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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้ด าเนินงานและบริหารงานระดับหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ใน 6 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ไดม้าตรฐาน 
และมีระดับคุณภาพดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  4.15  รายละเอียดผลการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  มีผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินงาน  ระดับคุณภาพดี  
                          คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 3.49 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินงาน  ระดับคุณภาพดี 
                           คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 4.00 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินงาน  ระดับคุณภาพดีมาก 
                คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน จ านวน 4  ตัวบ่งชี้  
                 มีผลการด าเนินงาน  ระดับคุณภาพดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินงาน   
                ระดับคุณภาพดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พบว่า หลักสูตรต้องมีการพัฒนาเร่งด่วนในประเด็นการพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกี่ยวกับการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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ส่วนน า 
 

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 25482201100604  
ภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาพลศึกษา  

          ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Education Program in Physical Education 
 

2. ชื่อปริญญาและวิชาเอก 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 
   ชื่อย่อ  ศษ.บ.  (พลศึกษา)   
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  Bachelor of Education (Physical Education) 
   ชื่อย่อ  B.Ed. (Physical Education) 

 
3. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

ปรัชญา 
 พลศึกษา พัฒนากาย ใจ  อารมณ์สังคม และความมีน้ าใจนักกีฬา โดยใช้การออกก าลังกายและกีฬาเป็น
เครื่องมือ 
 
 
 

 ความส าคัญ  
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นการปรับปรุง
หลักสูตรมาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยยึดตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และมาตรฐาน
วิชาชีพครู พ.ศ. 2562 ของคุรุสภาและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งผลิตบัณฑิตสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ความมีน้ าใจนักกีฬา 
โดยใช้การออกก าลังกาย และกีฬาเป็นเครื่องมือ การเรียนรู้มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี ยึดหลักความร่วมมือกับ
สถานศึกษาและองค์กรชุมชนน าไปสู่การพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในวิชาชีพ  
 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษา ให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการท างานของครู การพัฒนาความรู้สึกถึงตัวตน
ความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน  
 2. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีวินัย น้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  
 3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา มีความรอบรู้ในด้านต่างๆรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์  การคิดข้ัน
สูง มีความฉลาดดิจิทัล สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน ที่มีความแตกต่างกัน   

6. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ใส่ใจสังคม และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและจิตส านึกสากล มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของไทยและพลโลก 
 
4. ระบบการจัดการศึกษาคือ  

ระบบ 
 ใช้ระบบทวิภาค 
 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 
6. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี อ้างอิง (ตาม มคอ. 2) ของมหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติสาขาวิชาพลศึกษา รับนักศึกษาจ านวน 90 คน จัดการเรียนการสอน 3 ห้องเรียน ดังนี้  
 

                ปีการศกึษา 
ชั้นปี 

จ านวนนักศึกษา (คน) 
2562 2563 2564 2565 

1 90 90 90 90 
2 - 90 90 90 
3 - - 90 90 
4 - - - 90 

รวม 90 180 270 360 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 90 
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7. หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร 
7.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  132  ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี  

 7.2 โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    1.1  กลุ่มวิชาภาษา 
    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
    1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
          และเทคโนโลยี   

ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   
2.1.1กลุ่มวิชาชีพครู 
2.1.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2.2  กลุ่มวิชาเอก  
2.2.1 วิชาเอก 
             (1) วิชาเอกบังคับ 
                  (1.1) บังคับทฤษฎ ี
                  (1.2) บังคับปฏิบัต ิ
             (2) วิชาเอกเลือก 
                  (2.1) กลุ่มวิชาทักษะและการสอน 
                  (2.2) กลุ่มวิชากลวิธีการฝึกกีฬา 
                  (2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือกเพ่ิมเติม 

ไม่น้อยกว่า         96    หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน   36    หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน     24 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน   12    หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า   60 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า          60     หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน     40 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน    22    หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน     18    หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า          20    หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า           8    หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า          10    หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า           2    หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต 
รวม ไม่น้อยกว่า    132     หน่วยกิต 

 
8. รูปแบบของหลักสูตร 
 8.1 รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 
 8.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 8.3 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย 
 8.4 การเข้ารับการศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้  
 8.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 8.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
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9.ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีท่ีผ่านมา 

รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

1. การส ารวจคุณสมบัติของผู้สอน เพ่ือแต่งตั้งให้เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรท าทุกปี เช่นเดียวกับ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือจะได้ข้อมูลไว้ท าแผนพัฒนา
บุคลากรระยะยาวเตรียมไว้ทดแทน 
2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต้องท าแบบประวัติและความยินยอมเป็นข้อมูลใหม่ทุก
ปี ซึ่งทั้งสองกลุ่มต้องแสดงความยินยอมรับเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ หรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
3. ข้อมูลผู้สอนควรระบุวิชาที่สอนแต่ละภาคเรียนไว้
ด้วยเพื่อจะได้พิจารณาคุณภาพตามเกณฑ์และเป็น
ข้อมูลที่สัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การก าหนดตัวผู้สอน 

1.ส ารวจคุณสมบัติของผู้สอนประจ าปี
เพ่ือเตรียมแผนพัฒนาบุคลากรระยะ
ยาวทั้งเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.จัดท าแบบประวัติและความยินยอม
ในการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.เอกสารระบุอาจารย์ผู้สอนประจ า
ภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

1.ควรส่งแบบประเมินให้ครบจ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท า
ภายใน 1 ปี (ร้อยละ 100) และติดตามผลการประเมิน
ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 60 ซึ่งจะสะท้อนคุณภาพ
บัณฑิตได้ดีขึ้น 
2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตควรมีเรื่อง
แหล่งงาน เรื่องกระบวนการสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับ
ราชการ และข้อมูลในการเตรียมความพร้อมควรจัด
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะเป็นการบริการศิษย์เก่า 

1.จัดส่งแบบประเมินถึงบัณฑิตที่มีงาน
ท าภายใน 1 ปี และติดตามผล ได้ร้อย
ละ 71.11 
2.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้
บัณฑิตเกี่ยวกับการสอบบรรจุเข้ารับ
ราชการครู การเข้าถึงแหล่งงานโดย
เผยแพร่ในรูปแบบ เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย เว็บไซต์คณะฯ 
Facebook และไลน์กลุ่มศิษย์เก่า 

องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

1. ควรตั้งเกณฑ์ในการรับนักศึกษาใหม่ โดยพิจารณา
ในด้านความพร้อมด้านเศรษฐกิจและสังคม ผลการ
เรียนเดิม และความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาให้ส าเร็จ
ตามหลักสูตร 
2. ควรท าวิจัยเพื่อหาสาเหตุ โดยการจ าแนกเป็นราย
ชั้นปีเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงแผนการเรียน ใช้ในการดูแล
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการศึกษา
แก่นักศึกษา เพื่อลดอัตราการออกกลางคัน 

1.ตั้งเกณฑ์รับนักศึกษาใหม่ ด้วยเกณฑ์
การพิจารณาด้านความพร้อมด้าน
เศรษฐกิจประกอบการคัดเลือกใน
รูปแบบของการสัมภาษณ์ 
2.จัดกิจกรรม Home Room เพ่ือ
ก ากับติดตามดูแล การให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ การแนะแนวการศึกษา การ
หาสาเหตุของออกกลางคันทุกชั้นปีทุก
วันพุธของสัปดาห์ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ 

ควรจัดท าแบบประวัติและความยินยอมของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้อง
ท าทุกปี เพราะเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ระบุเกณฑ์ประเมินไว้ 
5 ข้อ ในระดับปริญญาตรี โดยเน้นเรื่องคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 2 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง การจัดท า
ข้อมูลทุกปีการศึกษาเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน จะสะท้อน
การบริหารและการพัฒนาอาจารย์อย่างครบถ้วนด้วย 

1.จัดท าประวัติและความยินยอมของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร เน้นเรื่องการการวางแผน
ระยะยาวให้มีผลงานทางวิชาการ และ
การศึกษาต่อ 

องค์ประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียน
การสอน และการ
ประเมินผู้เรียน 

1.หลักสูตรต้องชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า 
มคอ.3 , 4 , 5 และ 6 และจัดท าแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบ (curriculum map) ตาม มคอ.2 มอบให้
ผู้สอนทุกคน 
2. หลักสูตรควรมีเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ
ของ มคอ.3 , 4 , 5 และ 6 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระบบการ
ก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 และ  
มคอ.4 การวัดและประเมินผล มคอ.5 และ 6 

1.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท า มคอ 3 4 5 6 อย่างต่อเนื่อง 
2.ตรวจสอบคุณภาพของ มคอ 3 4 5 6 
ตามกรอบมาตรฐาน TQF โดย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการสรุปผล
การตรวจสอบในการประชุม 

องค์ประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียน
การสอน และการ
ประเมินผู้เรียน 

3. การบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการ
วิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ต้องระบุใน มคอ.3 รายวิชาที่ใช้บูรณาการตรง 
หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมี
รายละเอียดวิธีการและการวัดประเมินผลในแต่ละด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล และระบุ
ในโครงการที่เอามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
4. ต้องมีการรายงานการจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน มคอ.5 และ
รายงานผลการวิจัย รายงานผลโครงการบริการ
วิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับ
แผนการสอน 

3.ระบุรายละเอียดวิธีการและการวัด
ประเมินผลในแต่ละด้านตามกรอบ
มาตรฐาน TQF เกี่ยวกับการบูรณาการ
เรียนการสอนกับการวิจัย บริการ
วิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในหมวดที่ 4 มคอ 3 
และในหมวดที่ 5 มคอ 5 
4.รายงานการจัดการเรียนการสอนมี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในการรายงานผล
โครงการ และใน มคอ 5 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

การประเมินกระบวนการต้องมีรูปแบบที่ให้ได้ข้อมูล
ความต้องการจ าเป็นในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และด าเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้
ด าเนินการปรับปรุง จัดหาให้สอดคล้องกับการเรียน
การสอน 

1.มีการตรวจสอบ จัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคเรียน 
2.มีการส ารวจความต้องการของ
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาทุกภาค
เรียน 
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10. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบใน

การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการพิจารณาในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทตัว
บ่งชี ้

ลักษณะ 
การประเมิน 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

1.การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1การบริหาร
จัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

-ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. 2558 
ปริญญาตร ี เกณฑ์ 5 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา  เกณฑ์ 10 ข้อ 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

ระดับคุณภาพ 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

ผ่าน 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

-ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย) 

เชิงปริมาณ 
(ผลลัพธ์) 

คะแนน 
การประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

4.58 คะแนน 

2.2 การได้งานท า
หรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

-ผลบัณฑิตปริญญาตรีได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
-ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/
เอกท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

เชิงปริมาณ 
(ผลลัพธ์) 

คะแนน 
การประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

2.40 คะแนน 

3. นักศึกษา 3.1 การรับ
นักศึกษา 

-การรับนักศึกษา 
-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

4 คะแนน 

3.2 การส่งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา 

-การควบคุมการดูแล การให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี
-การควบคุมดูแล การค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และการเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ ์
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

4 คะแนน 

3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
-อัตราการส าเร็จการศึกษา 
-ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
(ผลลัพธ์) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

4 คะแนน 
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องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการพิจารณาในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทตัว
บ่งชี ้

ลักษณะ 
การประเมิน 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย ์

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-การบริหารอาจารย ์
-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

5 คะแนน 

4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 

-ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก(ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
เท่ากับ 5 คะแนน) 
-ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ(ร้อยละ 60 ข้ันไป เท่ากับ 
5 คะแนน) 
-ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์
(ร้อยละ 20 ข้ึนไป เท่ากับ 5 
คะแนน) 
-จ านวนบทความของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก
ที่อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
scopus ต่อจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เชิงปริมาณ 
(ปัจจัยน าเข้า) 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5) 

-ร้อยละ ป.เอก 
20 
 
-ร้อยละ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 100 
 
 
-ร้อยละผลงาน
ทางวิชาการ 32 

5 คะแนน 
-ร้อยละ ป.เอก 

 
 
 
5 คะแนน 
-ร้อยละ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 
5 คะแนน 
-ร้อยละผลงาน
ทางวิชาการ 

 
4.3 ผลที่เกิด
ขึ้นกับอาจารย์ 

-อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์
-ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เชิงคุณภาพ 
(ผลลัพธ์) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

3 คะแนน 

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และการ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

-หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าของศาสตร์
สาขานั้น ๆ 
-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

4 คะแนน 

5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

-การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
-การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
-การก ากับกระบวนการเรียนการ
สอน 
-การจัดการเรียนการสอนที่มีการ
ฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตร ี

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

4 คะแนน 
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-การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆกับ
การเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตร ี
-การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ใน
การท าวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

-การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
-การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
-การก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ. 5, มคอ. 6 และ 
มคอ.7) 
-การประเมินวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

4 คะแนน 

5.4 ผลการ
พิจารณาหลักสูตร
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ผลการพิจารณาตามตัวบ่งช้ีตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน) 

เชิงปริมาณ 
(ผลลัพธ์) 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ร้อยละ...... 

5 คะแนน 

6.สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

-ระบบการด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
-จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

4 คะแนน 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 

รหัสหลักสูตร 25482201100604 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 
 
 

มคอ 2 
(ปีการศึกษา 2561) 

ปีการศึกษาที่รับประเมิน  
( ปีการศึกษา2562) 

หมายเหตุ 

*1. ผศ.วันชัย กองพลพรหม *1. ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ค าสั่งมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต

มหาสารคาม 
ที่ 720/2562 

ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2562 

 

2. ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 2. ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 
3. ผศ.ประเสริฐศักดิ์บุญศิริโรจน์ 3. ผศ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ 
4. ว่าที่ร้อยตรี สมานชัย ลีพรหมมา 4. ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 
5. ผศ.อ่ินอ้อย  เฉลิมชิต 5. ผศ.สุชิลา  สวัสด ี

 

หมายเหตุ : 1. ช่อง มคอ. 2 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของปีการศึกษา 2558 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
                  จาก มคอ.2 ฉบับท่ีได้รับการอนุมัติ สกอ.ครั้งแรก  

   2. ช่องปีการศึกษาท่ีรับประเมิน หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามค าสั่งแต่งตั้งของวิทยาเขต 
     ก่อนวันสิ้นสุดปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-3 ภาคผนวก) 
 
 

1. ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 
2. ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 
3. ผศ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ 
4. ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมานชัย ลีพรหมมา 
5. ผศ.สุชิลา  สวัสด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากดี 
 
อาจารย์ผู้สอน ภายในหลักสูตร(รายละเอียดตารางที่ 1.1-4 ภาคผนวก) 
 

1. ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 
2. ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 
3. ผศ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ 
4. ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 
5. ผศ.ดร.ชัชวาลย์ รัตนพร 
6. ผศ.ดร.ทวีสุข  โภคทรัพย์ 

 7. ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากดี 
8. ผศ.ศิรินธร จัตุชัย 
9. ผศ.สุชิลา  สวัสดี 

 
 
 
 

10. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติชัย แสนสุวรรณ 
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11. ดร.บุณยาพร สารมะโน 
12. นางนิตยา  ชมภูวิเศษ 

 13. นางนิตยา  ทองจันฮาด 
14. นายบรรพต รัตนจรัสโรจน์ 

 15. นายกอบกิจ  ธรรมานุชิต* 
16. นายเรืองวัฒน์  ประทุมอ่อน* 

 
อาจารย์ผู้สอน ภายนอกหลักสูตร (ถ้าม)ี (รายละเอียดตารางที่ 1.1-5 ภาคผนวก) 
 

1. ผศ.สุพจน์  นาราภิรมย์ 
2. ผศ.นิภาพรรณ วงศ์หนองแวง 
3. ผศ.ยุวเรศ  ตันติยะวงศ์ษา 
4. ดร.ประวิทย์  หวานขม 
5. ดร.รัชนี  สิงคะจันทร์ 
6. นางพิมลพรรณ โรจนชีวินสุภร 
  

สถานที่จัดการเรียนการสอน  
1. ภาคทฤษฎี  อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
2. ภาคปฏิบัติ  โรงฝึกกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1.จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

-ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
-เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
-ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2562 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวน 5  คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาปีการศึกษา 
2562 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1 คน เนื่องจากเป็นผู้เกษียณอายุราชการและเป็น
อัตราจ้าง ผู้รับผิดชอบคนใหม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ประกอบด้วย  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล วัน เดือน ปี ที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1 ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 25 พฤศจิกายน 2562 
2 ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 25 พฤศจิกายน 2562 

3 ผศ.ประเสริฐศักดิ์  บุญศิริโรจน์ 25 พฤศจิกายน 2562 

4 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 25 พฤศจิกายน 2562 

5 ผศ.สุชิลา  สวัสด ี 25 พฤศจิกายน 2562  
2.คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

-คุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2562  หลักสูตรฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 5 คน พบว่า ทุกคนมี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์

เผยแพร่/ปี พ.ศ. 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วันชัย  กองพลพรหม 
กศ.บ.พลศึกษา 
ศษ.ม.พลศึกษา 
ปร.ด.
วิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกาย
และการกีฬา 

ผศ. วันชัย  กองพลพรหม  The opinions on 
learning track and field (athletics) of the 
school administrators physical 
education teachers, and high school 
students in Mahasarakham Educational. 
Region of the academic year 2016 
Proceeding 7th Institutes  of Physical 
Education International Conference 
2017 
วันชัย กองพลพรหมDeveloping an 
instructional model for systematical 
Thinking improvement in ability 
enhancementon teaching and 
learning desing for practical training 
experience in teaching profession of 
student, faculty of education, 
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mahasarakham campus(Abstract 
Book 9thInstitutes of Physical 
Education International Conference.  
2019 หน้า 57 วันท่ี 19 -21 พฤษภาคม  
2562 
วันชัย กองพลพรหม (2563) การพัฒนา
รูปแบบการสอนวิชาทักษะปฏิบัติด้วย
กระบวนการก ากับตนเองเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางทักษะกีฬาแบดมินตันที่
สัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รัตนาพร  กองพลพรหม 

กศ.บ.พลศึกษา 
ศษ.ม.พลศึกษา 
ปร.ด.
วิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกาย
และการกีฬา 
 

ผศ. รัตนาพร  กองพลพรหม (2559) ผลการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและ
นันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมหลัง
เลิกเรียน/2559 เล่ม Proceeding 6th 
Institutes of Physical Education 
International Conference 2016 
รัตนาพร กองพลพรหม: Teaching 
Competencies of Student on 
Professional Experience Training Faculty 
of Education, Physical Education 
Institute เล่ม Proceeding 7thInstitutes of 
Physical Education International 
Conference 2017 
รัตนาพร กองพลพรหม Developing an 
instructional model for systematical 
Thinking improvement in ability 
enhancementon teaching and learning 
desing for practical training experience 
in teaching profession of student, 
faculty of education, mahasarakham 
campus(Abstract Book 9thInstitutes of 
Physical Education International 
Conference.  2019 หน้า 57 วันที่ 19 -21 
พฤษภาคม  2562 
รัตนาพร กองพลพรหม (2563)การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้
แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาครูพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประเสริฐศักดิ์   
บุญศิริโรจน์ 

กศ.บ.พลศึกษา 
ศศ.ม.พลศึกษา 

ผศ. ประเสริฐศักดิ์  บุญศิริโรจน์ (2559) ผลการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและ
นันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็ก
ประถมศึกษาหลังเลิกเรียน/2559 เล่ม 
Proceeding 6th Institutes of Physical 
Education International Conference 
2016 
ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ (2562)การ
บริหารจัดการผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสู่การเป็น
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับC.license 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี  
ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 

คบ.พลศึกษา 
ศศ.ม.พลศึกษา 
ศศ.ด.มวยไทย
ศึกษา 

ผศ. สมานชัย  ลีพรหมมา (2559) ผลการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและ
นันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็ก
ประถมศึกษาหลังเลิกเรียน/2559 เล่ม 
Proceeding 6th Institutes of Physical 
Education International Conference 
2016 
สมานชัย ลีพรหมมาThe management of 
muaythaigym and develop thai boxers 
become a thai professional boxer in 
south-east (Abstract Book 
9thInstitutes of Physical Education 
International Conference.  2019 หน้า 
45 วันที ่19 -21 พฤษภาคม  2562 
สมานชัย ลีพรหมมา  (2562)การบริหาร
จัดการผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสู่การเป็นผู้
ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับC.license 
สมานชัย ลีพรหมมา (2563)การบริหาร
จัดการผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพระดับ 
C.license เพื่อพัฒนาสู่ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย
อาชีพระดับ B.License 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชิลา  สวัสด ี

กศ.บ.ภาษาไทย 
ศษ.ม.การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 
 

ผศ. สุชิลา  สวัสดี (2019) The Development 
of instructional Model for the 
Enhancement of Critical Thinking Skills 
in Language and Cultural for the 
teacher subject of three level 
students in Education Faculty Institute 
of Physical Education in 
Mahasarakham Campus. Proceedings 
of9th Institute of Physical Education 
International Conference 2019, 19-21 
May2019, The Emerald Hotel, 
Bangkok, Thailand, Institute of Physical 
Education. Pp.56. 
 
