ปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ
มหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้  
9-12 เดือน  คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

 
 
 

2.  ค ำชี้แจงอ่ืน ๆ ในกำรน ำตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
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กระบวนกำรเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้ เรียนส าคัญที่สุด เป็น
กระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการ
ฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัด
กิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  

นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อน
จากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขต
เนื้อหาของวิชานั้นๆ  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนา
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ตัวอย่างเช่น2   

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)  

 
กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของ สถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
                                                 
2 ดูเพิ่มเตมิ “รายงานการวจิัย การสังเคราะห์องค์ความรูเ้กี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผูเ้รียนเป็นส าคัญ ตั้งแต่ พ.ศ.  
   2542-2547” . 

3.  นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในตัวบ่งชี้    
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จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจ้าของบทความ  
 
กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ  
 
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบัน หรือ
เป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 
กำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจ หมายถึง การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
งำนวิจัย หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 
งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออกทาง
ศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ  
 
จรรยำบรรณนักวิจัย3 หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัย
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้
เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 

1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน

การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
3) นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีท าวิจัย 
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 

                                                 
3 ดูเพิ่มเตมิ “จรรยาบรรณนักวิจยั” สภาวิจัยแห่งชาติ. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม 
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6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 
7) นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

 

จรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตามท่ีสภาสถาบันก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์
สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา 
และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) 
จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน  4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) 
จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 9) 
จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อสังคม 
 
นักวิจัยประจ ำ หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา 
ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง  นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 
 ระบบทวิภาค  -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

   (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
-  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ 
   ภาคพิเศษ  :  ลงทะเบียน  24  หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิต  
   ต่อภาคการศึกษาปกติ) 

 ระบบไตรภาค -  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
                                (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
   -  ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
      (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)  
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ขั้นตอนกำรค ำนวณค่ำ  FTES มีดังนี้ 
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 านวณดังนี้ 
         SCH 
 FTES  =                        
                      จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 

 
นักศึกษำภำคปกติ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้มีการ
ค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
 
นักศึกษำภำคพิเศษ   หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได้
นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอนของ
อาจารย์เป็นการพิเศษ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้   
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษา 
ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการ
ก ากับดูแลสถาบันในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ 
ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชน
วิชาการหรือวิชาชีพ 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
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จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัว
บ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์   โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน   
 
ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  
 
ระบบสำรสน เทศ หมายถึ ง  ระบบที่ ท าหน้ าที่ ในการรวบรวมข้อมู ล เข้ ามาท าการประมวลผล 
รวมทั้งการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็น เครื่องมือ
สนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้
หลายระบบ ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่างกันออกไป 
  
วำรสำรระดับชำติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให้ เป็นวารสารระดับชาติ  และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่ อที่ เผยแพร่โดยส านักงานฯ  หรือ 
วารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
 
วำรสำรระดับนำนำชำติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล 
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืน ๆ ทีเ่ป็นทีย่อมรับในศาสตร์
นั้น ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับ
นานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ 
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หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
หลักธรรมำภิบำล4 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 5 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักควำมโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

                                                 
4 ดเูพิ่มเติม “คูม่ือนโยบายการก ากบัดแูลองค์การท่ีดี” ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) 
5 ดเูพิ่มเติม “คูม่ือการจดัระดบัการก ากบัดแูลองค์การภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี  
(Good Governance Rating)” ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.)  
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6) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) 
และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักควำมเสมอภำค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และ
อ่ืนๆ  

10)  หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
หลักสูตรสำขำวิชำชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ือให้ได้รับการรับรอง
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่ก าหนดตามกฎหมาย 
 
