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รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการประเมินตนเอง  
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพัฒนาขึ้น  
ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้ 

คณะ ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม ขอขอบคุณ  
คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความตระหนักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 
ฉบับนี้และหวังอย่างยิ่งว่าผลการประเมินที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการน าไปก าหนดแนวทาง  
ในการ ปรับปรุง พัฒนา การ บริหาร การจัด เรียนการสอน  และการปฏิบัติงานของบุคลากร ของคณะ  
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามที่ก าหนดไว้  ตลอดจน สร้างความเชื่อม่ัน ความ พึงพอใจ  
ใหก้ับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของคณะต่อไป  

 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รัตนาพร กองพลพรหม) 
 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร  

 
ในปีการศึกษา 25 62  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  

ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยที่จัด จัดอยู่ในกลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี มีผลการประเมิน
ตนเองตาม มาตรฐานและ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 6 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้    
ได้คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย ทั้งหมด เท่ากับ 4.15  ผลการประเมินมีการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี  
โดยแยกเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จ านวน 4 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.60 ผลการประเมิน
ประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00  
ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.75 
ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00  ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
  5.1 คุณภาพหลักสูตร   จ านวน 2 ตัวบ่งขี้ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ -  

ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ (ไม่ประเมิน) 
5.2 การบริหารกระบวนการ  จ านวน 11 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.35 

ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับดี 
5.3 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจ านวน 1 ตัวบ่งชี้   

ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00  ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
                  รวมท้ังหมด จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.42  ผลการประเมิน

ประเมินอยู่ในระดับดี 
มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา จ านวน 2ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.16  

ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
           โดยมีผลการการวิเคราะห์การด าเนินงานแยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ พบว่า 
           ดา้นปจัจยัน าเข้า ไดค้ะแนนเฉลีย่เท่ากับ 3.61 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

 ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
           ดา้นผลลัพธ์ ไดค้ะแนนเฉลีย่เท่ากับ  3.47 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

จากผลการประเมินตนเอง ดังกล่าว คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
วิทยาเขตมหาสารคาม ได้ท าการวิเคราะห์ตนเองจากผลการประเมิน พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนา
เร่งด่วน 2 ด้าน ดังนี้ 

1. พัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการติดตามบัณฑิตที่มีงานท า เพื่อให้ข้อมูล 
ตอบกลับให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมิน 

2. การพัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬาในการเข้าร่วม  
การแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติให้มากข้ึน 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
 

 
 
 
 
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ชื่อหน่วยงาน 

ชื่อคณะ :  คณะศึกษาศาสตร์ 
  :  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
   วิทยาเขตมหาสารคาม 
 ต้นสังกัด :  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ที่ตั้ง 

ที่อยู่   :  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  วิทยาเขตมหาสารคามต าบลตลาด  อ าเภอเมือง 

         จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์ 44000 
 หมายเลขโทรศัพท์ : 043-711254 
 หมายเลขโทรสาร :  043-721528 
 สีประจ าคณะ :  สีเขียว 
 เว็บไซต์ :  www.edusmhk.com 
 

 ประวัติและความเป็นมา 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เป็น  
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามและเม่ือวันที่19พฤษภาคม พ.ศ. 2562พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทร รามา ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  
ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ.2562 และออกประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม พ .ศ. 2562 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 
พ.ศ.2562 เป็นต้นไปโดยเป็นการยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพ่ือ
จัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬาการพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาการบริหารจัดการกีฬาการ
ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬารวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทย
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติเพ่ือประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้าน
การกีฬาของประเทศ 
  ซึ่ง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามยัง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิด
สอนในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และ
คณะศิลปะศาสตร์ โดย คณะศึกษาศาสตร์เปิดท าการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต จ านวน 1 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาพลศึกษา 
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 ปรัชญา  

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 
 วิสัยทัศน์  
  “เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน”  
 
 พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาสตร์การกีฬา 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา 
3. บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล  

 
3. โครงสร้างองค์กร  
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4. โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 

 
    นายบรรพต  รัตนจรัสโรจน ์

    ดร.บุณยาพร  สารมะโน 

  ผศ.ดร.วันชัย  กองพลพรหม 

  ผศ.ดร.ชัชวาลย์ รัตนพร 
    ผศ.ศิรินธร  จัตุชัย 

  นางนิตยา  ทองจันฮาด 

  ว่าท่ีร้อยตรี ดร.กิติชัย แสนสุวรรณ 

 

  นายชวาล  แสงปัญญา 

  นางสาวนภาพร  พันแสนซา 

  นายเรืองวัฒน์  ประทุมอ่อน 
  ว่าท่ี ร.ต.หญิงพันธ์นิภา ทบง่อม 

  นายสาธิต  เจริญรัตน ์

  นางสาวสุกัญญา  โคตุพันธ ์

  ผศ.ค าพาง  ศรีท้าวปากด ี

   นางนิตยา  ชมภูวิเศษ 

   ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 
  ผศ.สุชิลา  สวัสด ี

  ผศ.ดร.ทวีสุข  โภคทรัพย ์   ผศ.ประเสริฐศักดิ์  บุญศิริโรจน ์

 

  นายกอบกิจ  ธรรมานุชิต 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตมหาสารคาม  

  ผศ.ดร.รัตนาพร  กองพลพรหม 

3 

 

 



4 
 

5. รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ (ชุดตามปีประเมินและชุดปัจจุบัน) 
 5.1 รายช่ือผู้บริหาร 

ล าดับ
ที ่

ปีการศึกษา 2562 (ปีท่ีรับการประเมิน) ปีการศึกษา 2563(ปัจจุบัน) 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

การบริหารงาน 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งการ
บริหารงาน 

1 ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม รองคณบดีฯ ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม รองคณบดีฯ 
2 นางนิตยา  ชมภูวิเศษ หัวหน้างานธุรการ นางนิตยา  ทองจันฮาด หัวหน้างานธุรการ 
3 นายบรรพต  รัตจรัสโรจน์ หัวหน้างานแผนฯ นายบรรพต  รัตจรัสโรจน์ หัวหน้างานแผนฯ 
4 ผศ.สุชิลา  สวัสดี หัวหน้างานวิชาการ ผศ.สุชิลา  สวัสดี หัวหน้างานวิชาการ 
5 นางสาวค าพาง ศรีท้าวปากด ี หัวหน้างานสาขาวิชา ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากด ี หัวหน้างานสาขาวิชา 

6 ดร.บุณยาพร สารมะโน 
หัวหน้างาน
บัณฑิตศึกษา 

ดร.บุณยาพร สารมะโน 
หัวหน้างาน
บัณฑิตศึกษา 

7 นางนิตยา  ทองจันฮาด หัวหน้างานวิจัยฯ นางนิตยา  ทองจันฮาด หัวหน้างานวิจัยฯ 

8 ผศ.ว่าท่ีร.ต.ดร.สมานชัย 
ลีพรหมมา 

หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษาฯ 

ผศ.ว่าท่ีร.ต.ดร.สมานชัย  
ลีพรหมมา 

หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษาฯ 

9 ดร.บุณยาพร สารมะโน หัวหน้างานประกันฯ ดร.บุณยาพร สารมะโน หัวหน้างานประกันฯ 

10 ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 
หัวหน้างาน 

ฝึกประสบการณ์ฯ 
ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 

หัวหน้างาน 
ฝึกประสบการณ์ฯ 

11 ผศ.ดร.ทวีสุข โภคทรัพย ์
หัวหน้างานฐานข้อมูล

และสารสนเทศ 
ผศ.ดร.ทวีสุข โภคทรัพย ์

หัวหน้างานฐานข้อมูล
และสารสนเทศ 

12 นางสาวศิรินธร จตุชัย 
หัวหน้างาน 
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.ศิรินธร จตุชัย 

หัวหน้างาน 
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
 
  5.2 คณะกรรมการประจ าคณะ(ตามค าสั่ง) 

ล าดับ
ที ่

ปีการศึกษา 2562 (ปีท่ีรับการประเมิน) ปีการศึกษา 2563 (ปัจจุบัน) 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 ผศ.วันชัย กองพลพรหม ผศ. ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ผศ. 
2 ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม ผศ. ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม ผศ. 
3 ผศ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ ผศ. ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากดี ผศ. 
4 ผศ.ว่าที.่รต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ผศ. ผศ.ว่าที.่รต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ผศ. 
5 ผศ.สุชิลา  สวัสดี ผศ. ผศ.สุชิลา  สวัสดี ผศ. 
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6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา วิชาเอก 
จ านวนหน่วยกิต 

ที่เรียนตลอด
หลักสูตร 

รูปแบบการจัด
การศึกษา 

1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา 
Bachelor of 
Education Program 
in Physical 
Education 
 

ช่ือเต็ม (ไทย) 
: ศึกษาศาสตรบัณทิต (พลศึกษา) 
ช่ือย่อ (ไทย)    
:  ศษ.บ. (พลศึกษา) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) 
:  Bachelor of Education  
(Physical Education) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ)   
:  B.Ed  (Physical Education) 

พลศึกษา ไม่น้อยกว่า 132
หน่วยกิต 

 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตร 4 ปี 
 

 
7. จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562  (รายงาน ณ วันที่ 17  กุมภาพันธ์  2563 ไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง) 

ชั้นปี 
หลักสูตร 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(พลศึกษา)(4 ปี) ปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

77 - - - - 77 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(พลศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

- 65 72 - - 137 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(พลศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 
2556 

- - - 81 78 159 

รวม 77 65 72 81 78 373 
 
8. จ านวนอาจารย์ (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) 
8.1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
จ านวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ปริญญาเอก - 7 - 7 
ปริญญาโท - 8 - 8 
ปริญญาตรี - - - - 

รวม - 15 - 15 
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 8.2 จ านวนอาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  

ต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ศาสตราจารย ์ - - - - 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.5) - - - - 
รองศาสตราจารย์ - - - - 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.4) - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 8 - 8 
ครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) - - - - 
อาจารย์ - 7 - 7 
ครูช านาญการ (คศ.2) - - - - 
ครู (คศ.1) - - - - 

รวม - 15 - 15 

 

9. บุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) 

วุฒิการศึกษา 
จ านวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ปริญญาเอก - - - - 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาตรี - 4 - 4 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - - 