 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม 15 

 

สุชิลา  สวัสดี (2563)ผลการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาการประเมินผล
โครงการต่อการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตมหาสารคาม  

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

-คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือ เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่า 1 หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2562 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 คน ที่มีผลงานทางวิชาการและได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ภายในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ตามคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ 

ปีพ.ศ. 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วันชัย  กองพลพรหม 

กศ.บ.พลศึกษา 
ศษ.ม.พลศึกษา 
ปร.ด.
วิทยาศาสตร์
การออกก าลัง
กายและการ
กีฬา 

ผศ. วันชัย  กองพลพรหม  The opinions on learning 
track and field (athletics) of the school 
administrators physical education teachers, and 
high school students in Mahasarakham 
Educational. Region of the academic year 2016  
Proceeding 7th Institutes  of Physical Education 
International Conference 2017 
วันชัย กองพลพรหม Developing an 
instructional model for systematical Thinking 
improvement in ability enhancementon 
teaching and learning desing for practical 
training experience in teaching profession of 
student, faculty of education, mahasarakham 
campus(Abstract Book 9thInstitutes of 
Physical Education International Conference.  
2019 หน้า 57 วันท่ี 19 -21 พฤษภาคม  2562 
วันชัย กองพลพรหม (2563) การพัฒนารูปแบบการ
สอนวิชาทักษะปฏิบัติด้วยกระบวนการก ากับตนเอง
เพื่อพัฒนาความสามารถทางทักษะกีฬาแบดมินตันที่
สัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. รัตนาพร   
กองพลพรหม 

ศศ.ม.พลศึกษา 
กศ.บ.พลศึกษา 
ปร.ด.
วิทยาศาสตร์
การออกก าลัง
กายและการ
กีฬา 

ผศ. รัตนาพร  กองพลพรหม (2559) ผลการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็ก
อนุบาลและเด็กประถมหลังเลิกเรียน/2559 เล่ม 
Proceeding 6th Institutes of Physical Education 
International Conference 2016 
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 รัตนาพร กองพลพรหม: Teaching Competencies 
of Student on Professional Experience Training 
Faculty of Education, Physical Education 
Institute เล่ม Proceeding 7thInstitutes of Physical 
Education International Conference 2017 
รัตนาพร กองพลพรหม Developing an instructional 
model for systematical Thinking improvement 
in ability enhancementon teaching and learning 
desing for practical training experience in 
teaching profession of student, faculty of 
education, mahasarakham campus(Abstract 
Book 9thInstitutes of Physical Education 
International Conference.  2019 หน้า 57 วันที ่
19 -21 พฤษภาคม  2562 
รัตนาพร กองพลพรหม (2563)การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้แผนผังความคิดเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาครูพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประเสริฐศักดิ์   
บุญศิริโรจน์ 

กศ.บ.พลศึกษา 
ศศ.ม.พลศึกษา 

ผศ. ประเสริฐศักดิ์  บุญศิริโรจน์ (2559) ผลการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็ก
อนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน/2559 เล่ม 
Proceeding 6th Institutes of Physical Education 
International Conference 2016 
ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ (2562)การบริหารจัดการผู้
ฝึกสอนกีฬามวยไทยสู่การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย
อาชีพ ระดับC.license 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี ดร. 
สมานชัย ลีพรหมมา 

คบ.พลศึกษา 
ศศ.ม.พลศึกษา 
ศศ.ด.มวยไทย
ศึกษา 

ผศ. สมานชัย  ลีพรหมมา (2559) ผลการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็ก
อนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน/2559 เล่ม 
Proceeding 6th Institutes of Physical Education 
International Conference 2016 
สมานชัย ลีพรหมมาThe management of 
muaythaigym and develop thai boxers 
become a thai professional boxer in south-
east (Abstract Book 9thInstitutes of Physical 
Education International Conference.  2019 
หน้า 45 วันที ่19 -21 พฤษภาคม  2562 
สมานชัย ลีพรหมมา  (2562)การบริหารจัดการผู้
ฝึกสอนกีฬามวยไทยสู่การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย
อาชีพ ระดับC.license 
สมานชัย ลีพรหมมา (2563)การบริหารจัดการผู้
ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพระดับ C.license เพื่อ
พัฒนาสู่ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพระดับ B.License 
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชิลา  สวัสด ี

กศ.บ.ภาษาไทย 
ศษ.ม.การวัด
และประเมินผล
การศึกษา 
 

ผศ. สุชิลา  สวัสดี (2019) The Development of 
instructional Model for the Enhancement of 
Critical Thinking Skills in Language and 
Cultural for the teacher subject of three level 
students in Education Faculty Institute of 
Physical Education in Mahasarakham Campus. 
Proceedings of9th Institute of Physical 
Education International Conference 2019, 19-
21 May2019, The Emerald Hotel, Bangkok, 
Thailand, Institute of Physical Education. 
Pp.56. 
สุชิลา  สวัสดี (2563)ผลการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานในรายวิชาการประเมินผลโครงการต่อการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา ช้ันปี
ที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตมหาสารคาม 
 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ค าพาง  ศรีท้าวปากดี 
กศ.ม.พลศึกษา 
วท.บ.พลศึกษา 

ผศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าพาง ศรีท้าวปากดี (2559) คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้วิชาสัมมนาทางการศึกษา 
ค าพาง ศรีท้าวปากดี (2561) การพัฒนารูปแบบ
การศึกษาการด าเนินโครงการความร่วมมือกับกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน  
(วิจัยร่วม) 
ค าพาง ศรีท้าวปากดี (2562) ผลสัมฤทธ์ิของการสอน
วิชาทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอลโดยใช้วิธีการ
สอนของแฮร์บาร์ต 
 4. คุณสมบัติอาจารย์

ผู้สอน 
*อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
-หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิปริญญาตรีได ้
*อาจารย์พิเศษ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และ 
-มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
-ทั้งนี้มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม 18 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
รายวิชาที่สอน 

ภาคต้น  
ปีการศึกษา2562 

ภาคปลาย 
 ปีการศึกษา 2562 

1. ผศ.ดร.รัตนาพร  กองพลพรหม 
 

ปริญญาเอก 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -วิธีสอนพลศึกษา 1 
-ประเมินผลพลศึกษา 
-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 1 
-ปฏิบัติการสอน 1 
 

-ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 
-ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2 
-วิธีสอนพลศึกษา 2 
-ปฏิบัติการสอน 2 

2. ผศ.ดร.วันชัย  กองพลพรหม ปริญญาเอก 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -การวัดและประเมินผล
พลศึกษา 
-การสัมมนาทางพล
ศึกษา 
-การจัดการแข่งขันกีฬา 
-ปฏิบัติการสอน1 

- การตัดสินกีฬา
แบดมินตัน 
-ทักษะและการสอน
กีฬาเทเบิลเทนนิส 
- ปฏิบัติการสอน 2 

3. ผศ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ ปริญญาโท 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -ประวัติปรัชญาและ
หลักการพลศึกษา 
-ทักษะแลการสอน 
-กระบี่กระบอง 
-การสัมมนาทาง
การศึกษา 
-ปฏิบัติการสอน1 
 

-ทักษะและการสอน
กีฬาวอลเลย์บอล 
-การตัดสินกีฬา
วอลเลย์บอล 
-ปฏิบัติการสอน 2 
 
 
 

4. ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย  
ลีพรหมมา 

ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -การตัดสินกีฬามวยไทย 
-ลูกเสือและยุวกาชาด 
-ปฏิบัติการสอน 1 

-ทักษะและการสอน
กีฬากระบี่กระบอง 
-การบริหารพลศึกษาใน
โรงเรียน 
-ปฏิบัติการสอน 2 

5. ผศ.ดร.ชัชวาลย์ รัตนพร 
ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

-ทักษะและการสอนกีฬา
ยิมนาสติก 
-ทักษะและการสอนเกม
และเกมน า 
-ปฏิบัติการสอน 1 

-ทักษะและการสอนเกม
และเกมน า 
-ปฏิบัติการสอน 2 

6 ผศ.ดร.ทวีสุข  โภคทรัพย์ 
 

ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารส าหรับ
ครู 

-นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

7. ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากดี ปริญญาโท 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -การวิภาคและสรีรวิทยา 
-การป้องกันและการ
ปฐมพยาบาลการ
บาดเจ็บทางกีฬา 
-การบริหารพลศึกษาใน
โรงเรียน 
-ปฏิบัติการสอน 1 

-ทักษะและการสอน
กีฬาแฮนด์บอล 
-กลวิธีการฝึกและการ
จัดการกีฬาแฮนด์บอล 
-ปฏิบัติการสอน 2 

8. ผศ.ศิรินธร จัตุชัย ปริญญาโท 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ --ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 
-ทักษะและการสอนกีฬา
เซปักตะกร้อ 
-กลวิธีการฝึกและการ
จัดการกีฬาบาสเกตบอล 
-ปฏิบัติการสอน 1 

-ทักษะและการสอน
กีฬาแฮนด์บอล 
-ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 1 
-กลวิธีการฝึกกีฬา
บาสเกตบอล 
-ปฏิบัติการสอน 2 

9. ผศ. สุชิลา  สวัสด ี
 
 

ปริญญาโท 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -ภาษาไทยส าหรับ
อุดมศึกษา 
-การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

-การเขียนเพื่ออาชีพ 
-การประเมินผล
โครงการ 

10. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติชัย  
แสนสุวรรณ 
 

ปริญญาเอก อาจารย์ -การพัฒนาหลักสู๖ร 
-การวิจัยทางการศึกษา 

-การสัมมนาทาง
การศึกษา 
-การวิจัยในชั้นเรียน 

11. ดร.บุณยาพร สารมะโน ปริญญาเอก อาจารย์ 
 

 
 

-คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับบัณฑิตอุดมคติ
ไทย 
-การวิจัยทางการศึกษา 

-การสัมมนาทาง
การศึกษา 
-การวิจัยในชั้นเรียน 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
รายวิชาที่สอน 

ภาคต้น  
ปีการศึกษา2562 

ภาคปลาย 
 ปีการศึกษา 2562 

12. นางนิตยา  ชมภูวิเศษ 
 

ปริญญาโท 
 

อาจารย์ -จิตวิทยาส าหรับครู 
-จิตวิทยาส าหรับครู 

-จิตวิทยาส าหรับครู 
-จิตวิทยาส าหรับครู 

13. นางนิตยา  ทองจันฮาด ปริญญาโท อาจารย์ -ปรัชญาศึกษาและความ
เป็นคร ู
-พื้นฐานวิชาชีพครู 
-การพัฒนาหลักสูตร 

-ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนา
สังคม 
-การจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

14. นายบรรพต รัตนจรัสโรจน์ 
 

ปริญญาโท 
 

อาจารย์ -ทักษะและการสอนกีฬา
กรีฑา 
-การจัดการแข่งขันกีฬา 
-การตัดสินกีฬากรีฑา 
-ปกิบัติการสอน1 

-การเรียนรู้ทักษะและ
กลไกการเคลื่อนไหวทาง
พลศึกษา 
-ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 
-ปฏิบัติการสอน 2 

15. นายเรืองวัฒน์  ประทุมอ่อน ปริญญาโท อาจารย์ -ทักษะและการสอนกีฬา
ฟุตบอล 
-ทักษะและการสอนกีฬา
เซปักตะกร้อ 
-ค่ายพักแรม 
-ปฏิบัติการสอน 1 

-การเรียนรู้ทักษะกลไก
และการเคลื่อนไหวทาง
พลศึกษา 
-สรีรวิทยาการกีฬาและ
การออกก าลังกาย 

อาจารย์ผู้สอนนอกหลักสูตร 
1. ผศ.สุพจน์  นาราภิรมย์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -ความสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและชุมชน 
-ทักษะและการสอน
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 
-ค่ายพักแรม 

-ทักษะและการสอน
กิจกรรมประกอบ
จังหวะ 
-ทักษะและการสอน
กีฬาว่ายน้ า 
-ปฏิบัติการสอน 2 

2. ผศ.นิภาพรรณ วงศ์หนองแวง ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -วิถีโลกกับการด ารงชีวิต  

3. ผศ.ยุวเรศ  ตันติยะวงศ์ษา ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

- 

4. ดร.ประวิทย์  หวานขม ปริญญาเอก อาจารย์ 
-ทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิชาชีพพลศึกษา 

-ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

5. ดร.รัชนี  สิงคะจันทร์ ปริญญาเอก อาจารย์  -ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
-ภาษาอังกฤษการ
สื่อสารเชิงวิชาการ
ส าหรับวิชาชีพพลศึกษา 

6. นางพิมลพรรณ โรจนชีวินสุภร ปริญญาโท อาจารย์  -ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
-ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเชิงวิชาการ
ส าหรับวิชาชีพพลศึกษา 

 

 

อาจารย์พิเศษ  ในหลักสูตร 
 

 
 ล าดับที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน 

 ไม่มี   
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10. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ได้รับความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 และได้รับการ
รับรอง จาก สกอ. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 แต่เริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษา
ตั้งแต่  ปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตร พ.ศ. 
2553  ทั้งนี้ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรภายในปี พ.ศ. 2560 และได้รับการ
อนุมัติจากสภาในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 

ผลการด าเนินงาน 
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา  เป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. พ.ศ.2562 ซึ่งปรับปรุงมา
จากหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 

หมายเหตุ: 1.การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่มาทดแทน หากได้มี
การสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่ถึงขึ้นตอนของสภามหาวิทยาลัยโดยอยู่ใน
ขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือ ได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษา  

   2. การนับผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาจากผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปี
การศึกษาน้ันๆ โดยไม่ต้องน าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา  

   3. เอกสารประกอบ เอกสารหลักฐานท่ี สกอ.ประทับตรารับทราบ  
   4. หนังสือน าท่ี สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้าม)ี 
   5. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทาบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาท่ี

อนุมัต/ิให้ความเห็นชอบหลักสูตร(ท่ีมา: ค าอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
ณ วันท่ี 4  กรกฏาคม 2559 และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 3 สิงหาคม 2560) 

 
รายการเอกสารอ้างอิง  

รหัสเอกสารอ้างอิง ชื่อเอกสารอ้างอิง 
MK-EDU-bHBM-1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

MK-EDU-bHBM-1-2-1 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
มหาสารคาม 

 

หมายเหตุ : รายการเอกสารอ้างอิงให้พิจารณาน าเสนอเฉพาะเอกสารที่ส าคัญ ๆ ในการยืนยันผลการด าเนินงานในแต่ละข้อ และ
พิมพ์หมายเลขเอกสารอ้างอิงแทรกท้ายข้อความที่แสดงถึงผลการด าเนินงาน 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
  องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  (นับรวมนักศึกษาตกค้าง) 

ล าดับที ่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ ผลรวมของคะแนน จ านวนข้อ ค่าเฉลี่ย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง 
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

4252 29 4.58 

 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 765 5 4.78 
 (2) ด้านความรู้ 729 5 4.56 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา 560 4 4.42 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 596 4 4.66 

 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

419 3 4.36 

  (6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 427 3 4.49 
  (7) ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

756 5 4.73 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทั้งหมด (คน) 132 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ส่งแบบประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

45 

4 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกลับ (คน) 

32 

5 

ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ตอบแบบแบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา)(/)*100 

 

24.24 

หมายเหตุ :- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งช้ี 2.1 ด้วย แม้ว่า หลักสูตรนั้นจะยัง
ไม่ครบรอบปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 
 - กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

(ทีม่า:คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบบัพิมพ์ครัง้ที ่3 สิงหาคม 2560) 

 
รายการเอกสารอ้างอิง 

ล าดับที่ ชื่อเอกสารอ้างอิง 
MK-EDU-bHBM-2-2.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาต ิ
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 
ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  (นับรวมนักศึกษาตกค้าง) 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
1.จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จทั้งหมด 132  
2.จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา  

98 74.24 

2.1จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)  

45 45.92 

2.2 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 2 2.04 
2.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อน
เข้าศึกษาและไม่มีการเปลี่ยนงาน  

- 
 

2.4 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- 
 

2.5 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท -  
2.6 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร -  
2.7 จ านวนบัณฑิตท่ีไม่มีงานท า  51 52.04 
3. จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมดที่น ามาคิดคะแนน
เป็นตัวหาร ( - (+++)) = A 

(98-(0+0+0+0)) 98 

4.จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าภายในเวลา 1 ปี 
(+) =B 

  (45+2) = 47 
 

4. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าภายในเวลา 1 ปี 
(B /A)*100 = C 

47.96 
 

ผลการประเมิน (คะแนน) 
(C*5)/100 

2.40 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
 ล าดับที่  ชื่อเอกสารอ้างอิง 

MK-EDU-bHBM-2-2.2-1 
รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
มหาสารคาม 

MK-EDU-bHBM -2-2.2-2 
บัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีขออนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ พบว่า บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 132 คน ตอบแบบส ารวจจ านวน 98 คน  

คิดเป็นร้อยละ 74.24  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) จ านวน 45 คน และยังไม่มีงานท า จ านวน 51 คน  
       ซ่ึงผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง พบว่า นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ 
เฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับ มากที่สุด วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะ
ตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นท่ีเปิดสอนสาขา/สาขาวิชา
เดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 
 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

(1) การรับนักศึกษา  
ระบบและกลไก 
ในปีการศึกษา  2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษามีการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา โดยมีเป้าหมายการรับนักศึกษา จ านวน 90 คน ตาม
แผนการรับใน มคอ. 2 มีการด าเนินการดังนี้ 

1. หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย วางแผนการจัดท าประกาศการรับสมัครและสอบ 
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
ประเภทโควตา จ านวน 53 คน และประเภททั่วไป จ านวน 37 คน  

2. หลักสูตรร่วมกับวิชาการคณะฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบ  
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ระดับ
ปริญญาตรี ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น
คณะกรรมการร่วมด้วย 

3. หลักสูตรร่วมกับวิชาการของวิทยาเขตจัดท ารายละเอียดการรับสมัครและ 
ประชาสัมพันธ์บน Websiet ของวิทยาเขต และ Facebook คณะ 

4. หลักสูตรร่วมกับวิชาการคณะ ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โดย  
ด าเนินการสอบคัดเลือกดังนี้ 

ประเภทโควตา 
   - วัดแววความเป็นครู 
   - สอบสัมภาษณ์ 
   - ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ประเภททั่วไป 

  - วัดแววความเป็นครู  
- ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ทักษะทางกีฬาและสมรรถภาพทางกาย(ภาคปฏิบัติ) 
- สอบสัมภาษณ์ 

5. จัดท าประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา/ประเภททั่วไป  
และรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
6. หลักสูตรร่วมกับวิชาการคณะ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อให้กับ  

นักศึกษาที่เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดย 
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้างานกิจการนักศึกษาของคณะ  

ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ เช่น ความรู้ทางวิชาการ ความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตร ทักษะชีวิต เป็นต้น 
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- น าข้อมูลของนักศึกษาใหม่เข้าประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความ  
พร้อมแก่นักศึกษาใหม่ให้เหมาะสมกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

 - โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเป็นการ 
ปูพื้นฐานในสาขาวิชาที่เรียน/พ้ืนฐานทางวิชาชีพ)  

 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
    ในปีการศึกษา 2562  มีจ านวนบุคคลสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา จ านวน 449 
คน และประเภททั่วไป จ านวน 190 คน  ซึ่งคณะได้พิจารณาคัดเลือกรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2562  จ านวน  90 คน เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาใน มคอ.
2 คือ 1. ประเภทโควตา  จ านวน 53 คน   2. ประเภททั่วไป จ านวน 37 คน  
   คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ จัดท ารายงานผลการประเมิน
กระบวนการรับสมัครนักศึกษา ตามกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ดังนี้ 
      - หลักสูตรร่วมกับงานวิชาการของวิทยาเขตร่วมจัดท าเอกสารรับสมัคร
ประชาสัมพันธ์ บุคคลเข้าศึกษาต่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     - ประเภทโควตา  
       1) ประกาศรับสมัคร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 – 4 มกราคม 2562 
       2) รับสมัครทางออนไลน์ ผ่านเว็บมหาวิทยาลัยฯ 
       3) ด าเนินการสอบภาคทฤษฎี(วัดแววความเป็นครู) และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14-
15 มกราคม 2562  
       4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการสอบพิจารณาผล
การรับนักศึกษาใหม่ 
       5) จัดท าประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23 มกราคม 
2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และ Facebook คณะฯ และการรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ในวันที่ 28 - 29 มกราคม  2562 
     - ประเภททั่วไป  
        1) ประกาศรับสมัคร ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์  – 22 มีนาคม 2562 
        2) รับสมัครทางออนไลน์ ผ่านเว็บมหาวิทยาลัยฯ 
        3) ด าเนินการสอบภาคทฤษฎี(วัดแววความเป็นครู , ความรู้ความสามารถทั่วไป) 
ทดสอบทักษะทางกีฬา และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562  
        4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการสอบพิจารณาผล
การรับนักศึกษาใหม่ 
        5) จัดท าประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 22 เมษายน 
2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และ Facebook คณะฯ และรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ในวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม  2562 
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การประเมินกระบวนการ 
     ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินกระบวนการดังนี้ 

1. หลักสูตรทบทวนประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยเปรียบเทียบผลที่ได้จาก 
แผนการรับนักศึกษา และคุณสมบัติที่หลักสูตรก าหนดพบว่าการด าเนินการเป็นไปตาม
ระบบ การคัดเลือกได้จ านวนนักศึกษาตามแผนการรับ 

2. หลักสูตรประชุมกระบวนการด าเนินงานจากผลการประเมินกระบวนการรับ 
นักศึกษา จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการรับของนักเรียน พบว่า ผู้สมัครมี
ความพึงพอใจต่อกระบวนการรับสมัครนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 53 อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด และมีข้อเสนอแนะต่อกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่คือ มีการ
รับจ านวนน้อยเกินไป และควรปรับปรุงการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตให้มีความพร้อมมาก
ยิ่งขึ้น 
 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
     จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการเกี่ยวกับผลการ
รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 พบว่า ระบบและกลไกในการรับนักศึกษามี
ประสิทธิภาพ ท าให้กระบวนการรับนักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงควร
พัฒนาด้านคุณภาพโดยก าหนดการคัดเลือกให้มีเกณฑ์ท่ีสูงขึ้น ซึ่งจะท าให้การคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าศึกษาต่อและคาดว่าจะท าให้อัตราการคงอยู่สูงขึ้น 
 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ระบบและกลไก 
    เมื่อปีการศึกษา 2561 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่า ไม่ได้แยกโครงการ
และกิจกรรมออกจากการปฐมนิเทศ ท าให้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาไม่สัมพันธ์
กับพัฒนาทักษะที่จ าเป็น และประเด็นอัตราคงอยู่ยังต้องพัฒนาดังนั้นในปีการศึกษา  
2562 หลักสูตรร่วมกับคณะฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ องค์การนักศึกษา 
สโมสรคณะศึกษาศาสตร์ งานแนะแนวคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตมหาสารคาม จึงได้ร่วมก าหนดแผนและกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้วยการลง
แผนในงบประมาณ และกิจกรรมของคณะฯ โดยมอบหมายฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. โครงการปฐมนิเทศ (ก้าวใหม่ วันใหม่)  
2. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ  
3. กิจกรรมพิสูจน์รุ่น  
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 การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
1. หลักสูตรประชุมคัดกรองสภาพปัญหา ก าหนดประเด็น วิธีการจากการ 

พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาแรกเข้า เพ่ือน าประเด็น ไปเตรียมความพร้อม โดยหลักสูตร
ด าเนินการคัดกรองนักศึกษาแลกเข้าตามประเด็น ที่วางแผนไว้ และจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อม  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ ประชุมชี้แจง เพ่ือ  
มอบหมายงานตามค าสั่ง หลักสูตรด าเนินการ จัดโครงการและกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาแรกเข้าดังนี้ 