อำจำรย์ประจ ำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ซึ่งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
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“รวมบริกำร ประสำนภำรกิจ” เป็นแนวคิดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและความช านาญการร่วมกัน ดังนั้น 
มทส. จึงก าหนดให้หน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนกันมีเพียงหน่วยเดียว โดยให้บริการแบบรวมศูนย์เพ่ือลด
ขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน อันก่อให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
เช่น ส่วนพัสดุ ส่วนการเงินและบัญชี  ส่วนอาคารสถานที่ อาคารเรียนรวม อาคารที่ท าการ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และกิจการนักศึกษา เป็นต้น ดังนั้น   “รวมบริกำร 
ประสำนภำรกิจ”  จึงมีลักษณะส าคัญ 3 ประการคือ   

1. ลดขั้นตอนการท างานหรือลดระยะเวลาในการท างาน (ประสิทธิภาพ)    
2. ความประหยัด คุ้มค่า (ประหยัด)  
3. เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิผล) 

ประสิทธิภำพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจที่พิจารณาจาก
สัดส่วนของผลงานต่อเวลา หรือ ผลงานต่อจ านวนพนักงาน หรือ ผลงานต่อ เงินที่ใช้   เช่น ประสิทธิภาพสูง 
หมายถึง ผลงานเท่ากันแต่ใช้คนที่น้อยกว่า หรือ ใช้เวลาที่น้อยกว่า หรือ ใช่งบประมาณท่ีน้อยกว่า โดยสามารถ
วัดได้จากการที่บุคลากรในหน่วยงานให้บริการมีความเต็มใจและกระตือรือร้นให้บริการ มีความเข้าใจหลักการ 
รวมบริการ ประสานภารกิจ เป็นอย่างดี สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า  ช่วยแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือรวมทั้ง การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
กระบวนการภายในระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ท าให้หลักการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service) ท าให้การให้บริการ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ ขั้นตอนและกระบวนการเพ่ือขอรับบริการ
สั้นและไม่สลับซับซ้อนก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมใช้ทรัพยากร
ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ และไม่ซ้ าซ้อน มีการพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เช่น การจัดท าระบบฐานข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 

ประหยัด (Economy)  หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ในการใช้ทรัพยากร
ทางการบริหาร ได้อย่างคุ้มค่าทั้งด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านการเงินและ
อ่ืนๆ โดยวัดได้จากผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ กระบวนการด าเนินงานมีผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน โปร่งใส  และตรวจสอบได้    ทุกข้ันตอน ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ รวมทั้ง หน่วยงานให้บริการมีการปรับปรุงระบบการท างานในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการ
ประหยัด 

ประสิทธิผล (Effectiveness)  หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย และ หน่วยงานต่างๆ ให้บริการโดยตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ได้อย่างครบถ้วน เสมอภาค และเป็นธรรม วัดได้จาก ผู้ให้บริการมีความเข้าใจ บทบาท
หน้าที่ของตนเอง และของผู้รับบริการ ตลอดจนความเชื่อมโยงในภาพรวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัย 
กระบวนการภายในของหน่วยงานสามารถให้บริการโดยมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก

http://www.sut.ac.th/cste/
http://www.sut.ac.th/cste/
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และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งมีการปรับปรุงการท างานอย่างสม่ าเสมอ ท าให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจตอบสนองจุดมุ่งหมายที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้านคือ การเรียน การสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ได้เป็นอย่างดี 
มีความเสมอภาคในการให้บริการ เพราะ มีการวิเคราะห์และมีการวางแผนการใช้งบประมาณ/ทรัพยากร ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน และ หน่วยงานให้บริการมีบุคลากรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความสุขในการปฏิบัติงาน และ ให้ความส าคัญกับหลักการบริหารจัดการแบบ 
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
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สถาบันแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่สถาบัน
จะก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภามหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ
สมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้ง
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคม
โดยรวม  
 