รวม - 4 - 4 
 

หมายเหตุ    นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาในคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่
หน่วยงานพิเศษอ่ืนที่สังกัดคณะ เช่นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจ าในคณะ  
แต่กรณีปฏิบัติงานทั่วไป หรือไม่เฉพาะเจาะจงท่ีคณะ ให้นับในระดับวิทยาเขต 
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10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
10.1 งบประมาณประจ าปี 2562  

แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น - 8,453,200 8,390,600 - - 16,843,800 

แผนงานส่งเสริม 
และพัฒนากีฬา 

      

ผลผลิตที่ 1 
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน 

พลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- 8,045,200 8,390,600 - - 16,435,800 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
- 168,000 - - - 168,000 

ผลผลิตที่ 3  
การให้บริหารด้านกีฬา 

- - - - - - 

 

10.2 งบประมาณประจ าปี 2563  รายงานที่ได้รับงบประมาณ 
แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น - 8,527,600 526,000 - - 9,053,600 
แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการ 
      

ผลผลิตที่ 1 
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน 

พลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- 8,001,600 526,000 - - 8,527,600 

ผลผลิตที่ 2 
การให้บริการด้านกีฬา 

- - - - - - 

แผนงานส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา 

      

ผลผลิตที่ 3 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู ้
- 168,000 - - - 168,000 
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10.3 อาคารสถานที่ 

ล าดับที่ ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
1 อาคารเรียน 1  
2 ห้องเรียนปกติ 12  
3 ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  
5 หอประชุม 3  
 

  11. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีท่ีผ่านมา 
 

รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน - - 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต 

1. ผู้บริหารระดับวิทยาเขตและคณะต้อง
สนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพของทั้ง 3 
หลักสูตร ให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และ
ด าเนินการขอขึ้นทะเบียนการเผยแพร่ตาม
ระบบ TQR ตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 
ของแต่ละหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนต้องให้
ความส าคัญและมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพมาตรฐานสูงขึ้นสมกับการเป็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

1. ผู้บริหารระดับวิทยาเขตและ
คณะส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 
2. คณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตร
ตามระบบ TQR ตามท่ีก าหนดไว้
ใน มคอ 2  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 1. รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต ผู้ช่วย
อธิการบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา และรองคณบดีทั้ง 3 คณะ ควร
จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีข้อมูลให้ครบ
ทุกด้าน ได้แก่ ข้อมูลผู้วิจัย ผลงานผู้วิจัย
จ านวนข้อมูลด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ และ
งบประมาณ และย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี  
2. รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต  
ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ฝุายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษาและรองคณบดี  
คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  
 
 
 

1. คณะได้จัดท าระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยโดยมีข้อมูลครบทุกด้าน
ย้อนหลัง 3 ปี ร่วมกับผู้ช่วย
อธิการบดีฝุายวิจัยและประกันฯ
ตามนโยบายของรองอธิการบดี 
2. คณะก าหนดมาตรการการ
ท างานวิจัยในปีงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรโดยส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์มีสาวนร่วม
มากขึ้น 
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

ควรก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณาจารย์ท างานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ควร
จัดหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกให้มาก
กว่าเดิม โดยพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่ใช้สห
สาขาวิชา เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน  
และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง  
3. รองคณบดีควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์จัดท าและน าเสนองานวิจัยหรือ
บทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติหรือ
นานาชาติให้เพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม  

3. รองคณบดีฯ ส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์ที่ท างาน
วิจัยต้องน าเสนอบทความหรือ
ตีพิมพ์ในวารสารโดยก าหนดไว้
ในสัญญาการท าวิจัยตาม
ปีงบประมาณให้มากข้ึน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ 

1. รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต ผู้ช่วย
อธิการบดีฯ ฝุายกิจการฯ และรองคณบดีทั้ง 
3 คณะควรมีส่วนร่วมกันเพื่อการก าหนด
นโยบายและทิศทางการบริการวิชาการใน
ระดับวิทยาเขตและระดับคณะให้เป็น
รูปธรรม ตามพันธกิจของวิทยาเขต โดยมี
การก าหนดชุมชนหรือองค์การกลุ่มเปูาหมาย
ที่ชัดเจน ควรเสนอแผนบริการวิชาการแก่
สังคมต่อคณะกรรมการวิทยาเขตโดยควรอยู่
ในวาระเพ่ือพิจารณาไม่ใช่วาระเพ่ือทราบ  
2. ในการประเมินความส าเร็จของการจัด
กิจกรรม/โครงการด้านบริการวิชาการ  
ควรประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผน และ
วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม/
โครงการด้านบริการวิชาการแก่สังคม ไม่ใช่
น าผลประเมินความพึงพอใจมาประเมิน
ความส าเร็จ  
 
 
 
 
 
 

1.รองอธิการบดีฯ ผช.อธิการบดี
ฝุายกิจการฯ และรองคณบดีฯ 3 
คณะ ร่วมก าหนดนโยบายและ
ทิศทางการบริการวิชาการใน
ระดับวิทยาเขตและระดับคณะฯ 
ซึ่งคณะฯด าเนินการเป็นรูปธรรม
โดยก าหนดเปูาหมาย 3 ชุมชน 
2.การประเมินความส าเร็จของ
การจัดกิจกรรมและโครงการ ได้
ประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผน 
วัตถุประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ของ
กิจกรรมและโครงการ 



10 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รองคณบดีและผู้รับผิดชอบงานแผน
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต้องประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนการจัดท าแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเร่งด่วน 
รวมทั้งมีการก ากับติดตามประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างครบถ้วน  

1.รองคณบดีร่วมกับผู้รับผิดชอบ
งานแผนทะนุบ ารุงฯ และผู้ที่
ได้รับมอบหมายร่วมประชุม
จัดท าแผนฯ และก ากับติดตาม
การพัฒนาตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

1.ควรทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับการเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
และก าหนดตัวชี้วัดค่าเปูาหมายชีวิตเชิง
พัฒนาอย่างเหมาะสมและท้าทาย 
2. คณะวิชาควรวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
แผนยุทธศาสตร์กับ (1) แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน (2) แผนบริหารบุคลากร (3) 
แผนพัฒนาบุคลากร (4) แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (5) แผนบริหารความเสี่ยง (6) การ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจ โดยใช้
การประกันคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนแผน  
3. คณะวิชา ควรบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล 
หลักบูรณาการ (พันธกิจ/ศาสตร์) โดยพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการอย่างครบถ้วนทุกพันธกิจ 
และรองรับระบบการประกันคุณภาพได้
อย่างครบถ้วน  
4. วิทยาเขตและคณะควรทบทวน เรื่อง
ความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของแผนฯ  
กับตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนฯ และแบบประเมินตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ 
โดยเฉพาะแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา แผนบริการวิชาการ และแผนทานุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
 
 

1. คณะได้ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการ
เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติและมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยคณะ
ได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
แผนยุทธศาสตร์กับแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน การบริหารบุคลากร 
แผนพัฒนาบุคลากร แผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี แผนบริหาร
ความเสี่ยง และการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจ  
2. คณะได้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการอย่าง
ครบถ้วนทุกพันธกิจ 
3. คณะได้ทบทวนเรื่องความ
สอดคล้องวัตถุประสงค์ของแผน
กับตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา แผนบริการวิชาการ 
และแผนทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
4. คณะฯ ได้ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับวิทยาเขตเก่ียวกับ
กฎกระทรวงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้เข้าใจ
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รายการ 
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5. ควรจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือให้บุคลากร
ภายในคณะและภายในวิทยาเขตรับทราบ
กฎกระทรวงการประเมินคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2561 และแปลงมาตรฐานการ
อุดมศึกษาสู่การปฏิบัติเป็นการเร่งด่วน 
รวมทั้งชี้แจงแนวทางการด าเนินการตาม
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์ประเมินให้เข้าใจตรงกัน  
รวมทั้งจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินในแต่ละ
ปี และรายงานผลการประเมินตามแผน
ปรับปรุงคุณภาพโดยให้ตอบโจทย์ตาม
ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน  
6 .ควรพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอล
หญิงสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ และพัฒนา
ศักยภาพวู๊ดบอลและแบดมินตัน สู่ความเป็น
เลิศระดับนานาชาติในสานักงานกีฬาสังกัด
วิทยาเขตมหาสารคาม  

ตรงกัน และจัดท าแผนปรับปรุง
คุณภาพตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินจากปี
การศึกษา 2561 สู่การปฏิบัติปี
การศึกษา 2562 
 
 

 
12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะศึกษาศาสตร์ มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการด าเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน และ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นว่าการประกันคุณภาพเป็นงานประจ าที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
 3. การเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และส่งเสริม
ให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ
โดยนักศึกษา 
 4.  สนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและการจัดการฐานข้อมูลที่ใช้
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 
 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของทุกหน่วยงานให้อยู่ภายในกรอบเวลาที่
สามารถน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการทบทวน ก าหนดนโยบายและวางแผนงานของ
หน่วยงานได้ทันท่วงที 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

 6. ยกย่องหน่วยงานและทีมงาน ที่มีผลงานในการคิดค้นนวัตกรรม งานวิจัยหรือแนวทางปฏิบัติ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและผลจากการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้สาธารณะชนรับทราบและเชื่อม่ันในคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาเขต 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
 9. คณะศึกษาศาสตร์ต้องได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 
13.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา   
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม Wanchai_muangprom@hotmail.com 0816700837 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.สุชิลา สวัสด ี Suchilanarak@gmail.com 0996172524 

ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากด ี pang121@windowslive.com 0898417098 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตรของคณะ 
 

สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได ้ = 
 ผลรวมค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต 

ทุกหลักสูตรของคณะ 
 

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 
 

หมายเหตุ  
  การรายงานข้อมูล ให้รายงานจากผลการประเมินระดับหลักสูตร ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน 
 

ล าดับที่ หลักสูตร ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต 
1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 4.58 

ผลรวมของค่าเฉลี่ย 4.58 
คะแนนที่ได้ =/จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

= 4.58/1 =4.58 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.00 4.58 4.58  

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-คณะ-1-(MKM-edu) รายงานสรุปค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต 
1.1-คณะ-2-(MKM-edu) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ 
                   การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม Wanchai_muangprom@hotmail.com 0816700837 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.สุชิลา สวัสด ี Suchilanarak@gmail.com 0996172524 
 
