
1 
 

 

 
รายงานการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report : SAR) 
ระดับคณะ 

 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม 
 

จากการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
(1 มถิุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  



2 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือนำเสนอผลการประเมินตนเอง ตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพัฒนาขึ้น  ประกอบด้วย 
6 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้ 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ว ิทยาเขตมหาสารคาม  ขอขอบคุณ 
คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความตระหนักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 
ฉบับนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าผลการประเมินที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการนำไปกำหนดแนวทาง  
ในการปรับปรุง พัฒนา การบริหาร การจัดเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะ 
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้  ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ 
ใหก้ับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของคณะต่อไป  

 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร กองพลพรหม) 
 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร  
 

ในปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดจัดอยู่ในกลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี มีผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 6 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้   
ได้คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ยทั้งหมด เท่ากับ 4.01 ผลการประเมินมีการดำเนินงานอยู่ในระดับดี  
โดยแยกเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.41  ผลการประเมิน
ประเมินอยู่ในระดับดี 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.04 
ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.48  
ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับดี 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.14 ผลการ
ประเมินประเมินอยู่ในระดับดี 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.42  
ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
           โดยมีผลการการวิเคราะห์การดำเนินงานแยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ พบว่า 

           ด้านปัจจัยนำเข้า ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

 ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 ด้านผลลัพธ์ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 จากผลการประเมินตนเอง ดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   

วิทยาเขตมหาสารคาม  ได้ทำการวิเคราะห์ตนเองจากผลการประเมิน พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนา
เร่งด่วน 2 ด้าน ดังนี้ 

1. การส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยให้อาจารย์เข้าถึงแหล่งงบประมาณภายนอก 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนทำวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และทำผลงานทาง

วิชาการ 
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ส่วนที่ 1 ส่วนนำ 

 
 
 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ชื่อหน่วยงาน 

ชื่อคณะ : คณะศึกษาศาสตร์ 
  : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
 ต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
                                                               กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ที่ตั้ง 

ที่อยู่ :  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  วิทยาเขตมหาสารคามตำบลตลาด  อำเภอเมือง 

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

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เป็น  
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามและเมื่อวันที่19พฤษภาคม พ.ศ. 2562พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ .ศ.2562 และออกประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื ่อวันที ่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที ่ 23 พฤษภาคม 
พ.ศ.2562 เป็นต้นไปโดยเป็นการยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพ่ือจัด
การศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬาการพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาการบริหารจัดการกีฬาการ
ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬารวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทย
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติเพื่อประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้าน
การกีฬาของประเทศ 
  ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิด
สอนในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และ
คณะศิลปะศาสตร์ โดยคณะศึกษาศาสตร์เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาพลศึกษา 
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 ปรัชญา 

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 
 วิสัยทัศน์ 
  “เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” 
 พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา 
3. บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

 
3. โครงสร้างองค์กร  
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4. โครงสร้างการบริหาร 
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5. รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ (ชุดตามปีประเมินและชุดปัจจุบัน) 
 5.1 รายช่ือผู้บริหาร 

ลำดับ
ที ่

ปีการศึกษา 2564 (ปีท่ีรับการประเมิน) ปีการศึกษา 2565 (ปัจจุบัน) 

ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่งการ
บริหารงาน 

ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่งการ
บริหารงาน 

1 ผศ.ดร.รตันาพร กองพลพรหม รองคณบดฯี ผศ.ดร.รตันาพร กองพลพรหม รองคณบดฯี 
2 ดร.นิตยา  ทองจันฮาด หัวหน้างานธุรการ ดร.นิตยา  ทองจันฮาด หัวหน้างานธุรการ 
3 นายบรรพต  รัตจรัสโรจน ์ หัวหน้างานแผนฯ นายบรรพต  รัตจรัสโรจน ์ หัวหน้างานแผนฯ 
4 ผศ.สุชิลา  สวัสด ี หัวหน้างานวิชาการ ผศ.สุชิลา  สวัสด ี หัวหน้างานวิชาการ 
5 นางสาวคำพาง ศรีท้าวปากด ี หัวหน้างานสาขาวิชา ผศ.คำพาง ศรีท้าวปากด ี หัวหน้างานสาขาวิชา 
6 ดร.บณุยาพร สารมะโน หัวหน้างานวิจัยฯ ดร.บณุยาพร สารมะโน หัวหน้างานวิจัยฯ 

7 
ผศ.ว่าท่ีร.ต.ดร.สมานชัย 
ลีพรหมมา 

หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษาฯ 

ผศ.ว่าท่ีร.ต.ดร.สมานชัย  
ลีพรหมมา 

หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษาฯ 

8 ดร.บณุยาพร สารมะโน หัวหน้างานประกันฯ ดร.บณุยาพร สารมะโน หัวหน้างานประกันฯ 

9 ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 
หัวหน้างาน 

ฝึกประสบการณฯ์ 
ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 

หัวหน้างาน 
ฝึกประสบการณฯ์ 

10 ผศ.ดร.ทวีสุข โภคทรัพย ์
หัวหน้างานฐานข้อมูล

และสารสนเทศ 
ผศ.ดร.ทวีสุข โภคทรัพย ์

หัวหน้างานฐานข้อมูล
และสารสนเทศ 

11 ผศ.ศิรินธร จัตุชัย 
หัวหน้างาน 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.ศิรินธร จัตุชัย 