 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ. 2552  (Thai Qualification                                

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. หลักการอุดมศึกษา  
 
 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

4.  องค์ประกอบคุณภำพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 

หลักกำร 

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง   

ตัวบ่งช้ี  จ านวน  1   ตัวบ่งชี้  คือ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี    : กระบวนการ   
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : สถานกีฬาและสุขภาพมีภารกิจหลัก คือ ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลัง
กายของนักศึกษาและบุคลากร  ให้บริการด้านสถานที่  อุปกรณ์  และเครื่องมือออกก าลังกายที่ทันสมัยได้
มาตรฐาน  จัดการแข่งขันกีฬา  ฝึกอบรม  ให้ค าปรึกษาด้านกีฬาแก่ประชากรมหาวิทยาลีบเทคโนโลยีสุรนารี
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  สนับสนุนการเรียนการสอนด้านกีฬา  และนันทนาการ  ในการ
ด าเนินภารกิจหลักแต่ละด้านต้องค านึงถึงหลักการของการให้บริการ มาตรฐานการให้บริการ ตลอดจน
มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และของชาติ ดังนั้น ในการก าหนด
ปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์และแผนการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
สถานกีฬาและสุขภาพ ต้องให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ระบุข้างต้น อีกทั้งต้อง
ค านึงถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพในทิศทางที่
ถูกต้องเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 

:    

 1.  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) 

 2.  มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 

 3.  มีการทบทวน/ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี  ครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 

 4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้   เพ่ือวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 5.   มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจ 

 6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและและคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และ
รายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามการดเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   : กระบวนกำรพัฒนำแผน 
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 8.  มีการน าผลการพิจารณา  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตาม
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  
เกณฑ์กำรประเมิน :  
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8  ข้อ 

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
 
แหล่งที่มำ   :   งานธุรการและบริหารทั่วไป   
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มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ

ก ากับดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพ  เช่น  ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง   การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ  เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
 
 
 
 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 
9. ประกาศทบวงสถาบัน เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

 
 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

หลักการ 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง   

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

หลักกำร 
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7.1 ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  

ก.การบริการจัดการ 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  

ตัวบ่งช้ี  จ านวน  4  ตัวบ่งชี้  คือ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน  คือ  
คณะกรรมการและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  หากหน่วยงานและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  เป็นผู้น าที่ดี  มี
ธรรมาภิบาล  รับผิดชอบต่อสังคม  รักความก้าวหน้า  ดูแลบุคลากรอย่างดี  เปิดโอกาสให้ชุมชมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหาร  มีความสามารถในการติดสินใจแก้ปัญหา  และก ากับดูแล  ติดตามผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง  จะท าให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว  
 
เกณฑ์มำตรฐำน : 
  
 1.  ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ  หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ก าหนดครบถ้วน 

 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลกรทุกระดับ  
มีความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน  มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 
 3.  ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 
 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้านหลักธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน  และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 7.  มหาวิทยาลัยประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงานตามระบบการประเมินของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1    : ภำวะผู้น ำของหน่วยงำนและผู้บริหำรทุกระดับของมหำวิทยำลัย 
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เกณฑ์กำรประเมิน  :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
หมำยเหตุ :  หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้  ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 

แหล่งที่มำ   :   งานธุรการและบริหารทั่วไป 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่  3  ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  โดยการ
รวมรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคลาหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  
เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้  และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  กระบวยการในการบริหารจัดการ
ความรู้ในหน่วยงาน  ประกอบด้วย  การระบุความรู้  การคัดเลือก  การรวมรวม  การจัดเก็บความรู้  การ
เข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ภายในหน่วยงาน  การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
เกณฑ์มำตรฐำน : 
  
 1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน 
 2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้   ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  
knowledge)  เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1  ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  
(explicit  knowledge) 

 5.  มีการน าความรู้ที่ได้จาการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา  ที่เป็น
ลายลักษณ์ อักษร  (explicit  knowledge)  และจากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  
knowledge)  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2   : กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 
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เกณฑ์กำรประเมิน  :  

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 
 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
แหล่งที่มำ   :   งานวิทยาศาสตร์การกีฬา 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ ปีการศึกษา 2556 

 39/54 
 

 
 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   : หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยง
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน และ
การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้อง
มีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้  
 
เกณฑ์มำตรฐำน :  
 