เกณฑ์การประเมิน 
             ค่าเฉลีย่ของคะแนนท่ีไดจ้ากการ แปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะรวมกับค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละ
ของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตร
ของคณะ (กรณีมีหลักสูตรปริญญาโท) 
 
สูตรการค านวณ 

กรณีท่ี 1 เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี  
คะแนนที่ได้= ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ 
 

กรณีท่ี 2 เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

คะแนนที่ได้ = 

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลง
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ 

+ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อย
ละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ 

 

 2  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการ แปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ 
 
สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ทุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

 
ประเด็นที่ 2(ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ 

      ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เกณฑ์การประเมิน 
  ค่าเฉลี่ย ของคะแนนที่ได้จาก แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ 
  
สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โททุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จ านวนหลักสูตรปริญญาโททั้งหมดของคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

ล าดับที่ หลักสูตร คะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตฯ 
1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 2.40 

ผลรวมของคะแนน 2.40/1 = 2.40 
 
ประเด็นที่ 2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

 

ล าดับที่ หลักสูตร คะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักฯ 
1   
2   

ผลรวมของคะแนน  
 
คะแนนที่ได้ =(+)/2(กรณีมีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.00 2.40 2.40  

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-คณะ-1-(MK-edu) แบบรายงานสรุปคะแนนจากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
1.2-คณะ-2-(MK-edu) รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
1.2-คณะ-3-(MK-edu) บัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล    

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของ จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม เป็นคะแนนระหว่าง 0-5ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 

สูตรการค านวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตร

ของคณะ 
 

 

 

 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ × 5 
80 

 

หมายเหตุ:  
1. เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563 
2. นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ใช้ข้อมูลการเข้าร่วม

โครงการหรือกิจกรรมในการเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยให้เก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ชั้น
ปีที่ 1 จนถึงวันที่ส าเร็จการศึกษา ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

3. จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของปี
การศึกษาที่รับการประเมิน ใช้ข้อมูล ณ วันที่ ......................... โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ × 100 

 จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน  
 

ที ่ รายการ 
หน่วย
วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ ไม่รวมนักศึกษา
ตกค้าง  

คน 
 

2 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม หลักสูตร........................................... 

คน 
 

3 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม หลักสูตร........................................... 

คน 
 

4 
รวมจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม ทุกหลักสูตรของคณะ =+ 

คน 
 

5 

ร้อยละของของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ  
= /*100 
 

ร้อยละ 

 

6 คะแนนที่ได้ =*5/80 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4    นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา   

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม เริ่มใช้ประเมินในปีการศึกษา 2563  
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล    
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่า ร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ก าหนด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ50 
 

สูตรการค านวณ 
1.ค านวณค่า ร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่

ก าหนดทุกหลักสูตรของคณะ 
 

 จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกหลักสูตรของคณะ × 100 

 จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้ = 
 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่าน 

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกหลักสูตรของคณะ × 5 
 50 

 

หมายเหตุ 
1.เริ่มใช้ประเมินในปีการศึกษา 2563 
2. การนับจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้นับนักศึกษาที่มีผลการ

สอบภาษาอังกฤษ TNSU English Exam ได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3. จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ให้นับเฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของปีการศึกษาท่ีรับการ
ประเมินใช้ข้อมูล ณ วันที่ ......................... โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน  

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ ไม่รวมนักศึกษา
ตกค้าง  

คน 
 

2 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ก าหนดหลักสูตร............................................... 

คน 
 

3 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ก าหนดหลักสูตร............................................... 

คน 
 

4 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ก าหนดทุกหลักสูตรของคณะ=+ 

คน 
 

5 
ร้อยละของของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีท่ี่สอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกหลักสูตรของคณะ = /*100 
 

ร้อยละ 
 

6 คะแนนที่ได้ =*5/50 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม  
  
ตัวบ่งช้ี 2.1  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางนิตยา ทองจันฮาด Nittayatuk65@gmail.com 087-2299739 
  
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
   เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค 2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะที่ก าหนดไว้เป็น

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

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

สูตรการค านวณ  
  

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

1.1 ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ  

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
X 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 
 

1.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าคณะ × 5 

 30 

 
2. คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 

2.1 ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ  

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
X 100  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 

 
2.2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าคณะ × 5 

 20 

 
หมายเหตุ 

1. ผลงานทางวิชาการ หมายถึง งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นผลงานวิชาการรับใช้สังคม ต ารา 
หนังสือ และบทความทางวิชาการ 

2. ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเพื่อส าเร็จการศึกษา  
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา 

โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีท่ีรับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีท่ีประเมินให้ค านวณ
ตามเกณฑ์อาจารย์ประจ า 

4. อาจารย์ประจ าหนึ่งคนสามารถมีผลงานทางวิชาการได้มากกว่าหนึ่งรายการ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน  
ตารางท่ี 2.1-1 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 

ที ่ ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวนเร่ือง/

ชิ้นงาน 
ผลถ่วง
น้ าหนัก 

1 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   

2 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 4 1.60 

3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

4 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  

0.60   

5 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556   
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป  และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน  30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ  (ซึ่งไม่อยู่ใน  Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล  TCI กลุ่มที่  1 

0.80   

6 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00   

7 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   

8 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00   

9 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00   

11 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

1.00 2 2 

12 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

รวม 6 3.60 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตารางท่ี 2.1-2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเรื่อง/
ชิ้นงาน 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

1 
ผลงานทางวิชาการและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

=6 =3.60 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด = 13 

3 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าคณะ x100/ =  

3.60 ×100/15=27.69 

4 คะแนนที่ได้= *5/ร้อยละท่ีได้คะแนนเต็ม 5 ของ
แต่ละคณะ 

5 

 

ผลการประเมินตนเอง: 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20 27.69 5  

 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-คณะ-1-(MKM-edu) แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ (ปีงบประมาณ) 

-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทข้าราชการ 
-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทสัญญาจ้าง 

2.1-คณะ-2-(MKM-edu) รายงานสรุปจ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นางนิตยา ทองจันฮาด Nittayatuk65@gmail.com 0872299739 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวนภาพร พันแสนซา napapornpunsansa@gmail.com 0991761179 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจ าคณะ  
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50  ขึ้นไป 
  
สูตรการค านวณ 
 

1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ 
 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ 

× 100 
 จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจ า

คณะ X 5 
 50 

 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ ให้นับจากผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และน าไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

3. อาจารย์ประจ าคณะ เป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล  
ณ วันท่ี 30 กันยายน ของปีท่ีรับการประเมิน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน   

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะ คน 7 

2 
จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าคณะที่น าไปใช้
ประโยชน์ทั้งหมด=+++ 

เรื่อง 4 

 2.1 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ    เรื่อง 1 
 2.2 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เรื่อง - 
 2.3 การใช้ประโยชนเชิงชุมชน/ สังคม เรื่อง 3 
 2.4 ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เรื่อง - 

3 
ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าคณะที่น าไปใช้
ประโยชน์ทั้งหมด =/*100 

ร้อยละ 
4/7*100 
=57.14 

6 คะแนนที่ได้ =*5/50 คะแนน  5 

   
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.00 ผ่าน 5.00  

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-คณะ-1-(MKM-edu) รายงานสรุปจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ 
- ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
- ด้านการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ  
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ผู้รับบริการทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ว่าท่ีรต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา s.leepromma@hotmail.com 0818713533 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ศิรินธร  จัตุชัย - 0918270157 
ว่าท่ี รต.หญิงพันธ์นิภา ทบง่อม Citty_buy@hotmail.com 0951724491 

 
เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละ ของจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

   1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

 
 จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ  

x 100 
10,800  

  
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

x 5 
90  

 
หมายเหตุ 
 การนับจ านวนผู้รับบริการ วิชาการให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีรับการประเมินและนับซ้ าได้ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน  
ตารางท่ี 3.1-1 รายงานสรุปจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการ 

ที ่ เดือน จ านวนผู้รับบริการ  (คน) หมายเหตุ 

 ตุลาคม 2561   
 พฤศจิกายน 2561   
 ธันวาคม 2561 4,000 ปี 1 และ ปี 3 
 มกราคม 2562   
 กุมภาพันธ์ 2562   
 มีนาคม 2562   
 เมษายน 2562   
 พฤษภาคม 2562 300 โครงการ/วิทยากร 
 มิถุนายน 2562 40 เป็นวิทยากร 
 กรกฎาคม 2562   
 สิงหาคม 2562   
 กันยายน 2562 4,900 ปี 4 และ ปี 5 

รวม  9,240  
 
ตารางท่ี 3.1-2 ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
หน่วย
วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 
เปูาหมายจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการ ระดับคณะใน 
วิทยาเขต  

คน 10,800 

2 จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ คน 9,240 

3 
ร้อยละของผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  
=/*100 

 คน 
 

85.55 
4 คะแนนที่ได้ =*5/90 คะแนน 4.75 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 85.55 4.75 ✓ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-คณะ-1-(MKM-edu) รายงานการให้บริการทางวิชาการ 
3.1-คณะ-2-(MKM-edu) รายงานสรุปจ านวนผู้รรับบริการทางวิชาการ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือวิจัย  
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmai.com 086-8767188 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ศิรินธร  จัตุชัย - 0918270157 
ว่าท่ี รต.หญิงพันธ์นิภา ทบง่อม Citty_buy@hotmail.com 0951724491 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของ จ านวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ เป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
 
สูตรการค านวณ 

         1. ค านวณค่าร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ  

ร้อยละท่ีได้ =  
 จ านวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของ

คณะ  x 100 
2 

 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมด

ของคณะ 
 

x 5 
100  

 
หมายเหตุ 

1. การจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ต้องด าเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ฟื้นฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่วิจัย 

2. การวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย  เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ท่ียังไม่ได้
น าไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ก็ได้  

 3. การนับจ านวนกิจกรรมให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน  
ตารางท่ี 4.1-1 การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภท
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ลักษณะการด าเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ด าเนินการ 
(จังหวัด) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการ 

(คน) 

หมาย
เหตุ 

การละเ
ล่น

พื้นบ้าน 

กีฬา
ไทย 

การ
ฟื้น
ฟู 

การ
อนุรั
กษ์ 

การ
เผยแ
พร ่

การ
วิจัย 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟู
อนุรักษ์และเผยแพร่กีฬา
ไทย 