- โครงการปฐมนิเทศ (ก้าวใหม่ วันใหม่) เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้รับ 
ทราบข้อมูลของการใช้ชีวิตตลอดหลักสูตรทั้งด้านการเรียนและการด ารงชีวิต 

- โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ เป็นกิจกรรมที่เน้นการ 
เข้าสังคม การเอาตัวรอดจากสิ่งแวดล้อมใหม่ การปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ 

- กิจกรรมพิสูจน์รุ่น เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เป็นเวลา 2 เดือน เพ่ือให้นักศึกษาใหม่มีความพร้อมเรื่องการด ารงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
โดยเน้นพ่ีรหัสเป็นผู้ดูแลน้อง ก ากับการดูแลโดยสโมสรนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
การประเมินกระบวนการ 
        จากการประเมินผลการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา หลักสูตรได้พิจารณา
สรุปผลร่วมกันพบว่า การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือการด ารงชีวิตเป็นเรื่อง
ส าคัญ นักศึกษานักศึกษาเข้าใจระบบของการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น ปรับตัว
ได้ดีขึ้น กล้าที่จะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าเรื่องการด ารงชีวิต การเรียน
และผลจากการแสดงความคิดเห็นโดยประเมินจากผลความพึงพอใจในแต่ละโครงการและ
กิจกรรม พบว่ามีความพึงพอใจระดับดีมาก และค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนการเตรียมความพร้อม
เรื่องทักษะภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนควรให้หลักสูตรจัดให้
อย่างต่อเนื่องขณะเรียน 
 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
       หลักสูตรไดส้รุปผล และน าประเด็นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน เสนอต่อรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพิจารณาวางแผนจัดกิจกรรม
การอบรมในระหว่างการศึกษา และการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาในปีต่อไป  
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

1.การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
 

ระบบและกลไก 
      จากผลการประเมินในปกีารศึกษา 2561 พบว่า ควรดูแลให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และการแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อลดอัตราการออกกลางคัน ซึ่งในปีการศึกษา  
2562  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้ร่วมกันประชุม
เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการหาแนวทางจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
2. คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. หลักสูตรก าหนดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ทราบบทบาทหน้าที่ของ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  
4. จัดตารางให้ค าปรึกษานักศึกษาเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล/รวมรวมข้อมูลพื้นฐาน  

ของนักศึกษา ก าหนดชั่วโมงโฮมรูมอาจารย์ที่ปรึกษา 
5. จัดช่องทางการให้ค าปรึกษา 
6. ด าเนินการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
7. จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
8. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ 

นักศึกษา 
9. ประเมินกระบวนการของการให้ค าปรึกษา การแนะแนวการให้ข้อมูลข่าวสาร  
10. น าผลการประเมินกระบวนการไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัด 

 
การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
          ในปกีารศึกษา 2562 หลักสูตร ก าหนดการควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ช่วยฝ่ายกิจการ และหัวหน้างานแนะแนว 
ของคณะ ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษา ในแต่ละชั้นปี  

2. หลักสูตรแต่งตั้งค าสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
โดยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาไปจนถึงชั้นปีที่ 4  และจัดท าคู่มือ
อาจารย์ 

3. ประชุมชี้แจงอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าชั้นปี เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ 
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการใช้ชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา และบันทึก  
การให้ค าปรึกษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามรายละเอียดในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาแต่
ละป ีโดยก าหนดชั่วโมงโฮมรูมทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 1 ชั่วโมง เวลา 08.00 น -
09.00 น และ 13.00 น. -15.00 น. 
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5. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการควบคุมดูแลการให้ 
ค าปรึกษา แก่นักศึกษาท่ีรับผิดชอบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

6. หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามความก้าวหน้า กิจกรรมนักศึกษา  
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และความเป็นอยู่ของนักศึกษา ผ่านการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
และการจัดกิจกรรมของคณะ ในทุกวันพุธของสัปดาห์เวลา และ 13.00 น. -15.00 น. 
 
การประเมินกระบวนการ 
      จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2562 ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การให้ค าปรึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2562  มีค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับดี หลักสูตรได้
น าข้อเสนอแนะและผลการส ารวจความพึงพอใจ มาประชุมทบทวน การด าเนินงาน 
ตามกระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา วิชาการ แนะแนวแก่นักศึกษา พร้อม
เพ่ิมระบบการติดตามดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาการออกกลางคันทุกชั้นปีอย่างเคร่งครัด  
ซึ่งในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562  ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้
ค าปรึกษา พบว่ามีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.13  คือ 4.45 อยู่ในระดับดี  
 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
       ในปีการศึกษา 2562 ได้น าผลกระบวนการทบทวนมาพัฒนา เพ่ือให้ได้แนวทางท่ี
ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโฮมรูม เพ่ือให้นักศึกษา ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ประจ า ส่งผลดีในการปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการ
สอนได้ อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทในการลงนามในสมุดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดี ท าให้ระบบการติดตาม หรือการดูแลนักศึกษา เป็นไปอย่างราบรื่น   
โดยเฉพาะการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาปัญหาส่วนตัว การเรียน การใช้ชีวิต 
สามารถแก้ปัญหาอัตราการคงอยู่ได้ 
 
2.การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ระบบและกลไก 
         จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2561 พบว่า การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ยังมีความพร้อมน้อยในด้าน
ทักษะการคิด ดังนั้นหลักสูตรจึงร่วมประชุมสรุปให้ก าหนดแผนการพัฒนานักศึกษาด้าน
การคิดเชิงระบบ การคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะท าให้
นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้
ครบทุกด้าน โดยหลักสูตรได้ก าหนดแผนงานโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการและกิจกรรมในกลุ่มวิชาหลัก 
2. โครงการและกิจกรรมในกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
3. โครงการและกิจกรรมในกลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
4. โครงการและกิจกรรมในกลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
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การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
      ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินจัดกระบวนการเรียนการสอน พร้อมกับ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสร้างสรรค์ศักยภาพสู่การเรียนรู้ ให้
ครอบคลุมในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในกลุ่มวิชาต่าง ๆ  โดยเน้นการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาตามกลุ่มวิชา และเชื่อมโยง กิจกรรมไปสู่
โครงการที่สัมพันธ์ ดังนี้ 
4 กลุ่มหลัก 
1. กลุ่มวิชาหลัก (core subjects) คือ โครงการปฏิบัติการสอน 1 2 เพ่ือให้นักศึกษา
เตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู ได้เรียนรู้และเข้าใจสภาพการเรียนการสอนในสภาพจริง ได้
รู้จักคิดวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  
2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skill) คือ โครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้น า  
3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) คือ 
โครงการนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาครูพลศึกษา  
4. กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (Information media and technology 
skills) คือ โครงการสายสัมพันธ์น้องพ่ีศรีพลศึกษา (วิชาการ) 
 
การประเมินกระบวนการ 
      ภายหลังการด าเนินงานแต่ละโครงการและกิจกรรม หลักสูตรได้ประชุมทบทวน
การด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 จากผลการสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนในภาคต้น และ
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 พบว่า  
1. ในกลุ่มวิชาหลัก นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา 

มีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับมาก 
2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน  

มีค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก 
3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน

การสอน มีค่าเฉลี่ย 4.18  อยู่ในระดับมาก 
4. กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก 
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ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
      จากการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2562 มีข้อควรพัฒนาให้นักศึกษามี
ความรู้ ความสามารถตามความต้องการของสังคม และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ สอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหลักสูตรจะ
น าผลการสรุปในครั้งนี้ ไปประชุมชี้แจงก่อนเปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2563 พร้อมกับ
จัดท าคู่มือการเขียน มคอ.3 ให้เกิดการพัฒนานักศึกษา ตามผลสรุปของกลุ่มวิชาต่าง ๆ 
ดังนี้ 
1. กลุ่มวิชาหลัก ต้องปรับปรุงคุณภาพการสอนของอาจารย์ การพัฒนาอาจารย์

ผู้สอนให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาทักษะ
ปฏิบัติ 

2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกภาวะผู้น าในขณะเรียน และ
การศึกษาสังเกตที่โรงเรียนเครือข่ายฝึกสอน ก่อนน าไปใช้จริง 

3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท า
วิจัยในชั้นเรียนในขณะเรียน และการศึกษาสังเกตดูงานที่โรงเรียนเครือข่าย
ฝึกสอน 

4. กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี เปิดเวทีส าหรับการประกวดการสร้างสื่อ
นวัตกรรมเก่ียวกับการสอนพลศึกษา 

 

 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
    -การคงอยู่และการส าเร็จ 

 
ปี

การศึกษา 
 

แผนรับการ
รับตาม 
มคอ.2 

 
จ านวน 
ที่รับเข้า 
 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 
 

จ านวน นศ. ตกค้าง 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

 

จ านวนนักศึกษา 
ที่ออกกลางคันสะสมจนถึง

สิ้นปีการศึกษา  (คน) อัตราการคงอยู่ 
- x100 
 2560 2561 2562 2560 2561 2562 เสียชีวิต 

 
สาเหตุอื่น ๆ 
 

2556 280 263 139 - - 12 3 - 1 109 58.56 
2557 175 211 - 118 - - 10 6 - 77 63.51 
2558 90 90 - - - - - - - 12 86.67 
2559 90 90 - - - - - - - 9 90.00 
2560 90 90 - - - - - - - 18 88.00 
2561 90 90 - - - - - - - 25 72.22 
2562 90 90 - - - - - - - 13 85.56 

 อัตราการส าเร็จ
การศึกษา 

(/)*100 

 
 55.92 67.78 

 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด+ 

 
124 61 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ได้แก่ การตัดสินใจเลือกท่ีเรียนใหม่ หลังประกาศผลทั้งประเภท
ทั่วไปและโควตา (ก่อนตัดสินใจเข้าศึกษาต่อจึงท าให้อัตรา จึงท าให้จ านวนนักศึกษาท่ีออกกลางคันมีจ านวนมาก)  
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- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
1) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 

ผลการประเมิน(ค่าเฉลี่ย) 
การรับนักศึกษาและการ
เตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา 

การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

รวม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 
2559 4.57 มากที่สุด 4.56 มากที่สุด 4.50 มาก 
2560 4.70 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.69 มากที่สุด 
2561 4.51 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 
2562 4.53 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 4.59 มากที่สุด 

 
 

 จากตารางพบว่า ในปีการศึกษา 256 2  ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ด้าน คือการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  และ
ด้านการส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษาโดยสุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จ านวน  179 คน   
ผลการประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรด้านนักศึกษา 
และผลการร้องเรียนของนักศึกษา ในภาพรวม  มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด โดยในปีการศึกษา 256 2 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน จาก 4.58 (ระดับมากที่สุด) เป็น 4.59 (ระดับมากท่ีสุด)   

 
 

2) ผลการจัดการข้อร้องเรียน 
   ในปีการศึกษา 2562  มีการร้องเรียนของนักศึกษาของนักศึกษา ดังนี้(ถ้ามี) ถ้าไม่มีก็บอกไม่มี 

ล าดับที่ ข้อร้องเรียนของนักศึกษา ผลการจัดการข้อร้องเรียน 
 ไม่มี ไม่มี 

 
รหัสเอกสารอ้างอิง ชื่อเอกสารอ้างอิง 

MK-EDU-bHBM-3-3.1.1-1 ประกาศการรับนักศึกษาประเภทโควตา และ ประเภททั่วไป 
MK-EDU-bHBM-3-3.1.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  
MK-EDU-bHBM-3-3.1.1-3 แบบทดสอบวัดแววความเป็นครู 
MK-EDU-bHBM-3-3.1.1-4 แบบทดสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
MK-EDU-bHBM-3-3.1.1-5 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย และแบบสัมภาษณ์ 

MK-EDU-bHBM-3-3.1.1-6 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

MK-EDU-bHBM-3-3.1.2-1 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ 
MK-EDU-bHBM-3-3.1.2-2 กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความรัก ความศรัทธา และความภาคภูมิใจในสถาบันฯ 
MK-EDU-bHBM-3-3.1.2-3 กิจกรรมพิสูจน์รุ่น 
MK-EDU-bHBM-3-3.1.2-4 ภาพกิจกรรมวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ก่อนเข้าศึกษาต่อ) 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.1-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา/แบบบันทึกให้ค าปรึกษา 
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MK-EDU-bHBM-3-3.2.1-3 รายงานการประชุมการสอนเพ่ือเสริมสร้างในศตวรรษที่ 21 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.2-1 โครงการสายสัมพันธ์น้องพ่ีศรีพลศึกษา 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.2-2 กิจกรรมจัดท าวีดีโอภาพแห่งความทรงจ า 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.2-3 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.2-4 สมุดกิจกรรม 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 

 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

(ตัวบ่งช้ีที่ 4.1) 

1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

ระบบและกลไก 
     หลักสูตรใช้ระบบและกลไก ร่วมกับคณะและวิทยาเขต ในการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี้ 
   ในปีการศึกษา  2562 หลักสูตรได้เตรียมการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่อยู่ในต าแหน่งอัตราจ้าง 1 คน พร้อมกับเตรียม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อเข้าสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา 
จ านวน 2 คน เพื่อเป็นการวางแผนให้เป็นไปตามกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต่อไป ดังนี้ 
1) หลักสูตรประชุมพิจารณาอาจารย์ที่รับเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็น
อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร คือ มีคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา 
2) หลักสูตรเตรียมจัดท ากรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับพันธกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และวางแผนการสรรหาอาจารย์ใหม่ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3) หลักสูตร ประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
4) วิทยาเขตท าค าสั่งแต่งตั้ง และเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสถาบัน 
ไปยังคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ น าเสนอต่อสภาวิชาการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
 
การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
      ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้พิจารณา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด เนื่องจาก 
ผศ.อ่ินอ้อย  เฉลิมชิต ต าแหน่งอัตราจ้างเกษียณอายุราชการและจ้างต่อสัญญาจ้าง 1 ปี  
ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้อนุมัติด าเนินงานดังนี้  
          1) หลักสูตร เสนอชื่อ ผศ. สุชิลา  สวัสดี ให้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตามเอกสาร มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง  2562 
          2) หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีวุฒิการศึกษาตรงสาขาวิชา
ตามหลักสูตร คือสาขาวิชาพลศึกษา จัดท าผลงานทางวิชาการ ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
เป็นต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ท่าน คือ ผศ. ดร. สมานชัย  ลีพรหมมา 
ผศ. ค าพาง  ศรีท้าวปากดี  ผศ. ศิรินธร  จัตุชัย และในปีการศึกษา 2563 ได้วางแผนให้ 
ผศ. ค าพาง  ศรีท้าวปากดี  และ ผศ. ศิรินธร  จัตุชัย เตรียมเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป 
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          3) ส่งเสริมสนับสนุน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา พลศึกษา ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ส าเร็จการศึกษา 1 ท่าน คือ ผศ.ดร. 
วันชัย  กองพลพรหม ส าเร็จการศึกษา ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ
กีฬา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในสาขาสัมพันธ์ศึกษาซึ่งคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563 อีก 1 คน  
          4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ทั้งสาขาพลศึกษา และสาขาที่เก่ียวข้อง หรือ สาขาสัมพันธ์ ได้จัดท าวิจัยและ
น าเสนอในงานวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีผู้น าเสนอผลงานวิจัย จ านวน 4 ท่าน 
คือ ผศ.ดร.รัตนาพร  กองพลพรหม  ผศ.ดร.วันชัย  กองพลพรหม ผศ.ดร.สมานชัย     
ลีพรหมมา และ ผศ.สุชิลา  สวัสดี   
 

การประเมินกระบวนการ 
        ผลการประเมินกระบวนการในปกีารศึกษา  2562 พบว่า มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ทั้ง 5 คน และหลักสูตร  
ได้ประชุมเกี่ยวกับการวางแผน เตรียมการให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ 
พร้อมที่จะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือรองรับอัตราการเกษียณอายุราชการ
ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2563 อีก 2 คน 
 
 

ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
        หลักสูตรวางแผนการพัฒนาอาจารยใ์ห้มีคุณสมบตัพิร้อมทีจ่ะเป็นอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร และต่อยอดเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้  โดยส่งเสริมพัฒนาทั้งด้านต าแหน่ง
ทางวิชาการ การศึกษาต่อที่สูงขึ้น และการท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
อนาคต เสนอต่อรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป  
 
2. การบริหารอาจารย์ 
 

ระบบและกลไก 
      ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีความจ าเป็นต้องวางแผนการจัดจ้างอาจารย์พิเศษ 
ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เนื่องจาก ในปีการศึกษา  2563  มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรงสาขาวิชาพลศึกษา เกษียณอายุราชการ 2 ท่านคือ 
ผศ.ประเสริฐศักดิ์  บุญศิริโรจน์ และ ผศ.ชัชวาลย์  รัตนพร และสาขาจิตวิทยาและ
วิชาชีพครู  1 ท่าน คือ อาจารย์นิตยา  ชมภูวิเศษ หลักสูตรจึงด าเนินการบริหารดังนี้ 
          1) หลักสูตร วางแผนด้านการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชา
พลศึกษา จ านวน 2 คน สาขาจิตวิทยาหรือสาขาวิชาชีพครู ในปีการศึกษา  2563 ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนดที่แสดงให้เห็นถึงอัตราคงอยู่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน ผู้เกษียณในแต่ละปี จ าแนกตามคุณวุฒิ และต าแหน่งทาง
วิชาการ วิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตราการขาดแคลนอาจารย์ จ านวนที่ต้องสรรหา
ในแต่ละปี  
         2) หลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางนโยบาย และจัดสรร
งบประมาณ ในการจ้างอาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด จ านวน 3 ต าแหน่ง 
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        3) หลักสูตรมีการติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตามกิจกรรม โครงการที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่  
         4) หลักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างชัดเจน เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ในคราวประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         5) หลักสูตรมีระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน มีการ มอบหมายงานให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ในการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ ตามเกณฑ์ สกอ.2558 
 
การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
       ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการดังนี้ 
         1. ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตาม 
สกอ ก าหนด 
         2. ท าแบบบันทึกประวัติ ข้อมูลอาจารย์ เพื่อแจ้งความจ านงให้เข้ามาเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         3. วางแผนส่งเสริสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ท างานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น 
         4. สร้างแรงจูงใจ ให้ขวัญก าลังใจในการเตรียมความพร้อมด้านงานวิจัย และ
ผลงานวิชาการโดยการก ากับติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 
การประเมินกระบวนการ 
        ในปกีารศึกษา  2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ตามที่
วางแผนไว้ 2 เรื่อง มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรผ่านการประเมินผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน 
 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
          หลักสูตร น าแผนการพัฒนาอาจารยใ์นปกีารศึกษา  2562 มาวิเคราะห์สรุป
เพ่ือพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านหลักสูตรด้าน
งานวิจัย และการส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าสู่การท าผลงานทางวิชาการในปี พ.ศ. 2563 
ดังนี้ 
         1) ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องได้รับ
การพัฒนาในการท าวิจัย เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน ปีละ 1 เรื่อง อย่าง
ต่อเนื่อง  
         2) ก ากับติดตาม เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พัฒนาตนเอง ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี  
         3) ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร น าผลสรุป
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาบูรณาการกับการเรียนการสอน บูรณาการกับการบริการ
วิชาการ และบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นรูปธรรมในปีการศึกษา 
2563และส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในการน าเสนองานวิชาการในปีการศึกษาต่อไป  
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3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 

ระบบและกลไก 
     ในปีการศึกษา  2562 ได้น าผลสรุปการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เข้าร่วมประชุม
เพ่ือวางแผนการด าเนินการต่อ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีต าแหน่งทาง
วิชาการครบ 5 คน ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตรงสาขาวิชา 3 คน มีผลงานวิจัย
เผยแพร่ครบ 5 คน จึงวางแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คุณวุฒิสาขาวิชา 
พลศึกษาให้มีต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ และให้เข้าร่วมประชุม อบรม 
การท างานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยก าหนดเป้าหมายไว้ว่า  
ในปีการศึกษา  2563 ต้องให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
เพ่ิมผลงานทางวิชาการ 1 ราย น าเสนอผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อย 1 ราย 
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 1 ราย 
 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
      ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ประชุม เพื่อสรุปประเด็นที่จะต้องเตรียมการใน
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมอบรม สัมมนา  ครบ 5 คน 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

จ านวน 4 เรื่อง 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าผลงานทางวิชาการท่ีสูงขึ้น จ านวน 1 คน  

คือ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา และได้เข้าสู่ต าแหน่งในปีการศึกษา 
2562 

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน 1 คน  
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กองพลพรหม และส าเร็จการศึกษา  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
ในปีการศึกษา 2562 

 

การประเมินกระบวนการ 
      จากผลการประเมินกระบวนการในรอบการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2562 พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาครบทุกคน ตาม
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง มีการเข้าร่วมอบรม มีผลงานวิจัยเผยแพร่ มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ มีการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรได้เตรียมวางแผนสนับสนุน
ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่แจ้งความจ านงจะเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแทนอาจารย์ที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ราย 
 

ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
         ในรอบปกีารศึกษา 2562 การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิดเป็น
รูปธรรมชัดเจน ด้านการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และการพัฒนาให้เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยเป็นไปตามแผนที่ก าหนด และได้เตรียมการ
วางแผนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ได้ตระหนักเห็น
ความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาตนเองเพ่ือเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในปี พ.ศ. 2563 ต่อไป 
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คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ีที่ 4.2) 

1.จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก       จ านวน 3 คน 
   ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 60 
คะแนนที่ได้                              เท่ากับ 5 
     3X100  = 60    =   60x5  =  5 
 
2. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 5 คน แยกเป็น 
     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์                   จ านวน  5  คน 
     - รองศาสตราจารย์                     จ านวน  -   คน 
     - ศาสตราจารย์                          จ านวน  -   คน 
ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 100 
คะแนนที่ได้                             เท่ากับ 5 
      (รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1,1.1.2) 
3. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ   
   หลักสูตร 

ชื่อ-อาจารย์ ผลงานทางวิชาการ รายละเอียดการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก 

ผศ.ดร.วันชัย  

กองพลพรหม 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

ทักษะกระบวนการเพื่อสร้างเสริม

สมรรถภาพทางกายส าหรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

น าเสนอในงาน”
มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2562 วันท่ี 10 
เม.ย. 2562 