1.  มีนโยบายและแผนระบบสารสนเทศ  

2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของหน่วยงาน  โดยครอบคลุมการ
บริหารจัดการ  และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ   
3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  :     
 

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 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
 
แหล่งที่มำ   :    งานธุรการและบริหารทั่วไป 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3  : ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :   เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุม
ปัจจัย  กิจกรรม  และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและ
โอกาสในการเกิด  เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน  มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน  :  
  
1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมเป็น

คณะท างาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน  ตัวอย่างเช่น 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงทีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ  2 
  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4  : ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
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4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง  และด าเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

6.  มีการน าผลการประเมิน  และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
เกณฑ์กำรประเมิน   :    
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
หมายเหตุ :   
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการ

ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่มหาวิทยาลัยสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่
พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของมหาวิทยาลัยในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ ไม่ดี  อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และ
เกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น  

3. หน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

 
** หากมีส านักวิชาใดส านักวิชาหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้

คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 
การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. หน่วยงานมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือ

ลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 
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2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของหน่วยงาน  
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้

ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
 
แหล่งที่มำ   :   งานธุรการและบริหารทั่วไป 
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ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง  และมีกระบวนการจัดการความรู้  เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 
 
 

 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . 2552  (Thai Qualification                                

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
 

หลักกำร 

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง   
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      9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ตัวบ่งช้ี  จ านวน  1   ตัวบ่งชี้  คือ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของหน่วยงานตามที่
ก าหนดไว้ในแผนประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งหน่วยงานต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้ เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบัน
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  
เกณฑ์มำตรฐำน  :  
 

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับพัน ธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน  และด าเดินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน  โดยผู้บริหารหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 
 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของหน่วยงาน 

 4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย   
  1)  การควบคุม  ติดตามการด าเนินงาน  และการประเมินคุณภาพ   
  2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแลส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา  โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA Online   และ   
  3)  การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
   - มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย 
   1)  การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน  และประเมินคุณภาพ 
   2)  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตาม
ก าหนดเวลา  โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  และ 
   3)  การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1   : ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
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 5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานทุกตัวบ่งชี้ 

 6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 

 7.  มีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะคณาจารย์  นักศึกษา  ผู้ใช้
บัณฑิต  หรือผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 

 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในและมีกิจกรรมร่วมกัน 

 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น  และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน   :   
 

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ   
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 หรือ 9  ข้อ 

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
 
แหลง่ท่ีมำ   :   งานบริการกีฬา 
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 สถานกีฬาและสุขภาพให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายให้การ
บริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งด้านบุคลากร  สถานที่  ระบบฐานข้อมูล  การบริหาร
ความเสี่ยง  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารทรัพยากรทั้งหมดฯลฯ  เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  (Good  Governace) 
  
 
 
 1.  แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
 2.  แผนการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน 
 3.  การบริการจัดการงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย  ปี 2556 
  
 
 
 
 
 12.1  การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 
 12.2  การจัดการแข่งขันกีฬา 
 12.3  การบริการสนามกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา 
 12.4  การสนับสนุนการเรียนการสอน 
 12.5  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้านกีฬา 
 12.6  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 12.7  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบที่ 12  กำรบริหำรจัดกำรภำรกิจหลัก 
 

หลักกำร 

มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง   

ตัวบ่งช้ี  จ านวน  7   ตัวบ่งชี้  คือ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :      กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  : สถานกีฬาและสุขภาพมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและทดสอบ
สมรรถภาพทางกายให้กับนักศึกษาและบุคลากรหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย    
 
ข้อมูลอ้ำงอิงส ำหรับผู้ประเมิน :   รายงานกิจกรรม/โครงการของสถานกีฬาและสุขภาพ  
 
เกณฑ์มำตรฐำน :  
 
 1.  มีการจัดท าแผนการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายแก่นักศึกษาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 2.  มีโครงการอบรมและส่งเสริมวิชาการด้านกีฬาต่อเนื่อง 
 3.  มีการจัดท าฐานข้อมูลทางด้านการอบรมและส่งเสริมวิชาการด้านกีฬา 
 4.  มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ
ร่างกาย 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย 
 6.  มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี  เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับสถาบันอ่ืน ๆ 
 