      
มหาสาร 

คาม 150  

2 ฟ้ืนฟูอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

      
มหาสาร 

คาม 250  

 รวม 1 1 2 2 2 2 มหาสาร 
คาม 

400  

  
ตารางท่ี 4.1-2 ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 
เปูาหมายจ านวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
ระดับคณะในวิทยาเขต  

กิจกรรม 2 

2 
จ านวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมด
ของคณะ  

กิจกรรม 2 

3 
ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมด
ของคณะ =/*100 

ร้อยละ 100 

4 คะแนนที่ได้ =*5/100 คะแนน 5 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2 2 5.00  

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4-4.1-คณะ-1-(MKM-edu) แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 5 ป ี
4-4.1-คณะ-2-(MKM-edu) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เร่ืองนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
4-4.1-คณะ-3-(MKM-edu) รายงานผลการด าเนินงานโครงการการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.1 หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ   
                     คุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(Thai Qualifications Register: TQR) 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า  
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา   

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม เร่ิมใช้ประเมินปีการศึกษา 2565 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล    
  
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของ จ านวนหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register: TQR)เป็น
คะแนนระหว่าง 0-5ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ100 
 
สูตรการค านวณ 
 

1.ค านวณค่าร้อยละของ จ านวน หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register: TQR) 

 จ านวนหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Thai Qualifications Register: TQR) 

 
× 100 

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Thai Qualifications Register: TQR) 

 
 

× 5 
 100 

 
หมายเหตุ  เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2565 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ข้อมูล หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ     หลักสูตร  
2 จ านวนหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตร

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Thai Qualifications Register: TQR)  

 
หลักสูตร 

 

3 ร้อยละของหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Thai Qualifications Register: TQR) 
=/*100 

หลักสูตร  

4 คะแนนที่ได้ =*5/100 คะแนน  
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.2 หลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า  
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล    
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 
 

1.ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ  
 
 
 
 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจาก

องค์กรหรือสภาวิชาชีพ × 5 
 100 

 
หมายเหตุ   

1. หลักสูตรที่มีองค์กรหรือสภาวิชาชีพ  คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตร
สาขาพลศึกษา สาขาพลศึกษาส าหรับบุคคลพิเศษ สาขาสุขศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 

2. องค์กรหรือสภาวิชาชีพท่ีรับรองหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ คือ คุรุสภา 
  

จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ 
จ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดของคณะ 

× 100 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางที่  5.1.2-1 สรุปจ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ 

ล าดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร 
การรับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ (✓) 

หมายเหตุ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1      
2      

รวม    
 

สรุป  หลักสูตรที่เป็นวิชาหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด   จ านวน............หลักสูตร 

       หลักสูตรท่ีผ่านการรบัรองจากองค์กรวิชาชีพ  จ านวน............หลักสูตร 
 

หมายเหตุ  ให้ใส่ชื่อหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรวิชาชีพของคณะทุกหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 5.1.2-2 ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ข้อมูล หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดของคณะ     หลักสูตร  
2 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจาก

องค์กรหรือสภาวิชาชีพ 
 

หลักสูตร 
 

3 ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจาก
องค์กรหรือสภาวิชาชีพ =/*100 

หลักสูตร  

4 คะแนนที่ได้ =*5/100 คะแนน  
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.1 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.สุชิลา สวัสด ี Suchilanarak@gmail.com  0996172524 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการก าหนดนโยบาย
การพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ 

คณะฯ ก าหนดนโยบายโดยการท าประกาศให้
อาจารย์ทุกท่านทราบแนวปฏิบัติการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2.1-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
ประกาศนโยบายการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ 
5.2.1-1-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมแจ้ง
ประกาศนโยบาย 

2.มีระบบและกลไกการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา
การ 

คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ และจัดท าระบบและกลไกการพัฒนา
ผู้เรียน แบบบูรณาการ ดังนี้ 
 1. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยสอดแทรก
ระบวนการวิจัย กับการบูรณาการการเรียนการ
สอน  การบริการทางวิชาการและสังคม และ
การบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3 
รายวิชา 
2. ก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอน ออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนใน มคอ 3 โดยระบุกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ตรงกับการบูรณาการใน
หมวดที่ 4 และ 5  
 
 

5.2.1-2-คณะ-1-(MKM-edu) 
ระบบและกลไกการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ 
5.2.1-2-คณะ-2-(MKM-edu) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
 
 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
3. ท าข้อตกลงร่วมกันในการท าวิจัยในรายวิชาที่
บูรณาการจนสามารถตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยได้ 
4. ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน ในรายวิชาที่บูรณาการ ทั้ง 3 ประเด็น เมื่อ
สิ้นภาคเรียนและจากผลการทวนสอบ 
5. จัดการความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการการเรียน
การสอนเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนๆ มี
แรงจูงใจเพ่ือน าข้อสรุปไปปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนและคณะได้เผยแพร่ระบบและ
กลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการผ่าน
เว็บไซต์คณะ 

3.มีแผนการพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการ 

คณะกรรมการการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อ
จัดท าแผนการเรียนพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
ดังนี้    
  - วางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
พันธกิจ คือ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 
  - ก าหนดรายวิชา เนื้อหา เชื่อมโยงกับโครงการ 
กิจกรรมที่ด าเนินการโดยร่วมกับหน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อบูรณาการ
การเรียนการสอนกับพันธกิจ 
   - ด าเนินการออกแบบ มคอ 3 เพ่ือระบุ
แผนการบูรณาการและการเรียนการสอนกับพันธ
กิจด้นงานวิจัย การบริการวิชาการสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมที่คาดหวังว่าจะเกิดกับนักศึกษา 

5.2.1-3-คณะ-1-(MKM-edu) 
แผนพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา
การคณะศึกษาศาสตร์ 
5.2.1-3-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาผู้เรียน 

4.มีการด าเนินงานตามแผน  ในปีการศึกษา 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มีการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
ดังนี้ 
         1) การบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัย ของอาจารย์ผู้สอนได้แก่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิลา สวัสดี ได้จัดท าการ

5.2.1-4-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
วิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะ
ความเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม  โดยได้บูรณาการ การจัดการเรียน
การสอนกับรายวิชา การวัดประเมินผลทาง
การศึกษา  โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถเข้าใจใน
หลักการสร้างเครื่องมือ ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่ง
ของรายวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ตามชิ้นงานที่นักศึกษาได้จัดท าขึ้น คือ การสร้าง
แบบทดสอบ และมีการลงภาคสนามตามโรงเรียน
ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามและใกล้เคียง 
นอกจากการสร้างเครื่องมือ นักศึกษายังสามารถ
หาคุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งเป็นกระบวนการ
หนึ่งของการท าวิจัยของผู้สอน 

      2) การบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการทางสังคม อาจารย์ผู้สอนใน
คณะได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กองพล
พรหม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร 
กองพลพรหม ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 1 , 2 โดยเน้นให้นักศึกษาออกแบบสร้างสื่อ
การเรียนการสอน น าไปสอนที่โรงเรียนเครือข่าย
ฝึกสอนและมอบสื่อการสอนให้นักเรียนได้ฝึก
ต่อไป 

      3) บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ผู้สอน คือ ว่าที่
ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ในรายวิชาทักษะ
และการสอนมวยไทย จัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนการสอน เน้นให้นักศึกษาสามารถน า
รูปแบบของกีฬามวยไทยไปเผยแพร่ในโรงเรียน
เครือข่ายและเผยแพร่ในชุมชน รวมถึงการท า
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน   
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.มีการติดตาม  และ
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

คณะกรรมการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
อาจารย์ผู้สอนแบบบูรณาการในแต่ละรายวิชาจะ
น าผลสรุปการจัดการเรียนการสอนน าเสนอใน
คราวการจัดประชุมประจ าเดือนซึ่งคณะฯจัด
เดือนละครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

5.2.1-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุม ในวาระ
ของงานวิชาการของคณะฯ 
น าเสนอโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาบูรณา
การทุกรายวิชา และสรุปโดย
ผู้ช่วยรองคณบดีฝุายวิชาการ 

6.มีการน าผลการ
ด าเนินงานไปวางแผน
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

คณะมีการประเมินกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนที่มีการ บูรณาการกับการวิจัย บูรณา
การกับการบริการวิชาการแก่สังคม และบูรณา
การกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และการสรุปผลที่เกิดข้ึน 
เพ่ือทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน โดยการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพื่อน าผลสรุปเข้าที่
ประชุมประจ าเดือนก่อนเปิดภาคเรียนในปี
การศึกษา 2563 

5.2.1-6-คณะ-1-(MKM-edu) 
ร่างแผนพัฒนาการด าเนินงาน
การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา
การ ปีการศึกษา 2563 
5.2.1-6-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานประชุมการวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา
การ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 6 5 ✓ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ค าพาง  ศรีท้าวปากด ี Pang121@hotmail.com 089-8417098 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา โดย
คณะกรรมการจัดท าแผนฯ ร่วมกับสโมสร
นักศึกษามีการประชุมหารือการจัดท า
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  2562 ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

5.2.2-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะศึกษาศาสตร์ 
5.2.2-1-คณะ-2-(MKM-edu)  
หนังสือเชิญประชุม 
5.2.2-1-คณะ-3-(MKM-edu) 
รายงานการประชุม 

2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ครอบคลุมตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มีแผนการด าเนินการจัด
โครงการกิจกรรมในแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 6 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรมจริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
   (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   (6) ทักษะด้านวิชาชีพ โดยในปี 2562  

5.2.2-2-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการเตรียม
ความพร้อมเข้าศึกษาต่อ 
5.2.2-2-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการโครงการ
วิ่งประเพณีน้องพ่ีพลศึกษา 
5.2.2-2-คณะ-3-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษน าพาสู่อาเซียน 
5.2.2-2-คณะ-4-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการเตรียม
ความพร้อมสู่โลกอาชีพ(ปัจฉิม
นิเทศ) 
 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

mailto:Pang121@hotmail.com
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ได้ก าหนดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 6 ประการ 
ทั้งสิ้น 5  กิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อ 
2. กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพ่ีศรีพลศึกษา 
3. โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
(ปัจฉิมนิเทศ) 
4. โครงการวิ่งประเพณีน้องพ่ีพลศึกษา 
5. กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