0.4 

ผศ.ดร.รัตนาพร  

กองพลพรหม 

Developing an Instructional Model 

for Systemmatical Thinking 

Improvement in Ability 

Enhancement on Teaching and 

Learning Design for Practical Training 

Experience in Teaching Profession of 

Student, Faculty of Education 

Mahasarakham Campus 

ประชุมวิชาการ 9th 
Institute of  Physical 

Education 
International 

Conference 2019 
“Creative 

innovations in Sports 
for Sustainable 

Development May 
19-21, 2019 The 
Emerald Hotel, 

Bangkok, Thailand 

0.4 

ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี 

ดร.สมานชัย 

ลีพรหมมา 

The Management of Muay Thai Gym 

and Develop Thai Boxers Beeome a 

Thai Professional Boxeri South-East 

 

 

 

 

 

 

0.4 

      5                       40 
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ผศ.สุชิลา สวัสดี The Development of Instructional 

Model for the Enhancement of 

Critical Thinking Skills in Language 

and Cultural for Teacher Subject of 

Three Level Students in Education 

Faculty Institute of Physical 

Education in Mahasarakham Campus 

0.4 

รวม 1.60 
หมายเหตุ : ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คิดตามระยะเวลาของปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับ

ประเมิน เช่น รับการประเมินปีการศึกษา 2562 คิดผลงานปีปฏิทิน 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 2562) 

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เท่ากับ 1.60 

- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1.60 x 100 = 32  คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5  
 
(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 4.2-1) 

         ดงันัน้ คุณภาพของอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตรไดค้ะแนนเท่ากับ  
                     1+2+3     =  5    คะแนน 
                        3 

ผลที่เกิดกับ
อาจารย ์
(ตัวบ่งช้ีที่ 4.3) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1.อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์จากรายงาน มคอ.2 คณะศึกษาศาสตร์ มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ไม่มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม  ในปีการศึกษา 2556 – 2562  ยังคงเป็น 5 คน 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ
ของการคงอยู่ ทั้งหมด คงอยู่ ปรับเปลี่ยน 

2560 5 5 0 100 
2561 5 5 0 100 
2562 5 4 1 100 

หมายเหตุ : คงอยู่  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติหน้าท่ีตลอดระยะเวลาโดยไม่มี
การปรับเปลี่ยนในระหว่างปีการศึกษาหรือภายในปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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2.ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ผลการประเมิน ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.67 
(คะแนนเต็ม 5) ซึ่งความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยที่มีแนวโน้มดีขึ้นจากปีการศึกษา 2560 

ประเด็นการประเมิน 

ปีการศึกษา 
2559 

(คะแนนเฉลี่ย

เต็ม 5 คะแนน) 

ปีการศึกษา 
2560 

(คะแนนเฉลี่ย

เต็ม 5 คะแนน) 

ปีการศึกษา 
2561 

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 

คะแนน) 

ปีการศึกษา 
2562 

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 

คะแนน) 
ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

4.55 

(มากที่สุด) 

4.60 

(มากที่สุด) 

4.75 

(มากที่สุด) 

4.75 

(มากที่สุด) 

ระบบการบริหารอาจารย ์ 4.55 

(มากที่สุด) 

4.68 

(มากที่สุด) 

4.64 

(มากที่สุด) 

4.66 

(มากที่สุด) 
ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย ์

4.48 

(มาก) 

4.56 

(มากที่สุด) 

4.53 

(มากที่สุด) 

4.61 

(มากที่สุด) 
 

โดยรวม 
4.53 

(มากที่สุด) 
4.61 

(มากที่สุด) 
4.64 

(มากที่สุด) 

4.67 

(มากที่สุด) 

หมายเหตุ: การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ให้ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร  
(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2561) 

 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสารอ้างอิง ชื่อเอกสารอ้างอิง 
MK-EDU-bHBM-4-4.1.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตร  

MK-EDU-bHBM-4-4.1.1-2 สัญญาจ้างอาจารย์พิเศษ (นายเรืองวัฒน์ ประทุมอ่อน) 
MK-EDU-bHBM-4-4.1.1-3 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร(วางแผนเตรียมให้อาจารย์ประจ ามี

คุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร)  
MK-EDU-bHBM-4-4.1.1-4 แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม (พ.ศ. 2561-2565) 
MK-EDU-bHBM-4-4.1.2-1 ประกาศทุนวิจัย 
MK-EDU-bHBM-4-4.1.3-1 แบบส ารวจความต้องการในการพัฒนาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
MK-EDU-bHBM-4-4.1.3-2 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
MK-EDU-bHBM-4-4.3.2-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการ

บริหารจัดการหลักสูตรปีการศึกษา 2562 
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       หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

         ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 
 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

พล031344 
ทักษะและการสอนกีฬา
ยิมนาสติก 

1/2562 4 9 12 14 10 5 19 4 0 77 73 

สข001012 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1/2562 6 16 28 15 8 0 0 4 0 77 73 

กศ011017 
ปรัชญาการศึกษาและความ
เป็นครู 

1/2562 6 15 27 15 7 2 4 1 0 77 76 

กศ001004 
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
และชุมชน 

1/2562 22 26 19 5 3 0 0 2 0 77 75 

พล011141 
ประวัต ิ ปรัชญาและหลักการ
พลศึกษา 

1/2562 20 22 15 6 6 3 4 1 0 77 76 

พล031324 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 1/2562 22 30 13 4 8 0 0 0 0 77 77 

มศ021003 
คุณธรรม จริยธรรม  ส าหรับ
บัณฑิตอุดมคติไทย 

1/2562 45 22 4 4 0 0 1 1 0 77 78 

มศ041007 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา 1/2562 14 16 27 10 5 1 0 4 0 77 73 

พล041123 
ทักษะและการสอนกีฬา
ฟุตบอล 

1/2562 28 19 7 14 9 0 0 0 0 77 77 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

พล041080 
ทักษะและการสอนกีฬาเซปัก
ตะกร้อ 

1/2562 31 15 9 5 4 0 0 1 0 65 64 

สศ031009 วิถีโลกกับการด ารงชีวิต 1/2562 15 8 9 9 9 6 8 1 0 65 64 
กศ023022 การพัฒนาหลักสูตร 1/2562 12 15 16 14 8 1 0 0 0 66 66 

พล031213 
ทักษะและการสอนกระบี่
กระบอง 

1/2562 6 32 25 3 0 0 0 0 0 66 66 

พล032222 การตัดสินกีฬากรีฑา 1/2562 27 29 5 4 0 0 0 0 0 65 65 
กศ012015 พื้นฐานวิชาชีพคร ู 1/2562 9 21 21 10 4 0 0 1 0 66 65 
พล013075 การจัดการแข่งขันกีฬา 1/2562 21 19 13 6 5 0 1 1 0 66 65 

วท082197 
การป้องกันและการปฐมพยาบาล
การบาดเจ็บทางการกีฬา 1/2562 29 20 12 4 0 0 0 1 0 66 65 

วท051001 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/2562 28 9 8 11 6 2 0 2 0 66 64 

 

น ำมำจำก มคอ5 ของแต่ละวิชำ 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

มศ052047 
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
วิชาชีพพลศึกษา    

1/2562 4 3 22 16 11 6 8 0 0 70 70 

พล013080 วิธีสอนพลศึกษา 1/2562 25 17 13 10 5 0 0 0 0 70 70 
พล073115 ค่ายพักแรม 1/2562 35 11 9 7 8 0 0 0 0 70 70 

พล051338 
ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อ
สุขภาพ 

1/2562 11 17 25 9 3 2 1 2 0 70 68 

กศ031007 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารส าหรับครู 

1/2562 7 12 18 6 11 4 5 1 0 64 63 

กศ042016 การวัดและประเมินผลการศึกษา 1/2562 13 29 15 7 3 2 0 1 0 70 69 
กศ052010 จิตวิทยาส าหรับครู 1/2562 15 20 14 11 7 3 0 0 0 70 70 
พล032238 การตัดสินกีฬามวยไทย 1/2562 21 13 32 0 2 0 0 0 0 68 68 
พล013076 การวัดและประเมินผลพลศึกษา 1/2562 14 19 17 12 6 0 0 2 0 70 68 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
พล072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมน า      1/2562 43 22 11 1 0 0 0 2 0 79 77 
พล071082 ลูกเสือและยุวกาชาด 1/2562 39 16 21 0 0 0 0 2 0 78 76 
พล084020 การสัมมนาทางพลศึกษา 1/2562 18 28 25 10 0 0 0 0 0 81 81 
กศ043008 การวิจัยทางการศึกษา 1/2562 16 28 18 9 3 0 2 5 0 81 76 
กศ024014 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1/2562 22 26 19 9 3 0 0 2 0 81 75 
กศ052008 จิตวิทยาส าหรับครู 1/2562 4 21 18 17 11 2 3 3 0 79 76 

พล043057 
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา
บาสเกตบอล 1/2562 20 29 14 7 3 0 0 0 0 73 73 

พล013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 1/2562 13 16 32 11 6 0 0 3 0 81 78 
กศ064009 การสัมมนาทางการศึกษา 1/2562 6 45 18 8 1 1 0 1 0 80 79 
พล013019 การประเมินผลทางพลศึกษา 1/2562 31 24 16 4 3 0 0 2 0 80 77 
กศ043008 การวิจัยทางการศึกษา 1/2562 16 28 18 9 3 0 2 5 0 81 76 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบ
ผ่าน 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

พล011145 
การเรียนรู้ทักษะกลไกลและการ
เคลื่อนไหวทางพลศึกษา  2/2562 37 8 28 2 2 0 0 0 0 77 77 

กศ051013 จิตวิทยาส าหรับคร ู 2/2562 34 15 10 4 4 1 3 0 6 77 70 
พล041125 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2/2562 20 19 22 11 0 0 0 3 2 77 72 

พล071123 
ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้า
จังหวะ 2/2562 9 20 3 0 0 0 0 1 44 77 32 

สศ071006 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาสังคม 2/2562 17 22 12 9 8 2 6 1 0 77 76 

กศ021030 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2/2562 15 15 26 8 0 0 0 0 13 77 64 
พล051344 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง 2/2562 13 30 25 4 2 0 0 3 0 77 74 
มศ051035 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2/2562 19 16 12 9 9 3 0 4 5 77 68 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
พล041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล   2/2562 22 16 16 10 0 0 0 1 0 65 64 
กศ052010 จิตวิทยาส าหรับคร ู 2/2562 34 10 11 3 4 1 2 1 0 66 65 
พล031203 ทักษธและการสอนกีฬาว่ายน้ า 2/2562 4 28 26 5 1 0 0 1 0 65 64 

กศ032006 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 2/2562 6 14 13 13 10 2 4 1 2 65 62 

พล041092 ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล 2/2562 14 16 23 9 2 0 0 1 1 66 64 
พล041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล 2/2562 4 16 18 11 8 5 1 2 0 65 63 
มศ042012 การเขียนเพื่ออาชีพ 2/2562 11 11 15 11 6 2 0 1 9 66 56 

วท083327 
สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลัง
กาย 2/2562 0 21 20 11 7 5 0 2 0 66 64 

กศ023023 การจัดการเรียนรู ้ 2/2562 12 18 17 9 5 3 1 1 0 66 65 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
กศ024024 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  2/2562 21 16 13 10 3 0 0 0 3 66 63 
พล051340 ทักษะและการสอนเกมและเกมน า 2/2562 0 0 0 0 0 0 0 0 69 69 0 
พล013071 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2/2562 13 8 16 3 0 0 0 0 29 69 40 
พล32233 การตัดสินกีฬาแบดมินตัน 2/2560 22 16 26 0 0 0 0 1 1 66 64 
กศ044015 การวิจัยในช้ันเรียน 2/2562 18 19 14 8 4 1 1 2 3 70 65 
กศ064012 การสัมมนาทางการศึกษา 2/2562 21 30 10 3 2 0 0 1 2 69 66 
พล041106 กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล 2/2562 24 21 9 5 4 0 0 0 3 66 63 

มศ052048 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง
วิชาการส าหรับวิชาชีพพลศึกษา 2/2562 20 5 12 15 6 6 0 2 3 69 66 

กศ043017 การประเมินผลโครงการ 2/2562 10 11 21 12 7 2 0 2 4 69 63 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบ
ผ่าน 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

พล032115 ทักษะและการสอนกฬาเทเบิล
เทนนิส    2/2562 17 36 21 0 0 0 0 0 6 80 74 

กศ024015 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2/2562 11 27 21 14 2 0 0 0 0 75 75 
พล014024 วิธีสอนพลศึกษา 2 2/2562 7 22 41 3 5 0 0 0 2 80 78 

พล043064 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา
แฮนด์บอล 2/2562 12 13 26 19 8 0 0 2 0 80 78 

 
หมายเหตุ  ในรายวิชาทักษะการสอนเกมและเกมน า อาจารย์ผู้สอน ได้บันทึกเสนอรองคณบดีถึงรองอธิการบดี เร่ือง  
ความจ าเป็นในการไม่ประเมินผลการเรียนโดยให้นักศึกษาเป็น I ทั้งหมดไว้ก่อน 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ระบบและกลไก 
     หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) เป็นการปรับปรุงหลักสูตรมาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2560) โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คุรุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ. 2562 และมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 
2562 ของคุรุสภา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งผลิต
บัณฑิตสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการ ใจ อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา ความมีน้ าใจนักกีฬา โดยใช้การออกก าลังกาย และกีฬาเป็นเครื่องมือ 
การเรียนรู้มุ่งการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี ยึดหลักความร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กร
ชุมชนน าไปสู่การพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในวิชาชีพ 
      นอกจากนี้องค์กรวิชาชีพครู ได้แก่ คุรุสภา ได้ออกมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2561  
ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา เมื่อวันท่ี 17ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นมาตรฐานเชิงสมรรถนะ ทดแทนข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 โดยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2561 ประกอบไปด้วยมาตรฐาน 3 
ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ประกอบไปด้วย การปฏิบัติหน้าท่ีครู การจัดการเรียนรู้ และความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
และชุมชน และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน ท าให้การออกแบบหลักสูตรผลิตครูจึงต้อง
ค านึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2561 นี้ด้วย 
     ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ที่มีภาระหน้าท่ีผลิตบัณฑิตไปเป็นครู
และปฏิบัติหน้าท่ีทางการศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการท างานของครู การพัฒนา
ความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูท่ีเข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพ
ครูและชุมชน 
     2.เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีวินัย น้ าใจนักกีฬา มีจิต
วิญญาณครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
     3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา มีความรอบรู้ในด้านต่างๆรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนา
ตนเองให้เป็นบุคคลท่ีเรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
     4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถคิด
วิเคราะห์  การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ 
งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
     5. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้
เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน 
ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน ที่มีความแตกต่างกัน   
     6. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ใส่ใจสังคม และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและจิตส านึกสากล มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่
ดีของไทยและพลโลก 
 
การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
     1) ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร โดยคณะส่วนกลางเพ่ือให้
หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของ สกอ. และคุรุ
สภา 
     2) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามท่ี 
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะน าเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ จากนั้น
น าเสนอสภาสถาบันการพลศึกษาพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ ได้รับการพิจารณา
เห็นชอบจากสภาวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 
13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันการพลศึกษา 
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
      3) น าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ว่ามีมาตรฐานทางวิชาการและ
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 หรือไม่ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดม ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีความ
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558  
 
การประเมินกระบวนการ 
       ในปีการศึกษา 2562หลักสูตรได้ประชุมทบทวนการออกแบบหลักสูตรในแต่ละ
ชั้นปีโดยจัดแผนการเรียนในแต่ละชั้นปีเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรด้วยการจัดสาระรายวิชาให้สอดคล้องตามเกณฑ์ สกอ. และคุรุสภา  
ของวิทยาเขต ซึ่งพบว่าการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดใน
ค าอธิบายรายวิชา การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืน
ฐานความรู้ในการเรียนรายวิชาต่อยอด ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตรโดยกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกัน
พิจารณาอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาสูงสูดในปัจจุบัน สอนรายวิชาที่ตรงตามวุฒิ 
ตรงตามประสบการณ์ 
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ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
      หลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ 
นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียน
การสอนในภาพรวมของรายวิชา ของทุกชั้นปี เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับ
วิทยาเขต และในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
 

 

ระบบและกลไก 
      พันธกิจของสถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา
ด้านพลศึกษา  สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบัน
จึงตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้น าในการผลิตบุคลากรด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และยังมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ตลอดจนการวิจัย บริการ
ชุมชนและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย จึงสรุปได้ว่า 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน คือ ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา 
พัฒนาสังคม 
      คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ที่มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตไปเป็นครูและ
ปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  
ดังนั้นผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้ร่วมปรับปรุงหลักสูตรกับคณะศึกษาศาสตร์ส่วนกลาง 
โดยการด าเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรได้มีการด าเนินงานตามระบบและ 
กลไกร่วมกับสถาบันการพลศึกษาตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร โดย  
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือยกร่างหลักสูตรฉบับ 
ปรับปรุง โดยให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความต้องการของสังคม  
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมวิพากษ์หลักสูตร  
     2. ปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ผ่านสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ แล้วน าเสนอสภาสถาบันการพลศึกษาพิจารณา
เห็นชอบและอนุมัติ จากนั้นน าส่งสกอ.และคุรุสภา 
     3. คณะศึกษาศาสตร์ส่วนกลางเผยแพร่ไปยังวิทยาเขต เพื่อให้วิทยาเขต 
จัดท า มคอ.2 ทบทวน การด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
เพ่ือให้สาระรายวิชามีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ ตามรอบระยะเวลา 5 ปีตามที่ สกอ. ก าหนด 
 
 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
      หลักสูตรไดมี้สว่นร่วมในการด าเนินการออกแบบหลักสูตรรว่มกับคณะ
ศึกษาศาสตร์ส่วนกลางทุกขั้นตอน และในปีการศึกษา 2562 ได้น าหลักสูตรที่ได้รับการ
อนุมัติแล้วมาวางแผนจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนและ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยด าเนินการประชุม
อาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน โดยน าผลการพิจารณา ผลการทวนสอบของทุก
รายวิชา แจ้งอาจารย์ผู้สอนในที่ประชุม เพื่อให้ผู้สอนทุกรายวิชาปรับปรุงกิจกรรม และ
กระบวนการเรียนการสอน ให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ในส่วนที่ ยังไม่พัฒนา  
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ตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนด โดยให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาใน มคอ.3  
มคอ.4 และ รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 ให้สอดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน ซึ่งผลการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมตามท่ี
หลักสูตรก าหนด 
 
 

การประเมินกระบวนการ 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมเพ่ือ
ก ากับติดตาม ทบทวนตรวจสอบ มคอ. 3, มคอ. 4, มคอ. 5 และ มคอ. 6 เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดท า รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร จาก มคอ. 
5, มคอ. 6 ที่อาจารย์ผู้สอนส่งหลังปิดภาคเรียน เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน และด าเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 
 

 

ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
     จากการประเมินกระบวนการ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อ 
สิ้นปีการศึกษา 2562 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการติดตามผล
ด้วยการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน การประชุมผู้แทนนักศึกษา 
ก ากับติดตามดูแล อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการดีข้ึน ซึ่งจะน าผลการ
พัฒนาดังกล่าว ไปพัฒนารายกระบวนการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 

การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

 1) การก าหนดผู้สอน  

ระบบและกลไก 
   จากผลการด าเนินการการวางระบบอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการ
ก าหนดผู้สอนรายวิชาเอก และวิชาชีพครู จากเกณฑ์พิจารณา 
    1. ส ารวจคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ วุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญช านาญ 
ประสบการณ์การสอน ต าแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ 
   2. แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนตามคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ช านาญและ
ประสบการณ์การสอน ที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน  
   3. สัดส่วนภาระงานมีความใกล้เคียงกันทุกคน 
   4. ก าหนดแนวปฏิบัติในการท า มคอ 3 4 5 6 
   5. ก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ 3 4 5 6 
   6. ประชุมชี้แจงปัญหาการเรียนการสอนในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 
   7. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   8. มีระบบการตรวจสอบผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 
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การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
          อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม
วางแผนตามระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมเมื่อ
เพ่ือน าข้อมูลจากการส ารวจอาจารย์ผู้สอนมาพิจารณาจัดผู้สอนแต่ละรายวิชา ยึด
หลักการให้ผู้สอนมีคุณสมบัติตรงตามวุฒิการศึกษา วิชาเอกเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 
มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยค านึงถึงสาขาวิชาประสบการณ์
ท างานผลงานวิชาการของผู้สอนและหลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจาก
ผู้สอนที่มีความช านาญพิเศษ เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจาก
ผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ แล้วจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนโดย
พิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้ 

1. รายวิชาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญและมีความสนใจเฉพาะ 
2. รายวิชาที่อาจารย์เคยสอน เมื่อปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
3. สัดส่วนภาระงานอาจารย์มีความใกล้เคียงกันทุกคน 
4. พิจารณารายวิชา และอาจารย์ที่สอนที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอน 

กับการวิจัย การบริการวิชาการสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. เชิญอาจารย์ผู้สอนต่างคณะ ที่มีความเชี่ยวชาญในบางวิชา เช่น ภาษาอังกฤษ 

ส าหรับกีฬาและการออกก าลังกาย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาสังคม มาเป็นอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคเรียน 
 

การประเมินกระบวนการ 
          อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตร รว่มประชุมพิจารณา ความเหมาะสมของผู้สอน 
ยืนยันตามท่ีประชุมจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง เสนอไปยังรองอธิการบดี เพื่อด าเนินการลง
ข้อมูล ในระบบลงทะเบียน  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลรายวิชาในระบบ
ทะเบียน เพ่ือเตรียมออกแบบจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
โดยจัดท า มคอ.3 มคอ.4 เพ่ือให้การพัฒนานักศึกษาครบทุกด้านตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  ท าให้ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน ภาคต้น และภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ทุกรายวิชา 
 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมชี้แจงผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการ
ประชุมประจ าเดือนเมื่อสิ้นภาคเรียน พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประสบ
ความส าเร็จดี อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความพึงพอใจ แต่ยังพบข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวกับ การจัดกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะปัญหาการใช้
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด ในสถานการณ์ที่อาจารย์ผู้สอน และ
นักศึกษาตั้งรับไม่ทันเนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งหลักสูตรจะต้องน าไปปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับทุก
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนแบบนี้ได้อีกต่อไป 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม 49 