 
 เกณฑ์กำรประเมิน  :     
 

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 าเนินการครบ  

6 ข้อ 
 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา   
 
แหล่งที่มำ   : งานวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตัวบ่งช้ีที่ 12.1  : กำรส่งเสริมสุขภำพและสมรรถภำพทำงกำย 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :     กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    สถานกีฬาและสุขภาพมีการจัดโครงการแข่งขันกีฬาหลายรูปแบบทั้งกีฬา
เพ่ือสุขภาพ กีฬาเพ่ือการแข่งขัน  และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  ทั้งนี้
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิก   

ข้อมูลอ้ำงอิงส ำหรับผู้ประเมิน   : รายงานกิจกรรม/โครงการของสถานกีฬาและสุขภาพ  

เกณฑ์มำตรฐำน   :   
 
 1.  มีการจัดท าแผนการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ  กีฬาเพ่ือการแข่งขันกีฬาเ พ่ือเชื่อมความสัมพันธ์  ที่
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 2.   มีการจัดการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน 
 3.  มีการจัดท าฐานข้อมูลทางด้านการจัดการแข่งขันกีฬา 
 4.  มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านการจัดการแข่งขันกีฬา 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านการจัดการแข่งขันกีฬา 
 6.  มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี  เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับสถาบันอ่ืน ๆ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  :     
 

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 าเนินการครบ  

6 ข้อ 
 

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา   
 
แหล่งที่มำ   : งานกีฬาเพ่ือการแข่งขัน  และงานบริการกีฬา

ตัวบ่งช้ีที่ 12.2  : กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :      กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : สถานกีฬาและสุขภาพจัดบริการสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาแก่สมาชิก
รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ที่ได้มาตรฐาน 

ข้อมูลอ้ำงอิงส ำหรับผู้ประเมิน: 
 ตารางการใช้สถานที่  และยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา 

เกณฑ์มำตรฐำน:  ระดับ 
 
 1.  มีการจัดท าแผนการบริการสนามกีฬาและอุปกรณ์การกีฬาที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 2.  มีการบริการสนามกีฬาและอุปกรณ์การกีฬาที่ได้มาตรฐาน 
 3.  มีการจัดท าฐานข้อมูลทางด้านการบริการสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา 
 4.  มีการติดตามและประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านสนามกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการให้บริการด้านสนามกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา 
 6.  มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี  เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับสถาบันอ่ืน ๆ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  :   

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 หรือ  5 ข้อ 

มีการด าเนินการครบ  
6 ข้อ 

 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา   
 
แหล่งที่มำ   : งานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา  และงานวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตัวบ่งช้ีที่ 12.3 : กำรบริกำรสนำมกีฬำและอุปกรณ์กำรกีฬำ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :     กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    สถานกีฬาและสุขภาพได้สนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งบุคลากร  
สถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ     

ข้อมูลอ้ำงอิงส ำหรับผู้ประเมิน: 
 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  และผู้สอนปฏิบัติการ 

เกณฑ์มำตรฐำน:  ระดับ 
 

 1.  มีการวางแผนสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอน
ทักษะด้านกีฬาและวิชาอ่ืน ๆ  
 2.  มีการสนับสนุนด้านสถานที่  บุคลากร  อุปกรณ์การสอนเพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค ์
 3.  มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดได้ร้อยละ  100 
 4.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัย 
 5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  :   

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 

 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
 
แหล่งที่มำ   : งานธุรการและบริหารทั่วไป 

ตัวบ่งช้ีที่ 12.4 : กำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  :       ผลผลิต 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  :         ตัวบ่งชี้นี้ต้องการวัดความสามารถของหน่วยงานที่ด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ด้านกีฬา   ซึ่งถือเป็นบทบาทของหน่วยงานตามภารกิจหลักและแผนปฎิบัติการประจ าปี โดยพิจารณาประเด็น
ส าคัญ คือ 