5.2.2-2-คณะ-5-(MKM-edu) 
รายงานโครงการกิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม 
 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ตระหนักถึง 
ความส าคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้  
และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ส าหรับการด าเนินกิจกรรม ดังนั้น คณะจึง 
จัดกิจกรรม แก่นักศึกษา คือ โครงการ 
พัฒนางานประกันคุณภาพ (กิจกรรมให้ 
ความรู้การประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษา) 

5.2.2-3-คณะ-1-(MKM-edu) 
-รายงานผลโครงการพัฒนา
งานประกันคุณภาพ(กิจกรรม
ให้ความรู้การประกันคุณภาพ
ส าหรับนักศึกษา) 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมี
การประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป 

 

เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมคณะ 
ได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จในการจัด
โครงการหรือกิจกรรมทุกคร้ังหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามและการสอบถาม
พูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยก าหนดเปูาหมาย
คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี 
ทุกโครงการ และประเมินผลส าเร็จในการจัด
โครงการ พบว่าส่วนใหญ่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และไดน้ าผลสรุปจากการประเมินดังกล่าว สรุป
เป็นประเด็น ในคราวประชุมคณะศึกษาศาสตร์ 
และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา ท า
ให้ผลการประเมินโครงการหลังจากนั้นมีความพึง
พอใจถึงระดับดีมาก และประเมินผลส าเร็จบรรลุ
ทุกโครงการ เป็นไปตามแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 
 

.2.2-2-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการเตรียม
ความพร้อมก่นเข้าศึกษาต่อ 
5.2.2-2-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการโครงการ
วิ่งประเพณีน้องพ่ีพลศึกษา 
5.2.2-2-คณะ-3-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษน าพาสู่อาเซียน 
5.2.2-2-คณะ-4-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการเตรียม
ความพร้อมสู่โลกอาชีพ(ปัจฉิม
นิเทศ) 
5.2.2-2-คณะ-5-(MKM-edu) 
รายงานโครงการกิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาในปีการศึกษา 2562 คณะศึกษา- 
ศาสตร์ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท า
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาไว้ 3 ข้อ คือ  
1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรม 
พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ครบ 6 ด้าน 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้ และได้เข้า 
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ครบ 6 ด้าน 
ซึ่งผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ด าเนินการได้ครบและบรรลุตามวัตถุประสงค์
และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 

5.2.2-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการประเมิน
ความส าเร็จของแผนพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 

6. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจดักิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 
 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และมีการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานโดยผ่านมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ น าการ
สรุปผลสรุปประเด็นเพื่อปฏิบัติ จากการ
ประเมินผลส าเร็จของโครงการ ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาแห่งชาติ 
โดยจัดกิจกรรม เน้นบทบาทให้นักศึกษามี
ทักษะด้านเทคโนโลยีให้เกิดความสามารถ 
บุคลิกภาพความกล้าแสดงออกมีความคิด
สร้างสรรค์มีภาวะผู้น า ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าว 
จะน ามาก าหนดเป็นรูปแบบในการด าเนิน 
กิจกรรมทุกโครงการทั้งในส่วนของโครงการใน
ปีการศึกษา 2563 และในปีการศึกษาต่อไป  

5.2.2-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการประเมิน
ความส าเร็จของแผนพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 
5.2.2-6-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมเรื่องผล
การด าเนินงานและ
ประเมินผลโครงการตาม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 6 5 ✓ 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.2.3  การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางนิตยา ชมภูวิเศษ - 081-0508725 

นายเรืองวัฒน์ ประทุมอ่อน ruangwat_tar@hotmail.com 084-7901290 
นางสาวนภาพร พันแสนซา napapornpunsansa@gmail.com 099-1761179 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการก าหนดนโยบายและ
ทิศทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนด
นโยบายการด าเนินงานวิจัย  โดยจัดท า
ประกาศ เรื่องนโยบายการด าเนินงาน
วิจัย คณะศึกษาศาสตร์  

5.2.3-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
ประกาศนโยบายการด าเนินงาน
วิจัย คณะศึกษาศาสตร ์
 

2. มีระบบและกลไกการวิจัย
และนวัตกรรม 
 

คณะฯ จัดท าระบบและกลไกการวิจัย
และนวัตกรรม โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย พร้อม
ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการวิจัยและนวัตกรรมให้กับ
บุคลการรับทราบและน าสู่การปฏิบัติ
ต่อไป 

5.2.3-2-คณะ-1-(MKM-edu) 
ระบบกลไกการวิจัยและนวัตกรรม  
5.2.3-2-คณะ-2-(MKM-edu) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย 
5.2.3-2-คณะ-3-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไก
การวิจัยและนวัตกรรมฯ 

3. มีแผนการวิจัยและ
นวัตกรรม 
 

คณะฯมีแผนการด าเนินงานวิจัยและ
นวัตกรรมโดยก าหนดเป็น 2 กลุ่ม คือ 
การท าวิจัยจากงบประมาณของวิทยา
เขต และการท าวิจัยจากงบประมาณ
ของคณะ 

5.2.3-3-คณะ-1-(MKM-edu) 
หนังสือเชิญประชุม 
5.2.3-3-คณะ-2-(MKM-edu)
รายงานการประชุมคณะการจัดท า
แผนการวิจัย 
5.2.3-3-คณะ-3-(MKM-edu) 
แผนการวิจัยและนวัตกรรมคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
4. มีการด าเนินการตามแผน คณะฯ ได้ด าเนินการตามแผนการวิจัย

และนวัตกรรม ในส่วนงบประมาณเงิน
รายได้ของคณะฯ โดยแต่งต้ังค าสั่ง 
ประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ประกาศ
รับแบบเสนอของานวิจัย พิจารณา
คัดเลือกงานวิจัย ประกาศงานวิจัยท่ี
ได้รับการพิจารณา ในส่วนของ
งบประมาณจากวิทยาเขต ได้แจ้งให้
อาจารย์ทราบในท่ีประชุมคณะฯ พร้อม
กับติดต่อขอรับเอกสารจากผู้รับผิดชอบ
และด าเนินการตามแผนของวิทยาเขต 
คณะฯ ได้ด าเนินการจนถึงสรุปรายงาน
ผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม และการน าเสนอ
งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

5.2.3-4-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการวิจัยและนวัตกรรม
ประจ าปีการศึกษา 2562 

5. มีการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานตามแผน 
 

คณะฯ ได้ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน ด้วยการให้ผู้ได้รับ
ทุนน าเสนอการด าเนินการทุกเดือนของ
วาระการประชุมงานวิจัยของคณะ เป็น
ระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงการน าเสนอ
งานวิจัยหรือการเผยแพร่งานวิจัยของผู้
ได้รับทุน โดยส่วนหนึ่งระบุในสัญญาการ
รับเงินทุนสนับสนุนไว้ว่า ผู้รับทุนต้อง
น าเสนองานวิจัย หรือเผยแพร่งานวิจัย
ในปีท่ีได้รับงบประมาณก่อนจึงจะ
สามารถของบประมาณในปีการศึกษา
ใหม่ได้ 

5.2.3-5-คณะ-1-(MKM-edu)  
การประชุมประจ าเดือนและ
รายงานการประชุม 
5.2.3-5-คณะ-2-(MKM-edu)
สัญญาการขอรับทุน 
5.2.3-5-คณะ-3-(MKM-edu) 
แบบตอบรับการเสนองานวิจัย
เพ่ือน าเสนอหรือลงวารสาร 

6.มีการน าผลการด าเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป 
 
 

คณะฯ สรุปผลการท าวิจัยท้ัง
กระบวนการด าเนินงาน ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
โดยให้ผู้รับทุนน าเสนอในท่ีประชุม ที่
ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นและหา
แนวทางวางแผนพัฒนาการด าเนินงาน
ในปีการศึกษาต่อไป 

5.2.3-6-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุม 
5.2.3-6-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการวิจัยและนวัตกรรม ปี
การศึกษา 2562 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 5 5 ✓ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่  5.2.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินรายได)้ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล     ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางนิตยา ชมภูวิเศษ - 081-0508725 

นายเรืองวัฒน์ ประทุมอ่อน ruangwat_tar@hotmail.com 084-7901290 
นางสาวนภาพร พันแสนซา napapornpunsansa@gmail.com 099-1761179 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0- 5 
 
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์) 
    จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 =12,500 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ   

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

1.1 ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได)้ ของคณะ  

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 

 
1.2 แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

X5 
25,000 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

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

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได)้ ของคณะ 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 

 
 2.2 แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได)้ ของคณะ 

X5 
12,500 

 
หมายเหตุ 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ใ ห้นับจ านวนเงินจากค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
(เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ และ ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ   
ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะให้นับท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ 
วันท่ี 30 กันยายน ของปีท่ีรับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีท่ีประเมินให้ค านวณตามเกณฑ์
อาจารย์ประจ า 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 5.2.4-1 ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงินรายได้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

1 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาครู 

ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 

50,000  

2 

การพัฒนาตัวบ่งชี้ของประสิทธิภาพ
การสอนทักษะปฏิบัติของนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสถาบันการพลศึกษา 

ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 

50,000  

3 
การบริหารจัดการผู้ฝึกสอนกีฬามวย
ไทยสู่การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย
อาชีพ ระดับ C.license 

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย 
ลีพรหมมา 

50,000  

4 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือ
แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้สื่อไอ
ทีซี ส าหรับนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 

ผศ.ดร.ทวีสุข  โภคทรัพย์ 
ผศ.ดร.ชัชวาลย์ รัตนพร 

50,000  

5 
ผลสัมฤทธิ์ของการสอนวิชาทักษะ
และการสอนกีฬาแฮนด์บอล  โดยใช้
วิธีการสอนของแฮร์บาร์ต 

ผศ.ค าพาง  ศรีท้าวปาก 
25,000  

6 

การวิจัยและพัฒนาแบบวัด
คุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษที่ 
21 ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม 

ผศ.สุชิลา  สวัสด ี

25,000  

7 
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง ผศ.สุชิลา  สวัสด ี 50,000  

รวม 300,000  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตารางท่ี 5.2.4-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม(เงินรายได)้ ของคณะ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของ

คณะทั้งหมด  
บาท 300,000 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ  คน 15 

3 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน
รายได)้ ของคณะ ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ
=/ 