 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
2. การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ.3 และมคอ. 4) 
และการจัดการเรียนการสอน 
 

ระบบและกลไก 
          ปกีารศึกษา 2562 หลักสูตร มีการก าหนดระบบการก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 4 5 6 โดยประธานหลักสูตรมอบหมายให้งานวิชาการของ
คณะแจ้งการในการประชุมอย่างต่อเนื่อง มอบหมายให้หัวหน้างานหลักสูตรและการ
สอนของคณะร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ตรวจสอบ มีการประเมินผลการสอน
เมื่อสิ้นภาคต้น น าผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในภาคปลาย
ต่อไป 
 
การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
      ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ก ากับ ติดตามการจัดท า 
มคอ 3 4 5 6 พบว่า อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 
ส่งก่อนเปิดภาค การด าเนินการจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ของ
อาจารย์ครบในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลเหมาะสม กับ
การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ครบ 6 ด้าน ซึ่งผลการก ากับติดตาม และตรวจสอบ การจัดท า มคอ 3 4 5 6 ได้
แจ้งอาจารย์ผู้สอนบางรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ปรับปรุงในบางหมวดที่ไม่
สมบูรณ์ ซึ่งส่วนมากอาจารย์ผู้สอนได้ส่งตามเวลาที่ก าหนดและเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  
 
การประเมินกระบวนการ 
      ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมประชุมเพ่ือตรวจสอบ 
มคอ.3 4 5 6 แต่ละรายวิชา พบว่า ในภาคต้น อาจารย์ผู้สอนสามารถบริหารจัดการ
กระบวนการเรียนการสอนได้ตามก าหนดทุกกระบวนการ หลักสูตรก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบได้ครบ ส่วนในภาคปลาย การส่ง มคอ 3 4 เป็นไปตามก าหนดเวลา 
ครบถ้วนตามกระบวนการ ส่วน มคอ 5 และ 6 พบว่า ในภาคปลาย ปีการศึกษา  
2562 ส่วนใหญ่ไม่สัมพันธ์กับ มคอ 3 และ 4 เนื่องจาก มีสถานการณ์ Covid ในช่วง 2 
เดือนสุดท้ายของภาคเรียน ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องน าปัญหา
ดังกล่าวไปสรุปและหาแนวทางแก้ปัญหาในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
 
 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม 50 

 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ปีการศึกษา 2562 มาสรุปรายละเอียด แต่ละรายวิชา เพื่อน าเข้าที่ประชุมก่อนเปิดภาค
เรียนในปีการศึกษา 2563  ได้สรุปผลรายละเอียดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทั้งด้านที่
พัฒนาและด้านที่ยังไม่พัฒนา เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ต่อไปมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3.การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการ
บริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระบบและกลไก 
ในปีการศึกษา  2561 หลักสูตรประสบปัญหาเรื่องการบูรณาการกับการวิจัย ซึ่งไม่
สามารถด าเนินการเป็นรูปธรรมได้ ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรจึงได้ด าเนินการดังนี้ 
         1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยสอดแทรกกระบวนการวิจัย กับการบูรณาการการ
เรียนการสอน  การบริการทางวิชาการและสังคม และการบูรณาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 3 รายวิชา 
         2. ก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอน ออกแบบการจัดการเรียนการสอนใน มคอ 3 
โดยระบุกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงกับการบูรณาการในหมวดที่ 4 และ 5  
         3. ท าข้อตกลงร่วมกันในการท าวิจัยในรายวิชาที่บูรณาการจนสามารถตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัยได้ 
         4. ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาที่บูรณาการ 
ทั้ง 3 ประเด็น เมื่อสิ้นภาคเรียนและจากผลการทวนสอบ 
         5. จัดการความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อให้อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาอ่ืนๆ มีแรงจูงใจเพื่อน าข้อสรุปไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  
 
การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
     ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีระบบกลไกในการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย
ในระดับปริญญาตรี 
      1. โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมวางแผน
การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ คือ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 
      2. หลักสูตรก าหนดรายวิชา เนื้อหา เชื่อมโยงกับโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ
โดยหลักสูตรหรือร่วมกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อบูรณาการการ
เรียนการสอนกับพันธกิจ 
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      3. ด าเนินการออกแบบ มคอ 3 เพ่ือระบุแผนการบูรณาการและการเรียนการสอน
กับพันธกิจด้นงานวิจัย การบริการวิชาการสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้
สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่คาดหวังว่าจะเกิดกับนักศึกษา 
 
การประเมินกระบวนการ 
     ในปีการศึกษา  2562 หลักสูตรได้ตรวจสอบการวางแผนการสอนของอาจารย์ใน
รายละเอียดรายวิชา (มคอ 3) พบว่า 
         1) การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย ของอาจารย์ผู้สอนได้แก่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิลา สวัสดี ได้จัดท าการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาแบบวัด
คุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม  โดยได้บูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับ
รายวิชา การวัดประเมินผลทางการศึกษา  โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถเข้าใจใน
หลักการสร้างเครื่องมือ ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของรายวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา ตามชิ้นงานที่นักศึกษาได้จัดท าขึ้น คือ การสร้างแบบทดสอบ และมีการลง
ภาคสนามตามโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและใกล้เคียง นอกจากการสร้าง
เครื่องมือ นักศึกษายังสามารถหาคุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของ
การท าวิจัยของผู้สอน 

      2) การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม อาจารย์
ผู้สอนในคณะได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กองพลพรหม และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร กองพลพรหม ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 , 2 
โดยเน้นให้นักศึกษาออกแบบสร้างสื่อการเรียนการสอน น าไปสอนที่โรงเรียนเครือข่าย
ฝึกสอนและมอบสื่อการสอนให้นักเรียนได้ฝึกต่อไป 

      3) บูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์
ผู้สอน คือ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ในรายวิชาทักษะและการสอนมวยไทย 
จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เน้นให้นักศึกษาสามารถน ารูปแบบของกีฬามวย
ไทยไปเผยแพร่ในโรงเรียนเครือข่ายและเผยแพร่ในชุมชน รวมถึงการท าวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน   
 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
      ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรมีการประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทีมี่การ 
บูรณาการกับการวิจัย บูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม และบูรณาการกับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และการสรุปผลที่เกิดข้ึน เพ่ือ
ทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือน า
ผลสรุปเข้าท่ีประชุมประจ าเดือนก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2562 
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การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

1.การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระบบและกลไก 
    ปีการศึกษา  2562 หลักสูตรวางระบบและกลไกส าหรับการประเมินผู้เรียน ดังน้ี    
     1. หลักสูตรร่วมกับคณะ ก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียน โดยประเมินผลการเรียนรู้
และประเมินความพึงพอใจต่อผู้สอน 
     2. หลักสูตร ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 25% ของรายวิชาท่ีเปิดการสอน 
โดยแต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ด าเนินการทวนสอบหลังสิ้นสุดการ
เรียน 
     3. หลักสูตรวางเป้าหมายของการด าเนินการในหลักสูตร คือ จัดให้มีการประเมินทุก
ประเด็นการเรียนรู้ตาม Curriculum Mapping และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การก าหนดเกณฑ์การประเมินในการเรียนคาบเรียนแรก 
     4. หลักสูตร ก าหนดให้ผู้สอนใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น 
ข้อสอบปรนัย อัตนัย การท ารายงาน โครงการ การศึกษาสังเกต การฝึกปฏิบัติ การ
ทดสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูประกอบการ
ประเมิน  
     5. หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนร่วมแสดงความคิดเห็นในการสรุปผลการประเมิน
ผู้เรียน ในกรณีท่ีมีปัญหา รวมทั้งน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายงานต่อท่ีประชุมเมื่อสิ้น
ภาคเรียน  
 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
      ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวางเป้าหมายของการด าเนินการหลักสูตร โดยจัดให้มี
การประเมินในทุกประเด็นการเรียนรู้ตาม Curriculum Mapping ด้วยเครื่องมือการ
ประเมินท่ีหลากหลาย เช่น ข้อสอบ รายงานโครงงานพฤติกรรมการเข้าเรียนพฤติกรรม 
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู การทดสอบทักษะปฏิบัติการปฏิบัติงานโดยก่อน 
เปิดภาคเรียน หลักสูตรประชุมชี้แจงการด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ก่อน
เริ่มการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับรู้และ
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนในชั่วโมงแรกของการเรียน
ให้เป็นไปตามการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนสู่รายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับดูแลการประเมินรายวิชาโดยการประชุมและมีมติให้มีการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน โดยแต่งต้ังคณะ กรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และให้น าเสนอผลการวิเคราะห์  
ต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตและรองคณบดีเพื่อพิจารณาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
 

การประเมินกระบวนการ 
          ในปีการศึกษา  2562 การประเมินกระบวนการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร พบว่า การประเมินผลการเรียนครอบคลุมทุกด้าน นักศึกษาพัฒนาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น และเกณฑ์การจัดการเรียนการ
สอนท้ังภาคต้น ภาคปลาย อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐาน TQF สอดคล้องสัมพันธ์กับมาตรฐานของหลักสูตร ใน มคอ 2 มคอ.3 มคอ.4 
ตลอดภาคการศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกรายวิชา รายงานผลการเรียนของ
นักศึกษา ในระบบทะเบียนของคณะ   
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
       อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อนทุกรายวิชา ประชุมร่วมกัน เพ่ือ
สรุปผลประเมินกระบวนการ การด าเนินงานและเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
น าไปใช้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ระบบและกลไก 
      จากผลการประเมินปกีารศึกษา 2561 พบว่า หลักสูตรควรมีเครื่องมือในการ
ตรวจสอบคุณภาพของ มคอ.3 , 4 , 5 และ 6 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระบบการก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 
และ มคอ.4 การวัดและประเมินผล มคอ.5 และ 6 ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรจึงได้ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มี
ผลการเรียนที่สมบูรณ์เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาในปีการศึกษานั้น  
 
การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
        ในปกีารศึกษา 2562  หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการติดตามผลคุณภาพ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา ประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
เมื่อสิ้นภาคเรียน และรายงานผลการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา ในกรณีที่  
ผลการประเมินรายวิชาใดมีปัญหาหลักสูตรได้แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ชี้แจงและอธิบาย
เหตุผลประกอบเพื่อสรุปผลการประเมินอีกครั้ง น าผลสรุปที่ได้ไปวางแผนพัฒนาการ
ประเมินผู้เรียนต่อไป 
 
 

การประเมินกระบวนการ 

ในปีการศึกษา 2562 พบว่า มีการประชุมทบทวนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ซึ่งกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่ก าหนดรายวิชาที่
เป็น I ทั้งหมด ในภาคปลาย คือรายวิชาทักษะการสอนเกมและเกมน า ผู้สอนได้ชี้แจง
เหตุผลโดยท าหนังสือบันทึกเนื่องจากนักศึกษาบางส่วนสอบครบแล้ว แต่อีกบางส่วนติด
สถานการณ์โควิด ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงรอให้เปิดภาคเรียนก่อน  ที่ประชุมจึงได้
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก ากับติดตามนักศึกษาให้ด าเนินการแก้ไขผลการเรียน
ให้เรียบร้อยภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา 

 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
      ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร สรุปผลการทวนสอบ ของรายวิชาที่ทวนสอบ 
จ านวน 17 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25.38 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 
และก าชับให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีประเมินผลการเรียนเป็น I ให้อาจารย์ผู้สอน
ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามปฏิทินวิชาการท่ีก าหนด  
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
 

(3) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7)    
 

ระบบและกลไก 
     ในปีการศึกษา  2562 หลักสูตรมีระบบกลไกการก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินหลักสูตร ดังนี้ 
     1. ประชุม ชี้แจงอาจารย์ผู้สอนเรื่องการเขียน และก าหนดวันส่งรายงานผล 
การด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) พร้อมก ากับ ติดตาม ตรวจสอบรายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5,มคอ.6) ให้มีรายละเอียดครบถ้วน 
     2. ประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเพ่ือทบทวน ท าความเข้าใจ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การ
ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
     3. จัดท า รายงานผลการด าเนินงาน ของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วันหลังจาก
ปิดภาคปลายปีการศึกษา 2562 
     4.ทบทวนรายงานการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินภายในของวิทยาเขต เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  
5. ปรับปรุงรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
 

 

 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
     ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ก ากับ ติดตามการส่งรายงานผลการ 
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ. 6) หลังจากปิดภาคเรียน และตรวจสอบ 
การประเมินการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา วิเคราะห์ผลการประเมินของ  
แต่ละรายวิชา ความผิดปกติของผลการเรียนนักศึกษา ภายในเวลา 30 วัน  
     การประเมินหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรได้ประชุมทบทวน ท าความเข้าใจ เกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกตัวบ่งชี้ และจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ตามตัวบ่งชี้ ทบทวน รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) และปรับปรุงรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการประเมินภายในของวิทยาเขต เพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติแต่งตั้ง ตามวันที่ก าหนด 
 
การประเมินกระบวนการ 
         หลักสูตรไดต้รวจสอบการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 โดยประธานหลักสูตร 
ชี้แจงรายละเอียดการจัดท า  เมื่อสิ้นภาคปลายปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้สอนทุก
รายวิชา จัดท า มคอ.5 และมคอ.6 ส่งตามปฏิทินที่ก าหนด อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตรวจสอบ มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาที่มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ จากนั้น ลงนามเพ่ือส่งรายงานต่อ สาขาวิชา ฝ่ายวิชาการคณะ  
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

          อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตร สรปุผลการทวนสอบ และรายงานผลแก่
สาขาวิชา ฝ่ายวิชาการของคณะ เพื่อน าผลการทดสอบไปปรับปรุงรายวิชาและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน วางแผนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ตัวบ่งช้ี 5.4) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

1. ประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุม จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
2. ประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุม จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
3. ประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เข้าร่วมประชุม จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
4. ประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ 4/2563 
เมื่อวันที่ 25 เดือนมีนาคม 2563 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เข้าร่วมประชุม จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
5. ประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ 5/2563 
เมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม 2563 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุม จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
สรุปว่า ผ่าน  ⃞ ไม่ผ่าน 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.
2) ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านอย่างครบถ้วน คือด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
สรุปว่า  ผ่าน  ⃞ ไม่ผ่าน 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 
 

ทุกรายวิชาที่เปิดสอบในปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดของ
รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิด
สอน ดังนี้ 
-ภาคต้นปีการศึกษา 2562  เปิดสอน  38 วิชา 
-ภาคปลายปีการศึกษา 2562 เปิดสอน 30 วิชา 
สรุปว่า  ผ่าน  ⃞ ไม่ผ่าน 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ตัวบ่งช้ี 5.4) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 มีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินงานของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา 
ดังนี้ 
-ภาคต้นปีการศึกษา 2562  เปิดสอน  38 วิชา 
-ภาคปลายปีการศึกษา 2562 เปิดสอน 30 วิชา 
สรุปว่า  ผ่าน  ⃞ ไม่ผ่าน 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2562 คือวันที่ 
10 พฤษภาคม 2563 
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 14  พฤษภาคม 2563 
2. หัวหน้าภาคฯ เห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 18  พฤษภาคม 2563 
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7  วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
สรุปว่า  ผ่าน  ⃞ ไม่ผ่าน 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     ภาคต้นปีการศึกษา 2562 เปิดสอน 38 รายวิชาและมีรายวิชาที่
ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน  9 รายวิชา 
     ภาคปลายปีการศึกษา 2562 เปิดสอน 30 รายวิชา และมี
รายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน 8 รายวิชา  
สรุปว่า  ผ่าน  ⃞ ไม่ผ่าน 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ  การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษามีการพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยน าผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 จากปีการศึกษา 2561 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการวิเคราะห์ ผลการเรียน และ
ได้น าผลการทวนสอบข้อเสนอแนะการแก้ไขแจ้งผู้สอนรายวิชาให้
ปรับการแบ่งสัดส่วนของคะแนนเก็บระหว่างภาคและคะแนนสอบ
ปลายภาคใหม่ซึ่งผู้สอนได้มีการปรับคะแนนเก็บ โดยแบ่งสัดส่วน
คะแนนในแต่ละกิจกรรมพบว่า มีผลการประเมินไปในทิศทางท่ีดี  
สรุปว่า  ผ่าน  ⃞ ไม่ผ่าน 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2562  ไม่มีอาจารย์ใหม่ในปีที่ประเมิน 
 

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คนในรอบปีที่รับการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100  
สรุปว่า  ผ่าน  ⃞ ไม่ผ่าน 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ตัวบ่งช้ี 5.4) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ในปีการศึกษา 2562  ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 
 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

1.นักศึกษาปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรค่าเฉลี่ย 4.53 
2. นักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.60 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษามีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2562 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.58  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัว 

บ่งชี้ที่ 1-5 
5 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100 
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 10 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

ล าดับที่ ชื่อเอกสารอ้างอิง 
MK-EDU-bHBM-5-5.1.1-1 มคอ.2 
MK-EDU-bHBM-5-5.1.2-1 รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 
MK-EDU-bHBM-5-5.2.1-1 แบบแจ้งความจ านงสอนรายวิชาภาคต้น/ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
MK-EDU-bHBM-5-5.2.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน  

ภาคต้น/ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2562 
MK-EDU-bHBM-5-5.2.1-3 รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม 2562  
MK-EDU-bHBM-5-5.2.1-4 แบบรายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพอาจารย์ภาคต้น  
MK-EDU-bHBM-5-5.2.1-5 แบบรายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพอาจารย์ภาคปลาย  
MK-EDU-bHBM-5-5.2.2-1 แบบตรวจสอบคุณภาพรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3,4) 
MK-EDU-bHBM-5-5.2.2-2 แบบตรวจสอบคุณภาพรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5,6) 

MK-EDU-bHBM-5-5.2.3-1 
การจัดการเรียนการสอนที่มีบูรณาการกับการวิจัย มคอ.3 รายวิชาการวัด
ประเมินผลทางพลศึกษา 

MK-EDU-bHBM-5-5.2.3-2 
การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม มคอ.3 
รายวิชาปฏิบัติการสอน 1+2 

MK-EDU-bHBM-5-5.2.3-3 การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มคอ.3 รายวิชาทักษะแลการสอนกีฬามวยไทย 

MK-EDU-bHBM-5-5.2.3-4 รายงานการประเมินความส าเร็จการบูรณาการด้านการวิจัยกับการเรียนการสอน  
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MK-EDU-bHBM-5-5.2.3-5 การวิจัยและพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ผศ.สุชิลา สวัสด ี

MK-EDU-bHBM-5-5-2.3-6 รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรรับนักศึกษาครู ผศ.ดร.รัตนา
พร กองพลพรหม และ ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 

MK-EDU-bHBM-5-5-2.3-7 รายงานการบริหารจัดการผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสู่การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย
อาชีพระดับ C.license  ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 

MK-EDU-bHBM-5-5.3.1-1 ค าสั่งทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.1-1 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.1-2 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.1-3 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 3/2562 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.1-4 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 4/2563  
MK-EDU-bHBM-5-5.4.1-5 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 5/2563 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.3-1 รายงาน มคอ. 3, มคอ.4 ปีการศึกษา 2562 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.4-1 รายงาน มคอ. 5, มคอ.6 ปีการศึกษา 2562 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.5-1 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.6-1 รายงานการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ภาคต้น / ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.7-1 รายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ปีการศึกษา 2562 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.9-1 รายงานการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.11-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายต่อหลักสูตร  
MK-EDU-bHBM-5-5.4.12-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
 

ระบบและกลไก 
1) คณะร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีอยู่ และความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ พร้อมทั้งน า
ข้อเสนอแนะจาก ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  มาพิจารณาเพ่ือวางแผนจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์  
      2) หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือด าเนินการวางแผนจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
      3) ก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์  
      4) พิจารณา ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการด าเนินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อด าเนินการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น 
ให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 
การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
ในปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 

1. หลักสูตรน าผลสรุปความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากการ 
ส ารวจเมื่อปีการศึกษา 2561 เข้าสู่กระบวนการการขอตั้งงบประมาณ ส าหรับ
จัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2562  

2. หลักสูตรน าผลสรุปความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาด าเนินการ 
เพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง (ในกรณีที่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นวัสดุ) ผ่าน 
งบประมาณของหลักสูตร (ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามแผน) 

3. หลักสูตรน าผลสรุปความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นครุภัณฑ์  
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการขอใช้งบประมาณของวิทยาเขต  

4. หลักสูตรหลักสูตรส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ 
จ าเป็นจากอาจารย์และนักศึกษา เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูล เช่น ห้องเรียน 
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน  

5. หลักสูตรรับข้อร้องเรียนจากแบบส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน 
ระหว่างภาคต้นและภาคปลาย และแจ้งผลไปยังผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริหารให้
ด าเนินการต่อ 
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
การประเมินกระบวนการ 
      ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. หลักสูตรได้จัดหาสิ่งสนับสนุนจากความต้องการ ให้แก่คณาจารย์ 
และนักศึกษา โดยผู้ช่วยฝ่ายรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดท าทะเบียนการเบิกวัสดุ 
อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืนๆ ที่ฝ่ายบริหารของคณะ ตลอดปี
การศึกษา 

2. ในกรณีการขอใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นครุภัณฑ์ของคณะ เช่น  
เครื่องเสียง ของคณะ นักศึกษาสามารถ คณะมอบหมายให้นักศึกษายืมใช้ โดย
การขอยืมตามแบบฟอร์มของคณะ (ทะเบียนเบิก-คืนครุภัณฑ)์  

3. การจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์การปฏิบัติการ ในปี 
การศึกษา 2562 ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากงานพัสดุของวิทยาเขต มีงบประมาณ
ในการจัดซื้ออุปกรณ์ปฏิบัติการ เพื่อเอ้ือ 3 คณะ ดังนั้นคณะจึงน างบประมาณ
ส่วนนี้มาส ารวจความต้องการเพ่ือจัดซื้อในภาคต้นปีการศึกษา 2562  

4. หลักสูตรมอบหมายให้ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการขออนุมัติ 
จัดซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ (เบรกเกอร์ไฟ)  

5. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ต่างๆ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 พบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก ซึ่งในปีการศึกษานี้ ยังมีความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ คือ ห้องน้ าในภายในคณะไม่มีให้บริการ 
หลักสูตรประชุมเพ่ือน าข้อสรุป น าเรียนผู้บริหารให้ด าเนินการเนื่องจากต้องใช้
เงินงบประมาณเป็นจ านวนมาก และไม่มีห้องศูนย์ฝึกปฏิบัติการณ์วิชาชีพครู มี
ผลต่อการจัดเก็บชิ้นงานและเอกสาร ของการปฏิบัติการสอน รวมทั้งห้องทดลอง
สอนและน าเสนอผลงาน 
 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
     หลักสูตรประชุมพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจตอ่สิง่สนับสนุนการ
เรียนรู้จากอาจารย์ และนักศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 เพ่ือพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการจัดหาสิ่งสนับสนุน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ และนักศึกษา ก่อนเปิดภาคต้น  
ปีการศึกษา 2563  
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2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ 
จัดการเรียนการสอนจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรศึกษา 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มีดังนี้ 
     1. จ านวนห้องเรียนที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
     2. จ านวนหนังสือภายในห้องสมุดมีเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
     3. ห้องเรียนอัจฉริยะ จ านวน 6 ห้อง ซึ่งภายในห้องประกอบไปด้วย 
กระดานอัจฉริยะ เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน โปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์  
     4. สนามกลางแจ้ง และโรงยิมส าหรับสอนภาคปฏิบัติ 
 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      ในปีการศึกษา 2561  คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ได้เสนอให้น าผลจากการปรับปรุงกระบวนการในการด าเนินงานมาใช้
ในปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า และห้องน้ าภายใน
คณะ  ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ระบบไฟฟ้าได้เปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ ท าให้การใช้
อุปกรณ์การเรียนการสอนสะดวกขึ้น และห้องน้ าภายในคณะได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม จนสามารถใช้การได้ ท าให้สะดวกสบายมากขึ้น  

 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
 

ล าดับที่ ชื่อเอกสารอ้างอิง 
MK-EDU-bHBM-6-6.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
MK-EDU-bHBM-6-6.1-2 รายงานการประชุมประจ าเดือนคณะศึกษาศาสตร์  การจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
MK-EDU-bHBM-6-6.1-3 รายงานส ารวจความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
MK-EDU-bHBM-6-6.1-4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้

ผิดปกติ 
มาตรการแก้ไข 

ไม่มี      
 
การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาค/ปี 
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่
เปิดสอน 

มาตรการที่
ด าเนินการ 

หัวข้อที่
ขาด 

สาเหตุที่
ไม่ได้สอน 

วิธีแก้ไข 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
พล031344 ทักษะและการสอนกีฬา

ยิมนาสติก 
1/2562 - - - - - 

สข001012 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1/2562 - - - - - 

กศ011017 ปรัชญาการศึกษาและความเป็น
ครู 

1/2562 - - - - - 
กศ001004 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ

ชุมชน 
1/2562 - - - - - 

พล011141 ประวัต ิ ปรัชญาและหลักการพล
ศึกษา 

1/2562 - - - - - 
พล031324 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 1/2562 - - - - - 
มศ021003 คุณธรรม จริยธรรม  ส าหรับ

บัณฑิตอุดมคติไทย 
1/2562 - - - - - 

มศ041007 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา 1/2562 - - - - - 

พล041123 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 1/2562 - - - - - 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
พล041080 ทักษะและการสอนกีฬาเซปัก

ตะกร้อ 
1/2562 - - - - - 

สศ031009 วิถีโลกกับการด ารงชีวิต 1/2562 - - - - - 

กศ023022 การพัฒนาหลักสูตร 1/2562 - - - - - 
พล031213 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง 1/2562 - - - - - 
พล032222 การตัดสินกีฬากรีฑา 1/2562 - - - - - 

กศ012015 พื้นฐานวิชาชีพคร ู 1/2562 - - - - - 

พล013075 การจัดการแข่งขันกีฬา 1/2562 - - - - - 

วท082197 
การป้องกันและการปฐมพยาบาล
การบาดเจ็บทางการกีฬา 1/2562 - - - - - 

วท051001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/2562 - - - - - 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาค/ปี 
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่
เปิดสอน 

มาตรการที่
ด าเนินการ 

หัวข้อที่
ขาด 

สาเหตุที่
ไม่ได้สอน 

วิธีแก้ไข 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 

มศ052047 
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ
พลศึกษา    

1/2562 - - - - - 

พล013080 วิธีสอนพลศึกษา 1/2562 - - - - - 

พล073115 ค่ายพักแรม 1/2562 - - - - - 

พล051338 ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุสข
ภาพ 

1/2562 - - - - - 
กศ031007 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารส าหรับครู 
1/2562 - - - - - 

กศ042016 การวัดและประเมินผลการศึกษา 1/2562 - - - - - 
กศ052010 จิตวิทยาส าหรับครู 1/2562 - - - - - 
พล032238 การตัดสินกีฬามวยไทย 1/2562 - - - - - 

พล013076 การวัดและประเมินผลพลศึกษา 1/2562 - - - - - 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
- 
- 
- 
- 

พล072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมน า      1/2562 - - - - - 

พล071082 ลูกเสือและยุวกาชาด 1/2562 - - - - - 

พล084020 การสัมมนาทางพลศึกษา 1/2562 - - - - - 

กศ043008 การวิจัยทางการศึกษา 1/2562 - - - - - 

กศ024014 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1/2562 - - - - - 

กศ052008 จิตวิทยาส าหรับครู 1/2562 - - - - - 

พล043057 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา
บาสเกตบอล 

1/2562 - - - - - 

พล013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 1/2562 - - - - - 

กศ064009 การสัมมนาทางการศึกษา 1/2562 - - - - - 

พล013019 การประเมินผลทางพลศึกษา 1/2562 - - - - - 

กศ043008 การวิจัยทางการศึกษา 1/2562 - - - - - 

        

  
      

        

        

  
      

 
 
 
 
 

      



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม 65 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาค/ปี 
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่
เปิดสอน 

มาตรการที่
ด าเนินการ 

หัวข้อที่
ขาด 

สาเหตุที่
ไม่ได้สอน 

วิธีแก้ไข 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
- 
- 
- 

พล011145 
การเรียนรู้ทักษะกลไกลและการ
เคลื่อนไหวทางพลศึกษา  2/2562 - - - - - 

กศ051013 จิตวิทยาส าหรับคร ู 2/2562 - - - - - 

พล041125 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2/2562 - - - - - 

พล071123 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้า
จังหวะ 
 

2/2562 - - - - - 

สศ071006 ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาสังคม 

2/2562 - - - - - 

กศ021030 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2/2562 - - - - - 

พล051344 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง 2/2562 - - - - - 

มศ051035 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2/2562 - - - - - 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
- 
- 
- 

พล041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล   2/2562 - - - - - 

กศ052010 จิตวิทยาส าหรับคร ู 2/2562 - - - - - 

พล031203 ทักษธและการสอนกีฬาว่ายน้ า 2/2562 - - - - - 

กศ032006 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 2/2562 - - - - - 

พล041092 ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล 2/2562 - - - - - 

พล041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล 2/2562 - - - - - 

มศ042012 การเขียนเพื่ออาชีพ 2/2562 - - - - - 

วท083327 
สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลัง
กาย 2/2562 - - - - - 

กศ023023 การจัดการเรียนรู ้ 2/2562 - - - - - 

   - - - - - 

   - - - - - 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาค/ปี 
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่
เปิดสอน 

มาตรการที่
ด าเนินการ 

หัวข้อที่
ขาด 

สาเหตุที่
ไม่ได้สอน 

วิธีแก้ไข 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 

กศ024024 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  2/2562 - - - - - 

พล051340 ทักษะและการสอนเกมและเกมน า 2/2562 - - - - - 

พล013071 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2/2562 - - - - - 

พล32233 การตัดสินกีฬาแบดมินตัน 2/2562 - - - - - 

กศ044015 การวิจัยในช้ันเรียน 2/2562 - - - - - 

กศ064012 การสัมมนาทางการศึกษา 2/2562 - - - - - 

พล041106 กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล 2/2562 - - - - - 

มศ052048 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง
วิชาการส าหรับวิชาชีพพลศึกษา 2/2562 

- - - - - 

กศ043017 การประเมินผลโครงการ 2/2562 - - - - - 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

พล032115 ทักษะและการสอนกฬาเทเบิล
เทนนิส    2/2562 - - - - - 

กศ024015 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2/2562 - - - - - 

พล014024 วิธีสอนพลศึกษา 2 2/2562 - - - - - 

พล043064 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา
แฮนด์บอล 

2/2562 - - - - - 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

ที ่ รหัส  ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

1 พล031344 
ทักษะและการสอนกีฬา
ยิมนาสติก 

1/2562 ✔   

2 สข001012 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1/2562 ✔   

3 กศ011017 
ปรัชญาการศึกษาและความเป็น
ครู 

1/2562 ✔   

4 กศ001004 
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน 

1/2562 ✔   

5 พล011141 
ประวัต ิ ปรัชญาและหลักการพล
ศึกษา 

1/2562 ✔   

6 พล031324 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 1/2562 ✔   

7 มศ021003 
คุณธรรม จริยธรรม  ส าหรับ
บัณฑิตอุดมคติไทย 

1/2562 ✔   

8 มศ041007 ภาษาไทยส าหรับอุดมศึกษา 1/2562 ✔   

9 พล041123 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 1/2562 ✔   

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
10 พล041080 

ทักษะและการสอนกีฬาเซปัก
ตะกร้อ 

1/2562 ✔   

11 สศ031009 วิถีโลกกับการด ารงชีวิต 1/2562 ✔   

12 กศ023022 การพัฒนาหลักสูตร 1/2562 ✔   

13 พล031213 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง 1/2562 ✔   

14 พล032222 การตัดสินกีฬากรีฑา 1/2562 ✔   

15 กศ012015 พื้นฐานวิชาชีพคร ู 1/2562 ✔   
16 พล013075 การจัดการแข่งขันกีฬา 1/2562 ✔   

17 วท082197 
การป้องกันและการปฐมพยาบาล
การบาดเจ็บทางการกีฬา 1/2562 ✔   

18 วท051001 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/2562 ✔   
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ที ่ รหัส  ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 

19 มศ052047 
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ
พลศึกษา    

1/2562 ✔   

20 พล013080 วิธีสอนพลศึกษา 1/2562 ✔   

21 พล073115 ค่ายพักแรม 1/2562 ✔   
22 พล051338 

ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุสข
ภาพ 

1/2562 ✔   

23 กศ031007 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารส าหรับครู 

1/2562 ✔   

24 กศ042016 การวัดและประเมินผลการศึกษา 1/2562 ✔   

25 กศ052010 จิตวิทยาส าหรับครู 1/2562 ✔   
26 พล032238 การตัดสินกีฬามวยไทย 1/2562 ✔   

27 พล013076 การวัดและประเมินผลพลศึกษา 1/2562 ✔   

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
28 พล072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมน า      1/2562 ✔   

29 พล071082 ลูกเสือและยุวกาชาด 1/2562 ✔   

30 พล084020 การสัมมนาทางพลศึกษา 1/2562 ✔   
31 กศ043008 การวิจัยทางการศึกษา 1/2562 ✔   

32 กศ024014 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1/2562 ✔  
 
 

 

33 กศ052008 จิตวิทยาส าหรับครู 1/2562 ✔   
34 พล043057 

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา
บาสเกตบอล 1/2562 ✔   

35 พล013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 1/2562 ✔   

36 กศ064009 การสัมมนาทางการศึกษา 1/2562 ✔   

37 พล013019 การประเมินผลทางพลศึกษา 1/2562 ✔   

38 กศ043008 การวิจัยทางการศึกษา 1/2562 ✔   
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ที ่ รหัส  ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

39 พล011145 
การเรียนรู้ทักษะกลไกลและการ
เคลื่อนไหวทางพลศึกษา  2/2562 ✔   

40 กศ051013 จิตวิทยาส าหรับคร ู 2/2562 ✔   

41 พล041125 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2/2562 ✔   

42 พล071123 
ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้า
จังหวะ 2/2562 ✔   

43 สศ071006 
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาสังคม 2/2562 ✔   

44 กศ021030 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2/2562 ✔   
45 พล051344 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง 2/2562 ✔   

46 มศ051035 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2/2562 ✔   

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
47 พล041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล   2/2562 ✔   

48 กศ052010 จิตวิทยาส าหรับคร ู 2/2562 ✔   

49 พล031203 ทักษธและการสอนกีฬาว่ายน้ า 2/2562 ✔   
50 

กศ032006 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 2/2562 ✔   

51 พล041092 ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล 2/2562 ✔  
 

 

52 พล041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล 2/2562 ✔   

53 มศ042012 การเขียนเพื่ออาชีพ 2/2562 ✔   

54 วท083327 
สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลัง
กาย 2/2562 ✔   

55 กศ023023 การจัดการเรียนรู ้ 2/2562 ✔   
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 

56 กศ024024 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  2/2562 ✔   

57 พล051340 ทักษะและการสอนเกมและเกมน า 2/2562 ✔   
58 พล013071 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2/2562 ✔   
59 พล32233 การตัดสินกีฬาแบดมินตัน 2/2560 ✔   
60 กศ044015 การวิจัยในช้ันเรียน 2/2562 ✔   
61 กศ064012 การสัมมนาทางการศึกษา 2/2562 ✔   
62 พล041106 กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล 2/2562 ✔   

63 มศ052048 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง
วิชาการส าหรับวิชาชีพพลศึกษา 2/2562 ✔   

64 กศ043017 การประเมินผลโครงการ 2/2562 ✔ 

 

  



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม 70 

 

ที ่ รหัส  ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

65 พล032115 ทักษะและการสอนกฬาเทเบิล
เทนนิส    2/2562 ✔   

66 กศ024015 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2/2562 ✔   

67 พล014024 วิธีสอนพลศึกษา 2 2/2562 ✔   

68 พล043064 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา
แฮนด์บอล 2/2562 ✔   

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2562 ภาคต้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.22  อยู่ในระดับมาก  
ภาคปลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.56  อยู่ในระดับมากที่สุด  
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4.ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับ

จากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการ
สอน ยกตัวอย่าง มอบหมายให้ศึกษารายกรณี 
แต่ละครั้งที่สอนควรเน้นย้ าการตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบ  

อาจารย์ผู้สอนต้องประเมินการ
เข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบใน
การท างาน และสะท้อนผลทันที  

ความรู้ ส่วนมากใช้การบรรยาย และมอบหมายงาน ซึ่ง
ยังไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของนักศึกษาสาขา
พลศึกษา การลงมือปฏิบัติการควรเป็นวิธีหนึ่งที่
อาจารย์ผู้สอนควรน าไปใช้ 

อาจารย์ผู้สอนควรมีวิธีสอนที่
หลากหลายและเน้นการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน 

ทักษะทางปัญญา -จากการพิจารณาผลการประเมินผู้เรียน ยังพบ
เหมือนเดิมว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่ค่อยน า
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในการเรียนการ
สอน ท าให้การสร้างผลงาน ยังไม่สร้างสรรค์
เท่าท่ีควร 

- ฝึกท ากิจกรรมหรือ
แบบทดสอบ ที่ช่วยให้เกิด
ความคิดท่ีเป็นระบบ ส่งเสริมให้
อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรม 
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
สนใจ  ใฝ่รู้ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลและความรับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบในการท างานกลุ่มยังต้องได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม 

อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานเป็น
กลุ่ม เป็นทีมมากขึ้น 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การฝึกความสามารถในการใช้สถิติเบื้องต้น และ
การใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล สารสนเทศใน
การท างานเป็นสิ่งจ าเป็นในทักษะชีวิตของความ
เป็นครู แต่นักศึกษายังขาดทักษะในการฝึกเพ่ือ
ความช านาญ 
 

อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานโดย
ให้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้วย
การใช้สถิติและเทคโนโลยีที่
จ าเป็นและทันสมัย 
 

 
 
 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ อาจารย ์

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 - - - 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
การออกแบบการเรียนการสอน
ของอาจารย์ยังไม่ครอบคลุมใน
การกระจายมาตรฐานการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
วัดประเมินผล มีตัวชี้วัดที่ยังไม่
ค่อยสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ก าหนด 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่
สอดคล้องกับการกระจาย ความ
รับผิดชอบ ของมาตรฐานการเรียนรู้ 
ท าให้เกิดผล กับการประเมินผลการ
เรียน และระดับความพึงพอใจ ของ
นักศึกษา ต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ 

หลักสูตรจะน าผลการสรุปการทวน
สอบ 2562 ไปสรุปประเด็น การ
กระจายความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่สัมพันธ์ กับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การประเมิน เพื่อให้มีตัวชี้วัดที่
สอดคล้องและสัมพันธ์ โดยในปี
การศึกษา 2563 จะจัดท าคู่มือ และ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดท า 
มคอ.3 ให้เป็นไปมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของหลักสูตร/ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

ควรเพิ่มวิชาทักษะกีฬาตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

จัดวิชาทักษะกีฬาเป็นวิชาเลือก
เพ่ิมเติมและเลือกเสรี 

หลักสูตรด าเนินการจัดแผนการ
เรียนรายวิชาทักษะกีฬาเพ่ิมข้ึน 

ควรเพิ่มวิชาสุขศึกษา มีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษา 
เพ่ิมเติม เนื่องจากการปฏิบัติการ
สอนและการประกอบอาชีพใน
สาขาพลศึกษา ต้องรับผิดชอบกลุ่ม
สาระสุขศึกษา และพลศึกษา 

น าเสนอในการประชุมคณะ
ส่วนกลางซึ่งปัจจุบันหลักสูตรได้
เพ่ิมรายวิชาสุขศึกษาในหลักสูตร
มากขึ้น 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 

 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  วันส ารวจระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – เมษายน 2563 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1.เพ่ิมทักษะทางด้านกีฬาแต่ละประเภทตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมีทักษะกีฬาที่
หลากหลาย แต่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีรายวิชา
ทักษะกีฬาค่อนข้างน้อย จึงจัดเป็นรายวิชาเลือก
เพ่ิมเติมและเลือกเสรี 

2. ควรเพิ่มกิจกรรมเสริมความเป็นครูศตวรรษท่ี 21 
ให้ครบทุกด้าน 

หลักสูตรจัดกิจกรรมในแผนงบประมาณ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้ครบทุกด้าน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………-………………………… 
 
 
 
 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
 

กระบวนการประเมิน แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ระดับอุดมศึกษา) 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

1.พัฒนาการเรียนการสอนทักษะกีฬาตามความ
ต้องการของสถานศึกษา 

หลักสูตรได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ทักษะกีฬาเพ่ิมเติม เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมตาม
ความต้องการของสถานศึกษามากข้ึน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
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หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
 

 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

แผนการจัดการความเสี่ยง (ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา) 

มีนาคม 2562 หัวหน้างานแนะแนว บรรลุตามเป้าหมาย เนื่องจาก 
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในปี
การศึกษา 2562 ตั้งเป้าหมาย 
โดยดูที่อัตราคงอยู่ของนักศึกษา 
เป็นตัวชี้วัด  

จัดท าระบบเก็บข้อมูลในรูปแบบ
สารสนเทศคณะฯ 

มิถุนายน  2562 หัวหน้างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในปีการศึกษา 2561 ได้รับ
ค าแนะน าจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพฯ ปีการศึกษา 
2562 หลักสูตร ได้ด าเนินการ
จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บ
ข้อมูลของคณะ ซึ่งจะสามารถใช้
ระบบได้ในปีการศึกษา 2562  
ผลการประเมินการใช้ยังไม่ถือว่า
ส าเร็จ เนื่องจากต้องพัฒนาต่อไป
อีกในปีการศึกษา 2563 โดยตั้ง
งบประมาณไว้ในแผนแล้ว 

 
 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

 - 
  

2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

 - 
 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
- โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร 
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2562 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
 

ที ่ แผนการปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม สิงหาคม  2563 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 
2 โครงการฝึกประสบการณ์ปฏิบัติการสอน มีนาคม  2563 ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 
3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ กรกฎาคม 2563 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 
4 กิจกรรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา สิงหาคม 2563 ผศ.วันชัย  กองพลพรหม 
5 กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม มีนาคม 2563 ผศ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ว่าผศ.ที่

ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 
6 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.สุชิลา สวัสดี 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง  

เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
มีประสบการณ์ผลงานวิจัย  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ หนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  กองพลพรหมและ 
คณะ (2559)  ผลการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา
หลังเลิกเรียน. (บทความวิจัยเผยแพร่โดยตีพิมพ์ใน (Proceeding 7th Institutes of Physical Education 
International Conference. หน้า 293-298 วันที่ 28 – 30 พ.ค. 2561) 
  Developing an instructional model for systematical Thinking improvement in ability 
enhancementon teaching and learning desing for practical training experience in teaching 
profession of student, faculty of education, mahasarakham campus(Abstract Book 9thInstitutes 
of Physical Education International Conference.  2019 หน้า 57 วันที่19 -21 พฤษภาคม  2562 
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (น าเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 10 เมษายน 2562) 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ สอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร กองพลพรหม  
Teaching Competencies of Student on Professional Experience Training Faculty of 
Education, Physical Education Institute เล่ม (Proceeding 7thInstitutes of Physical Education 
International Conference 2017หน้า 320 – 325วันที่ 28 – 30 พ.ค. 2561) 
  Developing an instructional model for systematical Thinking improvement in ability 
enhancementon teaching and learning desing for practical training experience in teaching 
profession of student, faculty of education, mahasarakham campus(Abstract Book 9thInstitutes 
of Physical Education International Conference.  2019 หน้า 57 วันที่19 -21 พฤษภาคม  2562 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ สาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐศักดิ์  บุญศิริโรจน์  
(2559) ผลการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิก
เรียน/2559 เล่ม Proceeding 7th Institutes of Physical Education International Conference 2016. 
หน้า 293-298 วันที ่28 – 30 พ.ค. 2561) 

 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ สี่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย  ลีพรหมมา (2559)  
ผลการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน/
2559 เล่ม Proceeding 7th Institutes of Physical Education International Conference 2016.หน้า 
293-298 วันที่ 28 – 30 พ.ค. 2561) 
  The management of muaythaigym and develop thai boxers become a thai 
professional boxer in south-east (Abstract Book 9thInstitutes of Physical Education 
International Conference.  2019 หน้า 45 วันที1่9 -21 พฤษภาคม  2562 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ ห้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิลา สวัสดี (2562) The  
Development of Instuctional Model for the Enhacement of Critical Thinking in Language 
and Cultural for Teacher Subject of Three Level Students in Education Faculty Institute of 
Physical Education in Mahasarakham Campus (Abstract Book 9thInstitutes of Physical 
Education International Conference.  2019 หน้า 45 วันที1่9 -21 พฤษภาคม  2562 
 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย กองพลพรหม 
 