1. สามารถด าเนินการได้ต่ ากว่าแผนงานประจ าปี ร้อยละ 50 
   2. สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนด ร้อยละ 80 
   3. สามารถด าเนินการตามแผนงานประจ าปีหรือมากกว่า 
   4. สามารถด าเนินการได้แผนงานประจ าปีและแผนงานตามไตรมาส 
 
ข้อมูลอ้ำงอิงส ำหรับผู้ประเมิน: 
 เอกสารของโครงการ/กิจกรรมด้านกีฬา ปีการศึกษา  2556 (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 
 
หมายเหตุ       การคิดร้อยละตัวบ่งชี้นี้  ค านวณมาจาก    
 
  
 
 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  :   
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 60 - 69 70 - 79 80 - 89 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 

 
  
แหล่งที่มำ  :  งานวิทยาศาสตร์การกีฬา  งานบริการกีฬา  และงานกีฬาเพ่ือการแข่งขัน

จ านวนโครงการที่จัดจริง       x 100 

                          จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ตัวบ่งช้ีที่ 12.5 : ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกีฬำ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี :        ผลผลิต 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ :        ตัวบ่งชี้นี้ต้องการวัดความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมด้านกีฬาที่
หน่วยงานจัดขึ้นเพ่ือให้ผู้สนใจเข้าร่วมตามความสมัครใจ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชากร  การ
ตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด  สามารถสะท้อนได้จากจ านวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้ง
ประชากรผู้มารับบริการ  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งการส ารวนจะพิจารณา  ดังนี้ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
   2. จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้จัดกิจกรรม 
   3. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ าแนกแต่ละโครงการ 
   4. จ านวนโครงการที่จัดให้บริการตามแผนงานประจ าปีและไตรมาส 
 
ข้อมูลอ้ำงอิงส ำหรับผู้ประเมิน: 
 เอกสารของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านกีฬา ปีการศึกษา 2556   (พ.ค. 56 – เม.ย. 57) 
 
หมายเหตุ       การคิดร้อยละตัวบ่งชี้นี้  ค านวณมาจาก    
 
  
 
 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 60 - 69 70 - 79 80 - 89 มากกว่าหรือเท่ากับ 90 

 
แหล่งที่มำ  :  งานวิทยาศาสตร์การกีฬา  งานบริการกีฬา  และงานกีฬาเพ่ือการแข่งขัน

ตัวบ่งช้ีที่ 12.6 : ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมแต่ละกิจกรรมจริง  
                 X 100 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่คาดหวัง 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี :        ผลผลิต 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ :       ตัวบ่งชี้นี้ต้องการวัดความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมด้านกีฬาที่
สถานกีฬาจัดขึ้นโดยผู้สนใจเข้าร่วมตามความสมัครใจ  ความพึงพอใจดังกล่าว  สามารถสะท้อนได้จากผลการ
ตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ซ่ึงการส ารวจจะพิจารณาดังนี้ 

1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
   2. ความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดกิจกรรม 
   3. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ าแนกแต่ละโครงการ 
   
 
ข้อมูลอ้ำงอิงส ำหรับผู้ประเมิน: 
 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านกีฬา ปีการศึกษา 2556 (พ.ค. 56 – 
เม.ย. 57) 
 
หมายเหตุ       การคิดร้อยละตัวบ่งชี้นี้  ค านวณมาจาก    
 
  
 
 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ต่ ากว่า 2.5 2.50 – 2.99 3.00 – 3.49 3.50 – 3.99 มากกว่าหรือเท่ากับ  4.00 

 
 
แหล่งที่มำ  :  งานวิทยาศาสตร์การกีฬา  งานบริการกีฬา  และงานกีฬาเพ่ือการแข่งขัน 

คะแนนความพึงพอใจของผู้ตอบ 
                 X 100 

จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 

ตัวบ่งช้ีที่ 12.7 : ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
 