บาท 
300,000/15 

=20,000 

4 คะแนนที่ได้=*5/จ านวนเงินต่อคนของแต่ละคณะ
ตามเกณฑ์ 

คะแนน 
5.00 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

4 5 5.00  
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2.4-2-คณะ-1-(MKM-edu) รายงานสรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม(เงินรายได)้ 
5.2.4-2-คณะ-2-(MKM-edu) รายงานสรุปอาจารย์ประจ าคณะ (ตามปีงบประมาณ) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่  5.2.5     เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล ปี งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางนิตยา ชมภูวิเศษ - 081-0508725 

นายเรืองวัฒน์ ประทุมอ่อน ruangwat_tar@hotmail.com 084-7901290 

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

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

1.1 ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 

 
 1.2 แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ X5 
50,000 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

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

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 

 
 2.2 แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ X5 
25,000 

 
หมายเหตุ 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  ให้นับจ านวนเงินตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ท่ีคณะได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณที่ตรงกับปี
การศึกษาท่ีได้รับการประเมิน 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะให้นับท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ 
วันท่ี 30 กันยายน ของปีท่ีรับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีท่ีประเมินให้ค านวณตามเกณฑ์
อาจารย์ประจ า 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 5.2.5-1 ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงนิงบประมาณแผ่นดิน) 

 
ตารางท่ี 5.2.5-2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณ

แผ่นดิน) ของคณะทั้งหมด  
บาท - 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ  คน - 

3 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจ า
ทั้งหมดของคณะ=/ 

บาท 
- 

4 คะแนนที่ได้=*5/จ านวนเงินต่อคนของแต่ละคณะ
ตามเกณฑ์ 

คะแนน 
- 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

รวม   
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.6  บริหารการบริการวิชาการแก่สังคม  
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม เร่ิมใช้ปีการศึกษา 2563 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล    

   
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการก าหนดนโยบายและทิศ
ทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

  

2.มีระบบและกลไกการบริการวิชาการ
แก่สังคม 

  

3.มีแผนการบริการวิชาการแก่สังคม   

4.มีการด าเนินงานตามแผน   

5.มีการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

  

6.มีการน าผลการด าเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

  

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
  
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.7 การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทย 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ศิรินธร  จัตุชัย - 0918270157 

ว่าท่ี รต.หญิงพันธ์นิภา ทบง่อม Citty_buy@hotmail.com 0951724491 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการก าหนดนโยบายด้าน
ด้านการละเล่นพื้นบ้าน และ 
กีฬาไทย 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าประกาศ 
เรื่อง การก าหนดนโยบายและทิศ
ทางการส่งเสริมทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬา  

5.2.7-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
ประกาศ เรื่อง การก าหนด
นโยบายและทิศทางการส่งเสริม 
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

2.ระบบและกลไกการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ 
ปฏิบัติหน้าท่ีวางแผนควบคุมการ
ด าเนินงานโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมท้ังประชุมชี้แจง 
การด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทยให้กับบุคลากรของ
คณะ และนักศึกษารับทราบน าสู่การ
ปฏิบัติต่อไป และประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้บุคลากร และนักศึกษาของ
คณะฯ เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 

5.2.7-2-คณะ-1-(MKM-edu) 
ระบบกลไกการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
5.2.7-2-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกฯ 
5.2.7-2-คณะ-3-(MKM-edu) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
3.มีแผนการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 
 

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ
คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ 
ประชุมหารือการจัดท าแผนทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทยท่ีสอดคล้องกับประกาศ
นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  

5.2.7-3-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมการจัดท า
แผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย 
5.2.7-3-คณะ-2-(MKM-edu)
แผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

4.มีการด าเนินงานตามแผน คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนท่ีก าหนดไว้ จ านวน 2 โครงการ 
ดังนี้ 
   - โครงการการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 
   - โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
    ซึ่งโครงการท่ีจัดขึ้นในครั้งนี้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจกับ
องค์ความรู้และทักษะท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดจากวิทยากรในระดับมากที่สุด 
และมีความต้องการท่ีจะให้โครงการใน
ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ทุกปี 

5.2.7-4-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
5.2.7-4-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

5..มีมีการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผน 
 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนฯ ที่ก าหนดขึ้น และได้
ด าเนินการก ากับติดตาม โดยการประชุม
ติดตามการด าเนินงาท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย  โดยคณะกรรมการบริหารงาน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทยประชุมก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามแผน ฯ เพื่อ
ประเมินความส าเร็จของวัตถุประสงค์ 
และตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแผน  
 
 
 

5.2.7-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนฐานและกีฬาไทย 
5.2.7-5-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
ทะนุบ ารุงฯ ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนด้าน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
6.มีการน าผลการด าเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป 
 

คณะศึกษาศาสตร์ น ามติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ก ากับติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2562 เข้าเสนอต่อที่ประชุม
คณะฯ เพ่ือวิเคราะห์รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย และใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าร่างแผนพัฒนาด้านทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย ปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

5.2.7-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนฐานและกีฬาไทย 
5.2.7-6-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมคณะฯ 
5.2.7-6-คณะ-2-(MKM-edu)
ร่างแผนพัฒนาด้านทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย ปีการศึกษา 
2563 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 6 5 ✓ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.8 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า  
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา   

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ดร.บุณยาพร  สารมะโน Boonyaporn.b@gmail.com 089-8630625 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวนภาพร พันแสนซา napapornpunsansa@gmail.com 099-1761179 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของ จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
 

1.ค านวณค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

 

 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X5 
40 

 
หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาท่ีปฏิบัติงานจริง  และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล ณ 
วันท่ี 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์
ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ า 

  

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 

× 100 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน   
ตารางท่ี 5.2.8-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 

ล าดับที่ ประเภทอาจารย์ 
จ านวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 
คุณวุฒิการศึกษา 

(คน) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน) 

คิดเป็น 
(คน) 

อ. ผศ. รศ. ศ. ตรี โท เอก 
ไม่เกิน 
6 เดือน 

6 เดือน 
ไม่เกิน 
9 เดือน 

9 เดือน
ขึ้นไป 

1 ข้าราชการ 13 5 8 - - - 6 7 - - 13  
2 สัญญาจ้าง 2 2 - - - - 2 - - - 2  

รวม =15 7 8 - - - 8 


=7 
- - 15  

 
ตารางท่ี 5.2.8-2  ผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ  คน 15 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คน 7 

3 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 =/*100 

ร้อยละ 
7/15*100 
= 46.66 

6 คะแนนที่ได้ =*5/40 คะแนน 5.00 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 40 46.66 5  

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2.8-1-คณะ-1-(MKM-edu) แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ(ปีการศึกษา) 
- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทข้าราชการ 
- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทสัญญาจ้าง 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.9 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า  
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา   
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ดร.บุณยาพร  สารมะโน Boonyaporn.b@gmail.com 089-8630625 
 นางสาวนภาพร พันแสนซา napapornpunsansa@gmail.com 099-1761179 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1.ค านวณค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 

 
 
 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง 

ทางวิชาการ X5 
60 

 
หมายเหตุ  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด ให้นับตามปีการศึกษาท่ีปฏิบัติงานจริง  และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล ณ 
วันท่ี 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์
ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ า 

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

  

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 

× 100 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน  
ตารางท่ี 5.2.9-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ  

ล าดับที่ ประเภทอาจารย์ 
จ านวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 
คุณวุฒิการศึกษา 

(คน) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน) 

คิดเป็น 
(คน) 

อ. ผศ. รศ. ศ. ตรี โท เอก 
ไม่เกิน 
6 เดือน 

6 เดือน 
ไม่เกิน 
9 เดือน 

9 เดือน
ขึ้นไป 

1 ข้าราชการ 13 5 8 - - - 6 7 - - 13 13 
2 สัญญาจ้าง 2 2 - - - - 2 - - - 2 2 

รวม =15 
 


=8 
 
=0 
 
=0 

- - - - - - 
15 

=8+0+0=8   

  
ตารางท่ี 5.2.10-1 ผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ  คน 15 

2 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 

คน 8 

3 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ (รศ.) 

คน 0 

4 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์ (ศ.) 

คน 0 

5 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการท้ังหมด 
=++ 

คน 8 

6 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 =/*100 
 

8/15*100 
=53.33 

7 คะแนนที่ได้ =*5/60 คะแนน 4.44 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.00 4.44 4.44  

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2.9-1-คณะ-1-(MKM-edu) แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ(ปีการศึกษา) 
- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทข้าราชการ 
- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทสัญญาจ้าง 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.10 การบริหารของคณะเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษาและปีงบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม Wanchai_muangprom@hotmail.com 0816700837 
ผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
นางนิตยา ชมภูวิเศษ - 081-0508725 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของ
คณะและจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีที่สอดคล้อง
ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
คณะ 

 

คณะได้พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ
สถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะโดยคณะได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยจัดโครงการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2562   
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิและเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 2562 คณะ
ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดกล
ยุทธ์โครงการประจ าปีงบประมาณ 2562  
และรายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย  
23 ตัวชี้วัด บรรลุ 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
69.57 และไม่บรรลุ 7 ตัวชี้วัด คิดเป็น 
ร้อยละ 30.43  

5.2.10-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
5.2.10-1-คณะ-2-(MKM-edu) 
โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.2.10-1-คณะ-3-(MKM-edu) 
แผนยุทธศาสตร์สถาบันการพล
ศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ) พ.ศ.2561-2565 
5.2.10-1-คณะ-4-(MKM-edu) 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2562 
5.2.10-1-คณะ-5-(MKM-edu) 
แผนปฏิบัติการคณะ
ศึกษาศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.2.10-1-คณะ-6-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมกรรมการ
วิทยาเขต 
5.2.10-1-คณะ-7-(MKM-edu) 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

2. มีการจัดท ารายงานต้นทุน 
ต่อหน่วยรายหลักสูตร เพื่อ 
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโอกาสในการ
แข่งขัน 

 

คณะได้น าข้อมูลด้านการเงิน  พัสดุ  และ
บุคลากร ในปีงบประมาณ 2562 มา
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร 
และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และ
โอกาสในการแข่งขันของหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

5.2.10-2-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานต้นทุนต่อหน่วยราย
หลักสูตร ปีงบประมาณ 2562 
5.2.10-2-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา 