 

ลายเซ็น :…………………………………………………………………………วันที่รายงาน : 12  มิถุนายน 2563 
 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร  กองพลพรหม 
 

ลายเซ็น :…………………………………………………………………………วันที่รายงาน : 12  มิถุนายน 2563 
 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 3  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักดิ์  บุญศิริโรจน์ 
 

ลายเซ็น :…………………………………………………………………………วันที่รายงาน : 12  มิถุนายน 2563 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่  4 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 
 

ลายเซ็น :…………………………………………………………………………วันที่รายงาน : 12  มิถุนายน 2563 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 5 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิลา สวัสดี 
 

ลายเซ็น :…………………………………………………………………………วันที่รายงาน : 12  มิถุนายน 2563 
 
 
 

 
 

……………………………………………………… 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กองพลพรหม) 

หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม     

วันที่ 12  มิถุนายน 2563 

 
 

……………………………………………………… 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาพร  กองพลพรหม) 

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 

วันที่ 12  มิถุนายน 2563 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการประเมินปีที่ผ่านมาปีการศึกษา 2561 

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
ไม่มี ไม่มี 

 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
1.จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเรื่องการบรรจุเข้า
ท างาน 

1.1 จัดกิจกรรมโครงการส าหรับเตรียมความพร้อมให้
บัณฑิตหลายช่องทาง 

 

องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
จุดเด่น แนวทางเสริม 
ไม่มี ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
ควรท าวิจัยหาสาเหตุของการออกกลางคัน จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นรูปธรรมทั้งการติดตาม

ก ากับดูแล และให้ค าปรึกษา 
 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

การจัดท าข้อมูลอาจารย์เพื่อวางแผนส่งเสริมพัฒนาระยะ
ยาว 

จัดท าข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพ่ือวางแผนพัฒนาการท าผลงานทาง
วิชาการ การท าวิจัย การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และ
การอบรมสัมมนา 
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องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
การตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3 – 4 และมคอ. 5-6  
(เช่น รูปแบบการเขียน มคอ. , รายละเอียดแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา และการก าหนดสัปดาห์สอน เป็นต้น) 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวนเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท า มคอ.3 – 4 และ มคอ.5 
– 6 ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับ มคอ.2 และก ากับ
ติดตาม 

 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม 80 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี ผ่าน/ไม่ผ่าน หมายเหตุ 
1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร          

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน  

  คะแนน 0-5  
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.58  

 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัย 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

2.40  

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 4  
 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4  
 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4  
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 5  
 4.2 คุณภาพอาจารย์ 5  
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4  
5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4  
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4  

5.3 การประเมินผู้เรียน 4  

5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4  
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ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ 
ประกอบท่ี 

จ านวน 
ตัวบ่งช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

การแปลผล 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่าน หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
พ.ศ 2558 

2 2 - - 3.49 3.49 ระดับคุณภาพดี 
3 3 4.00 - - 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4 3 4.67 - - 4.67 ระดับคุณภาพดีมาก 
5 4 4.00 4.33 - 4.25 ระดับคุณภาพดีมาก 
6 1 - 4.00 - 

 

4.00 ระดับคุณภาพดี 
รวม 

13 7 4 2 
 
 

 

รวมคะแนน 4.29 4.25 3.49 4.15 ระดับคุณภาพดีมาก 
แปลผล 

 
 

ระดับ
คุณภาพดี

มาก 

ระดับ
คุณภาพดี

มาก 

ระดับ
คุณภาพดี 
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ข้อมูลพื้นฐาน(Common Data Set) 
ที ่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตร. 

ข้อมูลอาจารย์ 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดทั้งหมด 5 
2 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 
3 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท 2 
4 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 1 
5 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการท้ังหมด 5 
6 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 
7 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งครู คศ.3 ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 
8 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท 2 
9 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งครู คศ.3 ที่มีวุฒิปริญญาโท 0 
10 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 3 
11 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งครู คศ.3 ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 
12 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 
13 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งครู คศ.4 ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 
14 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท 0 
15 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งครู คศ.4 ที่มีวุฒิปริญญาโท 0 
16 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 
17 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งครู คศ.4 ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 
18 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 
19 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท 0 
20 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 

21 
จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20)  0 

22 จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศและผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

4 

23 จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2  (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

0 

24 จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

0 
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25 

1.บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556                     
2ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
3.ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
4.ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
5.ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
6.ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
7.ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

0 

26 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1.60 
27 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  32 
28 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ค่าเฉลี่ย) 4.67 

ข้อมูลบัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี 

29 จ านวนบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (รวมตกค้าง) 132 
30 จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต 32 

31 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

45 

32 
ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา) 24.24 

33 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (TQF เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 4.58 
34 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.78 
35 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างด้านความรู้ 4.56 
36 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างด้านทักษะทางปัญญา  4.42 

37 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  4.66 

38 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.36 

39 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างด้านตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด(เฉพาะ
ศึกษาศาสตร์) 4.49 

40 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 98 

41 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

45 

42 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 47.96 
43 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 2 
44 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  - 
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45 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 
46 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 
47 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 
48 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  - 
49 จ านวนบัณฑิตท่ีไม่มีงานท า 51 

ระดับปริญญาโท 
50 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ตามท่ีสภาอนุมัติ) - 

51 
จ านวนผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ - 

52 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดที่สภาอนุมัติในปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน  - 

53 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   (ค่าน้ าหนัก 0.10) - 

54 
จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
(ค่าน้ าหนัก 0.20) - 

55 

จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศและผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.40) - 

56 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2   (ค่าน้ าหนัก 0.60) - 

57 

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list)หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  (ค่าน้ าหนัก 0.80) - 

58 

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และ ผลงานที่
ได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 1.00) - 

59 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - 
60 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท  - 

ข้อมูลนักศึกษา 
61 จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรทั้งหมด (ไม่นับนักศึกษาตกค้าง)  373 
62 ผลการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในภาพรวม (ค่าเฉลี่ย)  - 
63 ผลการประเมินด้านการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (ค่าเฉลี่ย)  4.53 
64 ผลการประเมินด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ค่าเฉลี่ย) 4.65 
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ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

สาขาวิชาที่
ตรงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ 

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษา
ที่จบ 

วันเดือนปีเข้า
ท างาน 

วัน เดือนปีที่
เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

วัน เดือนปีที่
ลาออกจาก
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1. ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ผศ. พลศึกษา ปริญญาเอก 2562 ปร.ด. 

วิทยาศาสตร์
การกีฬาและ
การออกก าลัง
กาย 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 
12 ก.ค. 2528 

15 พ.ย. 
2562 

- 

2. ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม ผศ. พลศึกษา ปริญญาเอก 2561 ปร.ด. 

วิทยาศาสตร์
การกีฬาและ
การออกก าลัง
กาย 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1 พ.ค. 2529 

15 พ.ย. 
2562 

- 

3. ผศ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน ์ ผศ. พลศึกษา ปริญญาโท 2538 ศษ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

1 มิ.ย. 2525 
15 พ.ย. 
2562 

- 

4. ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ผศ. พลศึกษา ปริญญาเอก 2557 ศศ.ด. มวยไทย
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฎหมู่บ้านจอมบึง 

9 มิ.ย. 2531 
15 พ.ย. 
2562 

- 

5. ผศ.สุชิลา สวัสด ี ผศ. การศึกษา ปริญญาโท 2550 ศษ.ม. การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอน
แก่น 

18 ต.ค. 2542 15 พ.ย. 
2562 

- 
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ตารางท่ี 1.1-2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ 
(ถ้ามี) 

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา 

ชื่อ
สถาบันการศึกษา

ที่จบวุฒิสูงสุด 

วันเดือนปีเข้า
ท างาน 

วัน เดือนปีที่เป็น
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

วัน เดือนปีที่ลาออก
จากอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

1 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ตารางท่ี 1.1-3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าในหลักสูตร  ปีการศึกษา 2562 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ 

กลุ่มสาขาวิชาที่
จบ 

(ถ้ามี) 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษาที่จบ
วุฒิสูงสุด 

วันเดือนปีเข้า
ท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก/

เกษียณอาย ุ

1 ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ผศ. ปริญญาเอก 2562 ปร.ด. 
- วิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกก าลังกาย 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

12 ก.ค. 2528 
2565 

2 ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม ผศ. ปริญญาเอก 2561 ปร.ด. 
- วิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกก าลังกาย 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1 พ.ค. 2529 
2566 

3 ผศ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน ์ ผศ. ปริญญาโท 2538 ศษ.ม. 
- พลศึกษา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 
1 มิ.ย. 2525 

2563 

4 ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร.สมานชัย  
ลีพรหมมา ผศ. ปริญญาเอก 2557 ศศ.ด. 

- มวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง 

9 ม.ิย. 2531 2567 

5 ผศ.สุชิลา สวัสด ี ผศ. ปริญญาโท 2550 ศษ.ม. - การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 ต.ค. 2542 2578 

6 ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากด ี
ผศ. 

ปริญญาโท 
2547 กศ.ม. 

- พลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 1 มิ.ย. 2537 2572 
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ตารางท่ี 1.1-4 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ-สุกล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
 

ปีที่จบ 
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบ 

กลุ่ม
สาขาวิชา

ที่จบ 
(ถ้ามี) 

สาขาวิชาท่ี
จบการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

วันเดือนปีเข้า
ท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก/

เกษียณอายุ 

  1 ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(พลศึกษา) 

ปริญญาเอก พ.ศ. 2561 ปร.ด. 

- วิทยาศาสตร์
การออกก าลัง
กายและการ

กีฬา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 พ.ค. 2529 30 ก.ย. 2566 

2 ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(พลศึกษา) 

ปริญญาเอก 

พ.ศ. 2562 
- 

ปร.ด. - วิทยาศาสตร์
การออกก าลัง
กายและการ

กีฬา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12ก.ค. 2528 30 ก.ย. 2565 

3 ผศ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(พลศึกษา) 

ปริญญาโท 
พ.ศ. 2538 ศษ.ม. - พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
1 มิ.ย. 2525 30 ก.ย. 2563 

4 ผศวา่ที่ร้อยตร ีดร.สมานชัย  
ลีพรหมมา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(พลศึกษา) 

ปริญญาเอก 
พ.ศ. 2557 ศศ.ด. - มวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
9 มิ.ย. 2531 30 ก.ย. 2567 

5 ผศ.ดร.ชัชวาลย์ รัตนพร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

ปริญญาเอก 
พ.ศ. 2559 ปร.ด - บริหารและ

พัฒนา
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

15 ส.ค. 2526 30 ก.ย. 2563 

6 ผศ.ดร.ทวีสุข  โภคทรัพย ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(การศึกษา) 

ปริญญาเอก 
พ.ศ. 2538 ปร.ด. - คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 
 

1 ก.ย. 2529 30 ก.ย. 2566 

7 ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากด ี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(พลศึกษา) 

ปริญญาโท 
พ.ศ. 2547 กศ.ม. - พลศึกษา มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
1 มิ.ย. 2537 30 ก.ย. 2572 
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ที ่ ชื่อ-สุกล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
 

ปีที่จบ 
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบ 

กลุ่ม
สาขาวิชา

ที่จบ 
(ถ้ามี) 

สาขาวิชาท่ี
จบการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

วันเดือนปีเข้า
ท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก/

เกษียณอายุ 

8 ผศ.ศิรินธร จัตุชัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(พลศึกษา) 

ปริญญาโท 
พ.ศ. 2547 กศ.ม. - พลศึกษา มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
15 ก.พ.2542 30 ก.ย. 2573 

9 นายบรรพต รัตนจรัสโรจน ์
 

อาจารย ์
ปริญญาโท 

พ.ศ. 2533 กศ.ม. - พลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

3 มิ.ย.2528 30 ก.ย. 2566 

10 ผศ.สุชิลา  สวัสด ี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(การศึกษา) 

ปริญญาโท 
พ.ศ. 2550 ศษ.ม. - การวัดและ

ประเมินผล
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

18 ต.ค.2542 30 ก.ย. 2578 

11 นางนิตยา  ชมภูวิเศษ 
 

อาจารย ์
 

ปริญญาโท 
พ.ศ. 2547 กศ.ม. - จิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
8 ส.ค. 2526 30 ก.ย. 2563 

12 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.กิติชัย แสนสุวรรณ 
 

อาจารย ์ ปริญญาเอก พ.ศ. 2561 ปร.ด. - วิจัยและ
พัฒนา

หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

12 ต.ค. 2541 30 ก.ย. 2579 

13 ดร.บุณยาพร สารมะโน อาจารย ์ ปริญญาเอก พ.ศ.2560 ปร.ด. - วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ก.ย. 2550 30 ก.ย. 2587 

14 นายชวาล แสงปัญญา อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ. 2545 ศษ.ม. - พลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 พ.ค. 2538 30 ก.ย. 2572 

15 นางนิตยา ทองจันฮาด อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ. 2552 ศษ.ม. - หลักสูตรและ
การสอน 

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

12 ต.ต. 2541 30 ก.ย. 2575 
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ตารางท่ี 1.1-5 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษภายนอกหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษาที่จบ 

วันเดือนปีเข้า
ท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก/

เกษียณอาย ุ
1 ผศ.สุพจน์  นาราภิรมย ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
(พลศึกษา) 

ปริญญาโท 2544 (ศศ.ม.)พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  เกษียณอายุ
ราชการ 

2 ผศ.ยุวเรศ  ตันติยะวงศ์ษา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(พลศึกษา) 

ปริญญาโท 2541 (ศษ.บ.)เคม-ีชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 ก.ค.2541 30 ก.ย. 2578 

3 ผศ.นิภาพรรณ วงศ์หนองแวง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(พลศึกษา) 

ปริญญาโท 2547 
2533 

(กศ.ม.)สังคมศึกษา 
(กศ.บ.)สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มศว. มหาสารคาม 

3 ก.ย. 2536 30 ก.ย. 2570 

4 อาจารย์ ดร.ประวิทย์  หวานขม อาจารย ์ ปริญญาเอก 2561 (ปร.ด.)ภาษาอังกฤษและ
ศิลปะทางภาษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 ธ.ค. 2536 30 ก.ย. 2576 
 

5 อาจารย์ ดร.รัชนี  สิงคะจันทร ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 2561 (ปร.ด.)ภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยสุรนาร ี 12 ต.ค. 2541 30 ก.ย. 2579 
6 นางพิมลพรรณ โรจนชีวินสุภร อาจารย ์ ปริญญาโท 2552 (กศ.ม.)ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ต.ค. 2541 30 ก.ย.2578 

 

 

 

 

 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม 91 

 

ตารางท่ี 4.2-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

ผลถ่วง 
น้ าหนัก 
ของ

ผลงาน 

ผลงานทางวิชาการ 
 

รายละเอียดคุณภาพผลงาน 

ประเภท 

ช่ือผลงานผลงาน 

ตีพิมพ์เผยแพร่/
น าเสนอ 

(ชื่อวารสาร/ชื่องานที่
น าเสนอ) 

ปีท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่/น าเสนอ 

ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

(ผศ.,รศ.,ศ) 

ปีท่ีขอ
ต าแหน่ง ต ารา หนังสือ 

งานวิจัย/
บทความวิจัย 

บทความ
วิชาการ 

1 ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 0.4 

  ✔  

การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนทักษะกระบวนการเพื่อสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกายส าหร
รับนักศึกษามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ 

น าเสนอในงาน 
“มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2562” 

ปี 2562   

2 ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 0.4   ✔  Developing an Instructional 
Model for Systemmatical 
Thinking Improvement in 
Abitty Enhacement on 
Teaching and Leaning 
Desing for Practical 
Profession of 
Student,Faculty of 
Education Mahasarakham 
Campus 

(Abstract Book 
9thInstitutes of 
Physical Education 
International 
Conference.  2019 
หน้า 57 วันที1่9 -21 
พฤษภาคม  2562 
 

ปี 2562   

3 ผศ.ว่าท่ีร รต.ดร.สมานชัย  
ลีพรหมมา 

0.4   ✔  The management of 
muaythaigym and develop 
thai boxers become a thai 
professional boxer in south-
east 

(Abstract Book 
9thInstitutes of 
Physical Education 
International 
Conference.  2019 
หน้า 45 วันที1่9 -21 
พฤษภาคม  2562 

ปี 2562   
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ตารางท่ี 5.4-1   รายช่ืออาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี การปฐมนิเทศ การอบรม 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
หัวข้อเรื่องท่ีได้รับการ

ปฐมนิเทศ 
วิธีการปฐมนิเทศ ผู้ท าหน้าที่ปฐมนิเทศ 

1 ไม่มี     

 

 

 

 

 

4 ผศ.สุชิลา สวัสด ี 0.4   ✔  The Development of 
Instuctional Model for the 
Enhacement of Critical 
Thinking in Language and 
Cultural for Teacher Subject 
of Three Level Students in 
Education Faculty Institute 
of Physical Education in 
Mahasarakham Campus 

(Abstract Book 
9thInstitutes of 
Physical Education 
International 
Conference.  2019 
หน้า 56 วันที1่9 -21 
พฤษภาคม  2562 
 

ปี 2562   

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก                                 1.60 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก           รอ้ยละ 32 ค่าคะแนนผลงานที่ได้ คือ    5  คะแนน 
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ตารางท่ี 5.4.2 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562  

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อเรื่องท่ีได้รับการพัฒนา วัน เดือน ปี ที่ได้รับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 

1 
 

ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ 17 – 20 ธันวาคม  2562 

โรงแรมคิงปาร์คอเวนิว 
กรุงเทพฯ (มหาวิทยาลัยฯ) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 23 -25 ธันวาคม 2562 (มหาวิทยาลัยฯ) 

2 ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เข้าร่วมโครงการบริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ปี 2561 

15 – 17 กันยายน 2562 
(มหาวิทยาลัยฯ) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 23 -25 ธันวาคม 2562 (มหาวิทยาลัยฯ) 

3 ผศ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
4 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จัดท าหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย

และหลักสูตรผึกกีฬามวยไทยอาชีพ 1 – 5 ก.ค. 2562 (มหาวิทยาลัยฯ) 

ประชุมสรุปผลการฝึกภาคปกติและ
มอบนโยบายการฝึกภาคสนามของ
นักศึกษาวิชาทหาร 

23 – 25 ก.ย. 2562 
(มหาวิทยาลัยฯ) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ (กิจกรรมท่ี 2 การ
วิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี) 

18 -21 ก.พ. 2562 
 

(มหาวิทยาลัยฯ) 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิลา สวัสด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ (กิจกรรมท่ี 2 การ
วิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี) 

18 -21 ก.พ. 2562 
 

(มหาวิทยาลัยฯ) 
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ตารางท่ี 5.4.3 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อเรื่องท่ีได้รับการพัฒนา วัน เดือน ปี ที่ได้รับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 

1 -ไม่มี- 
2      
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สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
หลักสูตร/สาขา พลศึกษา  คณะ ศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตมหาสารคาม 

 

ล าดับที ชื่อ – สกุล 

สถานะการท างาน สถานะการตอบ ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ไม่ท า อิสระ ท างาน ไม่ตอบ ตอบ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลย ี

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

1 นางสาวกุลธิดา  ชุมยางสิม   ✓  ✓ 4.60 4.40 4.08 4.62 4.32 4.06 4.35 
2 นางสาวจรัญญา กองลี   ✓  ✓ 4.60 4.40 4.48 4.30 4.26 4.25 4.38 
3 นายรัฐพงษ์  ข่าขันมะลี   ✓  ✓ 4.60 4.00 4.00 4.20 4.24 4.05 4.18 
4 นางสาวกนกวรรณ พิณเพ็ง   ✓  ✓ 3.00 3.80 3.56 4.11 3.62 3.32 3.57 
5 นางสาวเบญจมาศ ปิวันนา   ✓  ✓ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
6 นายปฏิภาน สุประดิษฐ์   ✓  ✓ 5.00 4.60 4.52 4.90 4.58 4.92 4.75 
7 นายนพพร สุขเจริญ   ✓  ✓ 5.00 4.40 4.08 4.02 4.00 4.40 4.32 
8 สิบเอกชยพล พัฒนชัย   ✓  ✓ 5.00 5.00 4.80 4.96 4.99 4.60 4.89 
9 นางสาวจรัชญา ค าโคตร   ✓  ✓ 5.00 4.60 4.12 4.82 4.96 4.79 4.72 
10 ว่าท่ีร้อยตรีจักรกฤษ พลนอก   ✓  ✓ 4.60 4.80 4.76 3.95 3.59 3.52 4.20 
11 นายชาญวิชช์ ปาปะไพ   ✓  ✓ 5.00 4.40 4.88 4.78 4.56 4.71 4.72 
12 นายขวัญชัย ค าชนะชัย   ✓  ✓ 5.00 4.80 4.16 4.83 4.37 4.07 4.54 
13 นางสาวดรุณี แพงสาร   ✓  ✓ 5.00 4.60 4.72 4.54 4.71 4.34 4.65 
14 นางสาวณัฐธิกา ไชยายงค์   ✓  ✓ 5.00 4.40 4.48 4.90 4.58 4.52 4.65 
15 นายธีรพัฒน์ ไกรศรี   ✓  ✓ 4.80 4.60 4.72 4.94 4.79 4.76 4.77 
16 นายมงคล คูณพันธ์   ✓  ✓ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
17 นางสาวศิริลักษณ์ บุญตา   ✓  ✓ 4.20 3.80 2.96 3.99 3.40 2.88 3.54 
18 นายภานุวัฒน์ ประทุมมัง   ✓  ✓ 5.00 5.00 4.80 4.16 4.03 4.61 4.60 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม 96 

 

ล าดับที ชื่อ – สกุล 

สถานะการท างาน สถานะการตอบ ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ไม่ท า อิสระ ท างาน ไม่ตอบ ตอบ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลย ี