3.มีการจัดท าแผนบริหารความ 
เสี่ยง ที่เป็นผลจากกาวิเคราะห์ 
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ 
การด าเนินงานตามพันธกิจของ 
คณะและให้การบริหารความ 
เสี่ยงอยู่ในระดับที่ลดลง 

 

คณะได้ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงและมีการจัด
โครงการอบรมสัมมนาการบริหารความเสี่ยง  
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของคณะ  มี
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง และมีการวิเคราะห์ถึงระดับของความ
เสี่ยงจากการประเมินทั้งในด้านของโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง พบว่า 
  -ความเสี่ยงอัตราการคงอยู่ไม่เป็นไปตาม
แผนการรับเข้า มีผลกระทบ = 16  ซึ่ง 
ด าเนินการแล้วได้ผลการด าเนินการและระดับ
ความเสี่ยงคงเหลือ = 12 
  - การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย มี
ผลกระทบ = 12  ซึ่งด าเนินการแล้วได้ผลการ
ด าเนินการและระดับความเสี่ยงคงเหลือ = 9  
     และคณะมีการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและรายงาน
คณะกรรมการประจ าคณะและผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ รวมทั้งมีการน าผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า

5.2.10-3-คณะ-1-(MKM-edu) 
ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
คณะศึกษาศาสตร์ 
5.2.10-3-คณะ-2-(MKM-edu) 
-คู่มือการบริหารความเสี่ยง  
5.2.10-3-คณะ-3-(MKM-edu) 
โครงการอบรมสัมมนาการ
บริหารความเสี่ยง 
5.2.10-3-คณะ-4-(MKM-edu) 
–แผนบริหารความเสี่ยงคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
5.2.10-3-คณะ-5-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
คณะไปใช้ปรับแผนในปีถัดไป  

4.มีการก าหนดประเด็นความรู้ 
ทีส่อดคล้องกับพันธกิจของ 
คณะ ด าเนินการรวบรวม 
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็น 
ที่ก าหนด เผยแพร่และน า 
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

คณะมีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ง
ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็น
ความรู้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ (KM) คณะศึกษาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2562 จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
(KM) คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
เพ่ือด าเนินการก าหนดประเด็นความรู้และ
เปูาหมายของการจัดการความรู้ให้สอดคล้อง
กับพันธกิจและยุทธศาสตร์สถาบันการพล
ศึกษา 1 ประเด็นหลัก คือ การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนจ านวน  6 รายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนได้
น ากิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีจากการท าวิจัยโดยบูรณาการกับ
การเรียนการสอน เข้าสู่การน าเสนอในงาน
ประชุมวิชาการ  จ านวน 4  เรื่อง  
 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถ
ไปน าเสนองานวิจัย ตามท่ีได้รับการพิจารณา
ได้ ในการนี้คณะได้สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจาก
งานวิจัยทั้ง 4 เรื่อง ในคราวประชุม
ประจ าเดือนพฤษภาคม  2563  เพ่ือขยายผล
ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัยในรายวิชาอ่ืนๆ ในปีการศึกษาต่อไป  

5.2.10-4-คณะ-1-(MKM-edu) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2562 
5.2.10-4-คณะ-2-(MKM-edu) 
แผนการจัดการความรู้ (KM) 
คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2562 
5.2.10-4-คณะ-3-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมประจ าเดือน
พฤษภาคม 2563 
5.2.10-4-คณะ-4-(MKM-edu) 
คู่มือการจัดการการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
5.2.10-4-คณะ-5-(MKM-edu) 
ส าเนาบันทึกข้อความน าเสนอ
ในงานวิจัย 
 

5.มีการติดตามการด าเนินการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้ 
เป็นไปตามองค์ประกอบการ 
ประกันคุณภาพคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับ 
หลักสูตร 

 

- หลักสูตรมีการจัดท าระบบและกลไกการ
ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร วางแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดท าระบบและกลไกการด าเนินงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ผู้ก ากับ
และติดตามงานด้านประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร 
3. การจัดท าปฏิทินด าเนินงาน 
 
4. โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบ 

5.2.10-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับติดตามและผู้ด าเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.2.10-5-คณะ-2-(MKM-edu) 
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ก ากับ ติดตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพ  
มีหน้าที่ด าเนินงานการ และรายงานข้อมูล
ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย ต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกภาคเรียน  
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการ
ตรวจสอบ ประเมินตนเอง และจัดท าเป็น
รายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร  
(มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 และน าผลการ
ประเมินรายงานต่อผู้บริหาร 
6.รับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร  
7. หลักสูตรจัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรเสนอผู้บริหารคณะเพ่ือ
พิจารณา 
8. หลักสูตรน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น 

หมายเหตุ 
1. เกณฑ์ข้อที่ 1, ข้อที่ 2 ,ข้อที่ 3 ให้ใช้ข้อมูลตามปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาท่ีรับการ

ประเมิน 
2. เกณฑ์ข้อที่ 4 และข้อที่ 5ให้ใช้ข้อมูลตามปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 5 5 ✓ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.11    ผลการประเมินผลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม  Wanchai_muangprom@hotmail.com 0816700837 
ผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

ผศ.สุชิลา สวัสด ี Suchilanarak@gmail.com  0996172524 

นางนิตยา ทองจันฮาด Nittayatuk65@gmail.com 0872299739 
 
เกณฑ์ประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 
 
สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะ  
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 
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ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ หลักสูตร 1 
2 คะแนนผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  คะแนน 4.15 
3 คะแนนผลการประเมินหลักสูตร.......................  คะแนน - 
4 คะแนนผลการประเมินหลักสูตร.........................  คะแนน - 
5 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะ=++ 
คะแนน 4.15 

6 คะแนนที่ได้= / คะแนน 4.15 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.00 4.15 4.15 ✓ 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2.11-1-คณะ-1(MKM-edu) รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
 
หมายเหตุ ยังไม่ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3   การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ดร.บุณยาพร  สารมะโน Boonyaporn.b@gmail.com 089-8630625 

นางสาวนภาพร พันแสนซา napapornpunsansa@gmail.com 099-1761179 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการก าหนดนโยบายด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการก าหนด
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ  

5.3-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

2,มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะศึกษาศาสตร์ มีการวางระบบและ
กลไกในการก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  และระดับ
คณะ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ติดตามและผู้ด าเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ ระดับหลักสูตร  และ
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562  

5.3-2-คณะ-1-(MKM-edu) ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
5.3-2-คณะ-2-(MKM-edu) ค าสั่ง 
แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับติดตาม
และผู้ด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

3.มีแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัดท าปฏิทิน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

5.3-3-คณะ-1-(MKM-edu) 
ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

4.มีการด าเนินงานตามแผน  คณะฯ ด าเนินงานตามแผนการประกัน
คุณภาพตามปฏิทิน โดยมอบหมาย
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้งานและ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับสายงาน มี
การรายงานความคืบหน้าของการ
ด าเนินการเป็นระยะอย่างต่อเน่ืองทุก
ครั้งท่ีมีการประชุมประจ าเดือน รายงาน
การด าเนินงานตามแผนเฉพาะกิจใน
กรณีท่ีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ท่ีมีความ
จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการตามแผน 
 

5.3-4-คณะ-1-(MKM-edu) 
ปฏิทินการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
5.3-4-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการประชุม 
5.3-4-คณะ-3-(MKM-edu) 
คู่มือการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส าหรับการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาปี
การศึกษา 2562-2566 ระดับคณะ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.มีการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานตามแผน 
 

รองคณบดีมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยให้ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้สรุปรายงานผลทุกครั้งในการ
ประชุม และคณะฯร่วมแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามแผน 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ต่อไป 

5.3-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมคณะ
ศึกษาศาสตร ์
5.3-5-คณะ-3-(MKM-edu)
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการประกันคุณภาพ 
การศึกษาฯ 
 

6.มีการน าผลการด าเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป 
 

งานประกันคุณภาพฯ ได้น าผลการ
ด าเนินงานตามแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในฯ ผลสรุปการ
ด าเนินงานทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ของปีการศึกษา 2562 เข้าท่ีประชุม
เพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็นจากการ
ด าเนินการ ปัญหาที่เกิดข้ึน มาวางแผน
และประกอบการจัดท าร่างแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

5.3-6-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมคณะ 
5.3-6-คณะ-2-(MKM-edu) ร่าง
แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 6 5 ✓ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
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มาตรฐานที่ 6  อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา    
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1   การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปี การศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ว่าท่ีรต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา s.leepromma@hotmail.com 0818713533 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ค าพาง  ศรีท้าวปากด ี Pang121@hotmail.com 089-8417098 
ผศ.ศิรินธร  จัตุชัย - 0918270157 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละ ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับชาติหรือนานาชาติ
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 แบ่งกลุ่มตามคณะ ดังนี้ 

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

 
สูตรการค านวณ 

3. คณะศึกษาศาสตร์ 
3.1 ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  

X 100 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมดของคณะ 

 
3.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ X 5 
60 

 
หมายเหตุ 

1. การนับจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มากกว่า 1 รายการ ให้นับเพียงครั้งเดียวต่อคนไม่นับซ้ า 
2. การนับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท่ี ไม่ใช่นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ให้ใช้ข้อมูล  ณ วันท่ี 31 

พฤษภาคมของปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน ส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ส าเร็จ
การศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน 
 

 

mailto:Pang121@hotmail.com
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ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ข้อมูล หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติทั้งหมดของคณะ 
คน 52 

2 จ านวนนักศึกษาท้ังหมดของคณะ คน 373 
3 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 =/*100 

ร้อยละ 13.94 

4 คะแนนที่ได้=*5/60 คะแนน 1.16 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 10 13.94 1.16 ✓ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-คณะ-1-(MKM-edu) แบบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของบุคลากรและนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 เดือนกันยายน 2562 – เดือนมกราคม 2563 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ความมีน้ าใจนักกีฬาของนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล   ปี การศึกษา 
งาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานกีฬา 
  

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินความมีน้ าใจนักกีฬาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้=  
 ผลรวมค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินความมีน้ าใจนักกีฬาของศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 

1. เริ่มใช้ประเมินในปีการศึกษา 2563 
2. จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของปี 

การศึกษาที่รับการประเมิน ใช้ข้อมูล ณ วันที่ ……………………….. โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มประเมินปีการศึกษา 2563 
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ผลการด าเนินงาน 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
  

  