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

19 นายวีรศักดิ์ ชาตท่าค้อ   ✓  ✓ 4.80 4.40 4.84 4.97 4.39 4.68 4.65 
20 นายสุวัฒน์  บรรยงค ์   ✓  ✓ 5.00 4.40 4.04 4.41 4.08 4.22 4.32 
21 นางสาวธิดาลักษณ์  ศรีจันทร์   ✓  ✓ 5.00 5.00 4.20 4.84 4.37 4.67 4.68 
22 นายพงศกร  เค้าแคน   ✓  ✓ 5.00 4.60 4.52 4.90 4.78 4.76 4.76 
23 นายปราโมทย์  แสนชา   ✓  ✓ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
24 นายอรัญ  มะโนรมย์   ✓  ✓ 5.00 4.20 3.64 3.93 3.59 4.12 4.08 
25 นายกิตติโชค สอนจันทร์   ✓  ✓ 5.00 4.80 4.16 4.43 4.29 4.26 4.49 
26 นายสหรัฐ ชุมยางสิม   ✓  ✓ 4.80 4.60 4.12 4.42 4.48 4.30 4.45 
27 นายสุรสิทธิ์ รัดท า   ✓  ✓ 4.80 4.80 4.36 4.47 4.69 4.94 4.68 
28 นางสาวกิตติยา นาวิลัย   ✓  ✓ 4.20 4.20 4.04 4.81 4.96 4.99 4.53 
29 นางสาวประกายทิพย์ วรรณสิงห์   ✓  ✓ 5.00 4.80 4.76 4.75 4.95 4.99 4.88 
30 นายมนัส ทองชา   ✓  ✓ 5.00 4.80 4.96 4.79 4.76 4.75 4.84 
31 นายสุวรุฒน์ ประชาชัย   ✓  ✓ 4.40 4.60 4.72 4.74 4.75 4.35 4.59 
32 นายสิทธิพล ยอดค า   ✓  ✓ 4.60 4.40 4.68 4.94 4.99 5.00 4.77 
33 นายนริศ ภักดีแก้ว     ✓        
34 นายพิพัฒน์ ขัตติยะ     ✓        
35 นายกุลธวัช ชิมชม     ✓        
36 นายฤทธิชัย มะลิลา     ✓        
37 นายบุริศร์ พิมพะสอน     ✓        
38 นายบวรฑัต แสนแก้ว     ✓        

39 
นายอนุรักษ์ บุญเรืองจักร 
 

    ✓        
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ล าดับที ชื่อ – สกุล 

สถานะการท างาน สถานะการตอบ ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ไม่ท า อิสระ ท างาน ไม่ตอบ ตอบ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลย ี

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

40 นายอัศม์เดช บุตรอินทร์     ✓        
41 สิบเอกปัณณวิชญ์ นันทะเสนา   ✓  ✓        
42 นางสาวสายสุนีย์ ค าภีดี     ✓        
43 นายสันติชัย โพธ์ิค า     ✓        
44 นาย ปัฐวี นาคทอง     ✓        
45 นางสาวอรจิริญา บ ารุงเอื้อ     ✓        
46 นายณรงค์ฤทธ์ิ ปุเรชะตัง     ✓        
47 นางสาวสุมินตรา คังดงเค็ง   ✓  ✓        
48 ธนากร พันธ์จริต   ✓  ✓        
49 นายวงศกร วรเชษฐ์     ✓        
50 นาย จักรกฤษณ์ ประสพสิน     ✓        
51 นายภัคพล สุวรรณชาติ     ✓        
52 นาย ชิตณรงค์ ฤาชา     ✓        
53 นางสาวนันทิพัฒน์ โภคสวัสด์ิ     ✓        
54 นายกิตติกร เพชรกับทอง     ✓        
55 นายอดิศักดิ์ รินไธสง     ✓        
56 นางสาวสุดารัตน์ ทวีโชติ     ✓        
57 ณรงค์ฤทธ์ิ อาคะนิช     ✓        
58 ว่าท่ีร้อยตรี ศักดา รัตนาภรณ์กุล     ✓        
59 นายธรรมรัตน์ชัย  ล้านพลแสน  ✓   ✓        

60 
นายโตมร ทุมาโต  
 

    ✓        
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ล าดับที ชื่อ – สกุล 

สถานะการท างาน สถานะการตอบ ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ไม่ท า อิสระ ท างาน ไม่ตอบ ตอบ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลย ี

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

61 กรกช พันธ์เดช ✓    ✓        
62 อาทิตย์ ภูถูกหมอก   ✓  ✓        
63 นายตันติกร มะลิวัลย์     ✓        
64 นายพงศกร วิเชียรโชต ิ     ✓        
65 นายทศพล สุจิตตกุล   ✓  ✓        
66 นางสาวกุลธิดา ชุมยางสิม   ✓  ✓        
67 นายจิระวัฒน์ ตาลทรัพย์   ✓  ✓        
68 นาย ณัฐพงศ์ เมืองโคตร     ✓        
69 นาย ณัฐพล ปัสสาคร     ✓        
70 อรรถพล  สุริยา     ✓        
71 นางสาวธีรดา นิเรศรัมย์      ✓        
72 ภูริช แก่นนาค า     ✓        
73 นาย เกียรติศักดิ์ สารคาม     ✓        
74 นายธีรวัฒน์  หนูสี  ✓   ✓        
75 นายพีระฉัตร หาญชนะ     ✓        
76 ภัทรวิทย์ อโนวัลย์     ✓        
77 นายเฉลิมชัย   เกตุดี     ✓        
78 ปรีชา โชคชัย     ✓        
79 นายวีระศักดิ์  ศรีเมือง     ✓        
80 นายชนินทร์ วงศ์ชาวนา     ✓        

81 
นายชูวิชช์  ปาปะไพ 
 

  
✓ 

 
✓ 
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ล าดับที ชื่อ – สกุล 

สถานะการท างาน สถานะการตอบ ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ไม่ท า อิสระ ท างาน ไม่ตอบ ตอบ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลย ี

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

82 นายชัชชัย จิรโรจน์สกุล     ✓        
83 นายดิษยนนท์  จ าลองเพ็ง     ✓        
84 นายภูวพล  บุตรหา     ✓        
85 นายชัยวัฒน์  ไชยเพชร์     ✓        
86 นายมนูญ  โนชลาด     ✓        
87 นายณรงค์ศักดิ์ ไชยสิทธิ์สร้อย    ✓         
88 นายจักรกฤษณ์  สุดสม    ✓         
89 นายขจรเกียรติ  ทบพวก    ✓         
90 นายสุทธิพงษ์  ไสยลักขณา    ✓         
91 นายไทยคม วิสัชนาม    ✓         
92 นายชานน  ปุริทาสังข์    ✓         
93 นายคณาวุฒิ โพสุวรรณ์    ✓         
94 นายจิราวุฒิ  ไชยบุรี    ✓         
95 นายณัฐพงศ์ อนุสา    ✓         
96 นายธนากร  เหลาบัว    ✓         
97 นายธานินทร์ ระหารนอก    ✓         
98 นายธีรภัณฑ์ สามะหาดไทย    ✓         
99 นายนนทนันท์ ภูแลศรี    ✓         
100 นายนัฐพล  อัตสาร    ✓         
101 สิบเอกประทีป โสดา    ✓         

102 
นายปริญญา โหจันทร์ 
 

   ✓         
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ล าดับที ชื่อ – สกุล 

สถานะการท างาน สถานะการตอบ ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ไม่ท า อิสระ ท างาน ไม่ตอบ ตอบ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลย ี

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

103 นายพิทักษ์ จันทรัตน์     ✓        
104 นายภูวดล ฉกรรจ์ศิลป์    ✓         
105 นายเมธาวิน เทพสูงเนิน    ✓         
106 นายวรพจน์ เครือทอง    ✓         
107 นายวรุฒ พลเสนา    ✓         
108 สิบเอกวัชรพล พิมใจ    ✓         
109 นายวิทวัส พันธุ์ทอง    ✓         
110 นายศติกร ทองน า    ✓         
111 นายสมเกียรติ นวดโอโล    ✓         
112 นายสุริยา ราชโสภา    ✓         
113 นายอดิศักดิ์ ละครชัย    ✓         
114 นายอภิรักษ์ วรวงษ์    ✓         
115 นายอิทธิพันธ์ นาคมณี    ✓         
116 นายวุฒิชัย ศรีรุ่งเรือง    ✓         
117 นายบรรดิษฐ์ ไพรมาศ    ✓         
118 นายวายุ มีพรหม    ✓         
119 นายสุภชัย ปักกังเวสัง    ✓         
120 นางสาวพิมลณัฎฐ์ ไชยเสริม   ✓  ✓        
121 นายณัฐวุฒิ  บุราณรมณ์    ✓         
122 นายเกียรติศักดิ์ กลับสุข ✓    ✓        

123 
นายณัฐวุฒิ นาถมทอง 
 

✓    ✓ 
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ล าดับที ชื่อ – สกุล 

สถานะการท างาน สถานะการตอบ ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ไม่ท า อิสระ ท างาน ไม่ตอบ ตอบ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลย ี

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

124 นายศราวุฒิ กระทงยาท ✓    ✓        
125 นายณัฐพงษ์ เรืองฤทธิ์   ✓  ✓        
126 นายประกายสิทธิ์  กุลมงกุฎ ✓    ✓        
127 นายอรรถชัย ชมพู   ✓  ✓        
128 นายมงคล ตาลสิทธิ์   ✓  ✓        
129 นางสาวกรรณิการ์ วิลัยพิศ   ✓  ✓        
130 นางสาวจิระภา วิวาสุขุ   ✓  ✓        
131 นางสาวสุวรัตน์ บุญมาพิลา ✓    ✓        
132 นายจักรกฤษ สีสุข ✓    ✓        

รวม      4.78 4.56 4.38 4.66 4.36 4.45 4.58 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. จ านวนของบัณฑิตทั้งหมดของหลักสูตร และสาขา จ านวน 132 คน 
2. แบบรายงานฉบับนี้ให้ใส่รายชื่อบัณฑิตทุกคนในหลักสูตร 
3. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต เท่ากับ  4.58 
 
 

 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้รายงาน 
(ผศ.ดร.วันชัย  กองพลพรหม) 

ประธานหลักสูตร 
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รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
หลักสูตร/สาขา พลศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตมหาสารคาม 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล 
สถานะการตอบ (✓) สถานะของบัณฑิต (✓) 

หมายเหต ุ
ไม่ตอบ ตอบ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท 

ภาวะการมีงานท า 
ศึกษาต่อ 

มีงานท า/อาชีพอิสระ ไม่มีงานท า 
1 สิบเอกชยพล พัฒนชัย  ✓   ✓    
2 นายนพพร สุขเจริญ  ✓   ✓    
3 นายนริศ ภักดีแก้ว  ✓    ✓   
4 นางสาวธิดาลักษณ์ ศรีจันทร์  ✓   ✓    
5 นายพิพัฒน์ ขัตติยะ  ✓    ✓   
6 อรัญ มะโนรมย์  ✓   ✓    
7 นายกุลธวัช ชิมชม  ✓    ✓   
8 นายฤทธิชัย มะลิลา  ✓    ✓   
9 สุรสิทธิ์ รัดท า  ✓   ✓    
10 นายบุริศร ์พิมพะสอน  ✓    ✓   
11 นางสาวจิรัชญา  ค าโคตร  ✓   ✓    
12 นายบวรฑัต แสนแก้ว  ✓    ✓   
13 นายอนุรักษ์ บุญเรืองจักร  ✓    ✓   
14 นายอัศม์เดช บุตรอินทร์  ✓    ✓   
15 สิบเอกปัณณวิชญ์ นันทะเสนา  ✓   ✓    
16 นางสาวสายสุนีย์ ค าภีดี  ✓    ✓   
17 นางสาวประกายทิพย์ วรรณสิงห์  ✓   ✓    
18 นายสันติชัย โพธิ์ค า  ✓    ✓   
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล 
สถานะการตอบ (✓) สถานะของบัณฑิต (✓) 

หมายเหต ุ
ไม่ตอบ ตอบ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท 

ภาวะการมีงานท า 
ศึกษาต่อ 

มีงานท า/อาชีพอิสระ ไม่มีงานท า 
19 นาย ปัฐว ีนาคทอง  ✓    ✓   
20 นางสาวอรจิริญา บ ารุงเอื้อ  ✓    ✓   
21 นายณรงค์ฤทธิ์ ปุเรชะตัง  ✓    ✓   
22 นางสาวสุมินตรา คังดงเค็ง  ✓   ✓    
23 ธนากร พันธ์จริต  ✓   ✓    
24 นายวงศกร วรเชษฐ ์  ✓    ✓   
25 นาย จักรกฤษณ์ ประสพสิน  ✓    ✓   
26 นางสาวเบญจมาศ ปิวันนา  ✓   ✓    
27 นายภัคพล สุวรรณชาติ  ✓    ✓   
28 นายปฏิภาน สุประดิษฐ์  ✓   ✓    
29 นางสาวกนกวรรณ พิณเพ็ง  ✓   ✓    
30 นาย ชิตณรงค์ ฤาชา  ✓    ✓   
31 นายมนัส ทองชา  ✓   ✓    
32 นางสาวนันทิพัฒน์ โภคสวัสดิ ์  ✓    ✓   
33 นายกิตติกร เพชรกับทอง  ✓    ✓   
34 นายอดิศักดิ์ รินไธสง  ✓   ✓    
35 นายเกียรติศักดิ์  กลับสุข  ✓   ✓    
36 นายรัฐพงษ์ ข่าขันมะลี  ✓    ✓   
37 นางสาวสุดารัตน์ ทวีโชต ิ  ✓  ✓     
38 ณรงค์ฤทธิ์ อาคะนิช  ✓    ✓   
39 นาย ธีรพัฒน์  ไกรศรี  ✓   ✓    
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล 
สถานะการตอบ (✓) สถานะของบัณฑิต (✓) 

หมายเหต ุ
ไม่ตอบ ตอบ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท 

ภาวะการมีงานท า 
ศึกษาต่อ 

มีงานท า/อาชีพอิสระ ไม่มีงานท า 
40 ว่าที่ร้อยตรี ศักดา รัตนาภรณ์กุล  ✓   ✓    
41 นายธรรมรัตน์ชัย  ล้านพลแสน  ✓    ✓   
42 นายโตมร ทุมาโต   ✓   ✓    
43 นายปราโมทย์ แสงชา  ✓   ✓    
44 นายณัฐวุฒิ นาถมทอง  ✓    ✓   
45 นายศราวุฒ กระทงยาท  ✓    ✓   
46 นายประกาศิต กุลมงกฏ  ✓    ✓   
47 ณัฐพล เรืองฤทธิ์  ✓   ✓    
48 อรรถชัย   ชุมภู  ✓   ✓    
49 นางสาวดรุณี แพงสาร  ✓   ✓    
50 นางสาวจรัญญา  กองลี  ✓   ✓    
51 นายสุวรุตม์ ประชาชัย  ✓   ✓    
52 นายมงคล  ตาลสิทธิ์  ✓   ✓    
53 นายขวัญชัย ค าชะนะชัย  ✓   ✓    
54 ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ พลนอก  ✓   ✓    
55 นาย มงคล คูณพันธ์  ✓   ✓    
56 นางสาวกรรณิกา วิลัยพิศ  ✓   ✓    
57 นายวีรศักดิ์ ชาติท่าค้อ  ✓   ✓    
58 จิระภา วิวาสุขุ  ✓   ✓    
59 นางสาวณัฐธิกา ไชยายงค์  ✓   ✓    
60 นางสาวสุวรัตน ์บุญมาพิลา  ✓    ✓   
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล 
สถานะการตอบ (✓) สถานะของบัณฑิต (✓) 

หมายเหต ุ
ไม่ตอบ ตอบ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท 

ภาวะการมีงานท า 
ศึกษาต่อ 

มีงานท า/อาชีพอิสระ ไม่มีงานท า 
61 นายจักรกฤษณ์ สีสุข  ✓    ✓   
62 พิมลณัฏฐ์ ไชยเสริม  ✓   ✓    
63 นายจิรวัฒน์ ศรีเศรษฐา  ✓    ✓   
64 กรกช พันธ์เดช  ✓    ✓   
65 อาทิตย์ ภูถูกหมอก  ✓   ✓    
66 นายตันติกร มะลิวัลย์  ✓    ✓   
67 กิตติยา นาวิลัย  ✓   ✓    
68 นายพงศกร วิเชียรโชต ิ  ✓    ✓   
69 นายทศพล สุจิตตกุล  ✓   ✓    
70 นายสิทธิพล ยอดค า  ✓   ✓    
71 นางสาวกุลธิดา ชุมยางสิม  ✓   ✓    
72 นางสาวศิริลักษณ์ บุญตา  ✓   ✓    
73 นายสุวัฒน์ บรรยงค์  ✓   ✓    
74 นายจิระวัฒน์ ตาลทรัพย์  ✓   ✓    
75 นาย ณัฐพงศ์ เมืองโคตร  ✓    ✓   
76 นาย ณัฐพล ปัสสาคร  ✓    ✓   
77 นายสหรัฐ ชุมยางสิม  ✓   ✓    
78 อรรถพล  สุริยา  ✓    ✓   
79 นายพงศกร เค้าแคน  ✓   ✓    
80 นางสาวธีรดา นิเรศรัมย์   ✓    ✓   
81 นายภาณุวัฒน์ ประทุมมัง  ✓   ✓    
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล 
สถานะการตอบ (✓) สถานะของบัณฑิต (✓) 

หมายเหต ุ
ไม่ตอบ ตอบ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท 

ภาวะการมีงานท า 
ศึกษาต่อ 

มีงานท า/อาชีพอิสระ ไม่มีงานท า 
82 ภูริช แก่นนาค า  ✓    ✓   
83 นาย เกียรติศักดิ์ สารคาม  ✓    ✓   
84 นายธีรวัฒน ์ หนูสี  ✓    ✓   
85 นายพีระฉัตร หาญชนะ  ✓    ✓   
86 ภัทรวิทย์ อโนวัลย ์  ✓    ✓   
87 นายเฉลิมชัย   เกตุดี  ✓    ✓   
88 ปรีชา โชคชัย  ✓    ✓   
89 นายกิตติโชค สอนจันทร์  ✓   ✓    
90 นายวีระศักดิ์  ศรเีมือง  ✓    ✓   
91 นายชนินทร์ วงศ์ชาวนา  ✓    ✓   
92 นายชูวิชช ์ ปาปะไพ  ✓   ✓    
93 นายชัชชัย จิรโรจน์สกุล ✓        
94 นายดิษยนนท์  จ าลองเพ็ง ✓        
95 นายภูวพล  บุตรหา ✓        
96 นายชัยวัฒน ์ ไชยเพชร์ ✓        
97 นายมนูญ  โนชลาด ✓        
98 นายณรงค์ศักดิ์ ไชยสิทธิ์สร้อย ✓        
99 นายจักรกฤษณ์  สุดสม ✓        
100 นายขจรเกียรติ  ทบพวก ✓        
101 นายสุทธิพงษ์  ไสยลักขณา ✓        
102 นายไทยคม วิสัชนาม ✓        



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม 107 

 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล 
สถานะการตอบ (✓) สถานะของบัณฑิต (✓) 

หมายเหต ุ
ไม่ตอบ ตอบ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท 

ภาวะการมีงานท า 
ศึกษาต่อ 

มีงานท า/อาชีพอิสระ ไม่มีงานท า 
103 นายชานน  ปุริทาสังข ์ ✓        
104 นายคณาวุฒิ โพสุวรรณ์ ✓        
105 นายจิราวุฒิ ไชยบุรี ✓        
106 นายณัฐพงศ ์อนุสา ✓        

107 นายธนากร  เหลาบัว ✓        

108 นายธานินทร ์ระหารนอก ✓        

109 นายธีรภัณฑ์ สามะหาดไทย ✓        

110 นายนนทนันท ์ภูแลศร ี ✓        

111 นายนัฐพล  อัตสาร ✓        

112 สิบเอกประทีป โสดา ✓        

113 นายปริญญา โหจันทร ์ ✓        

114 นายพิทักษ ์จันทรัตน ์  ✓    ✓   

115 นายภูวดล ฉกรรจ์ศิลป ์ ✓        

116 นายเมธาวิน เทพสูงเนิน ✓        

117 นายวรพจน ์เครือทอง ✓        

118 นายวรุฒ พลเสนา ✓        

119 สิบเอกวัชรพล พิมใจ ✓        

120 นายวิทวัส พันธุ์ทอง ✓        

121 นายศติกร ทองน า ✓        

122 นายสมเกียรต ินวดโอโล ✓        
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ลงช่ือ .................... ............................ ผู้รายงาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กองพลพรหม) 

                     ประธานหลักสูตร  
หมายเหตุ 

1. จ านวนของบัณฑิตทั้งหมดของหลักสูตรและสาขา จ านวน 132  คน 
2. แบบรายงานฉบับนี้ให้ใส่รายชื่อบัณฑิตทุกคนในหลักสูตร 

 3. ให้ประเมินบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน  

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล 
สถานะการตอบ (✓) สถานะของบัณฑิต (✓) 

หมายเหต ุ
ไม่ตอบ ตอบ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท 

ภาวะการมีงานท า 
ศึกษาต่อ 

มีงานท า/อาชีพอิสระ ไม่มีงานท า 
123 นายสุริยา ราชโสภา ✓        

124 นายอดิศักดิ ์ละครชัย ✓        

125 นายอภิรักษ ์วรวงษ ์ ✓        

126 นายอิทธิพันธ ์นาคมณ ี ✓        

127 นายวุฒิชัย ศรีรุ่งเรือง ✓        

128 นายบรรดิษฐ ์ไพรมาศ ✓        

129 นายวาย ุมีพรหม ✓        

130 นายสุภชัย ปักกังเวสัง ✓        

131 นายอนุวัฒน ์ค าหาร ✓        

132 นายณัฐวุฒ ิ บุราณรมณ ์ ✓        
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รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
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การก าหนดรหัสเอกสารอ้างอิง 
 
 

  ประกอบด้วย  วิทยาเขต-คณะ-หลักสูตร-องค์ประกอบ-ตัวบ่งชี.้เกณฑ์ (ถ้ามี)-ล าดับเอกสาร 

 เช่น BK-ART-bHBM-5-5.4.2-1 

หมายถึง วิทยาเขตกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพองค์ประกอบท่ี 5  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  เกณฑ์ข้อที่ 2 เอกสารอ้างอิงล าดับที่ 1 
 

BKหมายถึง วิทยาเขตกรุงเทพ 

ART   หมายถึง คณะศิลปศาสตร ์

bHBM หมายถึง ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ 

5       หมายถึง   องคป์ระกอบท่ี 5 

5.4      หมายถึง   ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  

2        หมายถึง  เกณฑ์ข้อ 2 

1          หมายถึง  เอกสารอ้างอิงล าดับที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