ที่ 
หลักสูตร/
สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย

ทั้งหมด 

นักศึกษา
ชั้นปี

สุดท้ายที่
ตอบแบบ
ประเมิน 

ร้อย
ละ 

องค์ประกอบ 

ค่าเฉลี่ย 
ความ
หมาย 1 2 3 4 5 6 7 

1              
2              
3              
4              

รวม             
คะแนนทีได ้ =/ 
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ส่วนท่ี 3 การสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

ตารางท่ี 3-1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน
ตนเอง 

1.ผลลัพธ์ผู้เรียน 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.58 

1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงานของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

2.40 

1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม (เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563) 

- 

1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563) 

- 

คะแนนเฉลี่ย 2.60 
2.ผลลัพธ์การวิจัย
และนวัตกรรม 

2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 3.60 
2.2 ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ 5 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 
3.ผลลัพธ์การบริการ
วิชาการ 

3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ 4.75 

คะแนนเฉลี่ย 4.75 
4.ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยด้าน
การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย 

4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่ หรือวิจัย 
 

5 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 

5. การบริหารจัดการ 5.1 คุณภาพหลักสูตร  
5.1.1 หลักสูตรที่ข้ึนทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Register: TQR)   
(เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2565) 

- 

     5.1.2 หลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรหรือ
สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

- 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน
ตนเอง 

5.2 การบริหารกระบวนการ  
     5.2.1 การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 5 
     5.2.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 
     5.2.3 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 5 
     5.2.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 5 
     5.2.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  
             (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

0 

     5.2.6 การบริหารการบริการวิชาการแก่สังคม - 
     5.2.7 การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
             ด้านการละเล่นพื้นบ้าน 

5 

     5.2.8 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 
     5.2.9 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4.44 
     5.2.10 การบริหารของคณะเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน    
              ตามพันธกิจ 

5 

      5.2.11 ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 4.15 
คะแนนเฉลี่ย 4.35 

5.3 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 
คะแนนเฉลี่ย 4.42 

6.อัตลักษณ์ของ
นักศึกษาด้านกีฬา 

6.1 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของ
นักศึกษา 

1.16 

 6.2 ความมีน้ าใจนักกีฬาของนักศึกษา 
(เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563) 

- 

 คะแนนเฉลี่ย 1.16 
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 4.15 
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ตารางท่ี 3-2 แสดงผลการการวิเคราะห์การด าเนินงานแยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์  

มาตรฐานที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งช้ี 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 4 - - 1.1,1.2,1.
3,1.4 

2.60 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2 2 - - 2.1,2.2 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

3 1 - - 3.1 4.75 การด าเนินงานดีมาก 

4 1 - - 4.1 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 14 5.1.1, 
5.1.2, 
5.2.4, 
5.2.5, 
5.2.8, 
5.2.9 

5.2.1, 
5.2.2, 
5.2.3 
5.2.6, 
5.2.7, 

5.2.10,5.3 

5.2.11 4.42 การด าเนินงานระดับด ี
 
 

6 2 - - 6.1,6.2 1.16 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

รวม 24 6 7 11 4.15 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน 3.61 5.00 3.78 
การ

ด าเนินงาน
ระดับด ี

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี
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ตารางท่ี 3-3 การวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
นักศึกษาสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู และครูอัตรา
จ้างได้ทุกปี 
 

ควรจัดกิจกรรมระหว่างเรียนเกี่ยวกับการให้ข้อมูล
การสอบบรรจุเข้ารับราชการครู และการสอบ
คัดเลือกในต าแหน่งอัตราจ้าง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีระบบจัดข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสอบบรรจุเข้า
รับราชการครูและต าแหน่งอัตราจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม ให้นักศึกษามีงานท าตรง
ตามปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ควรจัดระบบสารสนเทศศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพ
ตรงสาขาวิชา และอาชีพอ่ืนๆ ในเวบไซต์ของ
คณะฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ศิษย์ปัจจุบัน 

 
มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะฯ สามารถบริหารจัดการเงินทุนสนับสนุนการท า
วิจัยจากเงินรายได้ของคณะได้ทุกปี 
 

ควรน าเสนอวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยให้มี
ช่องทางในการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนในการท า
วิจัย เนื่องจากเงินรายได้ของคณะฯมีจ านวนจ ากัด 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผู้ท างานวิจัยได้ตีพิมพ์
เผยแพร่หรือน าเสนองานวิจัยในปีที่เสนอขอหรือถัด
จากนั้นหนึ่งปี 
 
 

วิทยาเขตและมหาวิทยาลัยควรมีแผนงานสนับสนุน
งานวิจัยโดยแยกเป็นคณะชัดเจน เพราะมีผลต่อ
การสนับสนุนเงินทุนเนื่องจากธรรมชาติของคณะ
ศึกษาศาสตร์เป็นงานวิจัยที่พัฒนาการเรียนการ
สอนจึงไม่ค่อยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 
มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมีความพร้อมในการ
ให้บริการทั้งด้านความรู้ความสามารถและทักษะ
วิชาชีพ 

ควรมีการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วยการจัดชมรม
ชนิดกีฬาต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
แผนการจัดกิจกรรมชมรมควรชัดเจนโดยฝุายกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัยร่วมกับ
องค์การนักศึกษา และฝุายกิจการนักศึกษาของคณะ
ก าหนดนโยบายร่วมกัน 
 

วิทยาเขตควรก าหนดแผนการด าเนินงานโดย
มอบหมายให้ฝุายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยร่วมกับองค์การนักศึกษา และ
ฝุายกิจการนักศึกษาของคณะฯมีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน 
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มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
วิทยาเขตและคณะมีอัตลักษณ์เกี่ยวกับการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 

วิทยาเขตควรก าหนดนโยบาย แผนการด าเนินงาน
ร่วมกับคณะทั้งสามคณะ ให้มีแนวทางการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้าน
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยโดยไม่ซ้ าซ้อน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะควรจัดท าแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย ให้ชัดเจนในแต่ละปี 

ควรจัดกิจกรรมให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะฯด าเนินการตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ และมีการ
รายงานผลการด าเนินงาน โดยการมอบหมายให้
บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ควรมีการติดตามและเสริศักยภาพแก่บุคลากรให้มี
ทักษะในการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างครอบคลุม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
คณะด้วยกระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้ และ
การน าปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ มาวิเคราะห์ปัญหา
ร่วมกัน   

ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือเปิด
โอกาสให้การมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นผลเชิง
ประจักษ์ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 

 
มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะฯมีนักกีฬาอยู่ในศูนย์ความเป็นเลิศท้ัง 3 ชนิด
กีฬา คือ แบดมินตัน วู้ดบอล และฟุตบอล 
 
 

ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาที่อยู่ในศูนย์ได้น า
ทักษะที่มีไปบริการชุมชนและสังคม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรจัดการเรียนการสอน และโครงการที่สอดคล้องกับ 
3 ชนิดกีฬาทั้งการเป็นผู้สอน ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน และผู้
ให้บริการ 

ควรจัดการแข่งขันโดยพิจารณากลุ่มเปูาหมายที่
สอดคล้องกับการให้บริการทางสังคมเพ่ือสะท้อน
ถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา 
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ภาคผนวก 

 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

          ค าสัง่แตง่ต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2562  
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
  

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
จ านวน 

ชุดข้อมูลที่ 1 

  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 
   - ---ระดับปริญญาตร ี 1 

  - ---ระดับปริญญาโท 
   - ---ระดับปริญญาเอก 
 ชุดข้อมูลที่ 2 

  
จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 ท้ังหมด 
(รายงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง) 

   - ---จ านวนนักศึกษาท้ังหมด - ระดับปริญญาตร ี 373 

  - ---จ านวนนักศึกษาท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 
   - ---จ านวนนักศึกษาท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  
 ชุดข้อมูลที่ 3 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ(ปีการศึกษา)   

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
   - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 8 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  7 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์
   - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 
   - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 5 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 
   - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
   - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 
   - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์   
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

จ านวน 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   

ชุดข้อมูลที่ 4 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ(ปีงบประมาณ)   

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
   - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 8 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  7 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์
   - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 
   - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 5 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 
   - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์   

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์   

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   

ชุดข้อมูลที่ 5 

  จ านวนผู้รับผิดชอบหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   

  - - --ระดับปริญญาตร ี   

  - - --ระดับ ป.บัณฑิต   

  - - --ระดับปริญญาโท 2 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

จ านวน 

  - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

  - - --ระดับปริญญาเอก 3 

  จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

  - - --จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ   

  - - --จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 5 

  - - --จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์   

  - - --จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย ์   

ชุดข้อมูลที่ 6 

  จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 3.60 

  
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

 

 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

4 

  - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
  - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2   

  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่
วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่1   

  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556    

  - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   
  - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว   
  - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   
  - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   
  - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 2 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

จ านวน 

  
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ   

  
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ชุดข้อมูลที่ 7 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 132 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 98 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 45 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 2 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 

  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย) - 

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.58 

ชุดข้อมูลที่ 8 

  
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่
(เนื้อหาด้านล่างเราไม่ได้ใส่เผยแพร่ใส่แต่ตีพิมพ์อย่างเดียว ใส่ด้านล่างเพ่ิมหรือตัดตรงนี้ดีคะรอง)   

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ   

  

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท า
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ   

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2   

  

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1   
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

  
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

จ านวน 

  

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556   

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร   
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)   

ชุดข้อมูลที่ 9 

  
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
   

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ   

  

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ   

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2   

  

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1   

  

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556   

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร   

  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online   

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)   

ชุดข้อมูลที่ 10 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้)   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 300,000 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

  
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

จ านวน 

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลา   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

ชุดข้อมูลที่ 11 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4 

  ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

จ านวน 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
   - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
   - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
   - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
   - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
   - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 

  
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

   - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 ชุดข้อมูลที่ 12 

จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ท้ังหมด   

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4 

จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ท้ังหมด (เชิงวิชาการ)   

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

  
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

จ านวน 

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 

จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ท้ังหมด (เชิงนโยบาย) 
 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ท้ังหมด (เชิงชุมชน/สังคม) 
 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 

จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ท้ังหมด (เชิงพาณิชย์)  

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

ชุดข้อมูลที่ 13  

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติทั้งหมด 52 

- ----นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับชาต ิ 51 

- ----นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาต ิ 1 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 
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