หัวหน้างานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

  5.2 คณะกรรมการประจำคณะ (ตามคำสั่ง) 

ลำดับ
ที ่

ปีการศึกษา 2564 (ปีท่ีรับการประเมิน) ปีการศึกษา 2565 (ปัจจุบัน) 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ผศ. ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ผศ. 
2 ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม ผศ. ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม ผศ. 
3 ผศ.ว่าที่ รต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ผศ. ผศ.ว่าที่ รต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ผศ. 
4 ผศ.คำพาง  ศรีท้าวปากดี ผศ. ผศ.คำพาง  ศรีท้าวปากดี ผศ. 
5 ผศ.สุชิลา  สวัสดี ผศ. ผศ.สุชิลา  สวัสด ี ผศ. 

 
 
 
 

 
 



5 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2564 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา วิชาเอก 
จำนวนหน่วยกิต 

ที่เรียนตลอด
หลักสูตร 

รูปแบบการจัด
การศึกษา 

1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา 
Bachelor of 
Education Program 
in Physical 
Education 
 

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

พลศึกษา ไม่น้อยกว่า 138 
หน่วยกิต 

 

หลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสตูร 4 ปี 
 

 
7. จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564   (รายงาน ณ วันที่ 5  กรกฎาคม  2564 ไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง) 

  ชั้นปี 
หลักสูตร 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา)
(4 ปี) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

90 73 - - - 163 

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

- 
 
- 

72 - - 72 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

- - - 62 68 130 

รวม 90 73 72 62 68 365 
 
8. จำนวนอาจารย์ (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) 
     8.1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
จำนวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ปริญญาเอก 6 6 - 6 
ปริญญาโท 8 8 - 8 
ปริญญาตรี - - - - 

รวม 14 14 0 14 
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 8.2 จำนวนอาจารย์ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ  

ตำแหน่งทางวิชาการ 
จำนวน (คน) รวม 

ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ  

ศาสตราจารย์     
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5)     
รองศาสตราจารย์     
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.4)     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  7  7 
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)     
อาจารย์  7  7 
ครูชำนาญการ (คศ.2)     
ครู (คศ.1)     

รวม  14  14 
 

9. บุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามวุฒิการศึกษา (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) 

วุฒิการศึกษา 
จำนวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ปริญญาเอก     
ปริญญาโท     
ปริญญาตรี 4 4  4 
ต่ำกว่าปริญญาตรี     

รวม 4 4  4 
 

หมายเหตุ   นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที ่ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาในคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่
หน่วยงานพิเศษอื่นที่สังกัดคณะ เช่น เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจำในคณะ 
แต่กรณีปฏิบัติงานทั่วไป หรือไม่เฉพาะเจาะจงท่ีคณะ ให้นับในระดับวิทยาเขต 
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10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
10.1 งบประมาณประจำปี 2564  

แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น  9,343,500 6,374,000 200,000  15,917,500 
แผนงานส่งเสริม 
และพัฒนากีฬา 

      

ผลผลิตที่ 1 
ผู้สำเร็จการศึกษาดา้น 

พลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 9,145,500 6,374,000   15,519,500 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
      

ผลผลิตที่ 3  
การให้บริหารด้านกีฬา 

 30,000    30,000 

 

10.2 งบประมาณประจำปี 2565  รายงานที่ได้รับงบประมาณ 

แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น - 7,788,000 10,168,500   17,716,500 
แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการ 
           

ผลผลิตที่ 1 
ผู้สำเร็จการศึกษาดา้น  พล
ศึกษา กีฬา นันทนาการ 

วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- 7,548,000 10,168,500   17,716,500 

ผลผลิตที่ 2 
การให้บริการดา้นกีฬา 

-           

แผนงานส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา 

           

ผลผลิตที่ 3 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
- 168,000   200,000   368,000 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ภาครัฐ 

 240,000    240,000 
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10.3 อาคารสถานที่ 

ลำดับที่ ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
1 อาคารเรียน 1  
2 ห้องเรียนปกติ 12  
3 ห้องฝึกปฏิบัติการทางภาษา   
4 ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  
5 ห้องวิทยาศาสตร์   
6 โรงฝึกพลศึกษา   
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา   
8 ห้องฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ (ห้องนวด)   
9 ห้องสืบค้นสารสนเทศคณะ   
10 สนามฟุตบอล   
11 สระว่ายน้ำ   
12 สนามเทนนิส   
13 สนามเปตอง   
14 …..   
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11. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีท่ีผ่านมา 

รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน    

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรยีน 1. ผู้รับผดิชอบหลักสตูรต้อง
ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามที่
มีประเด็นครบถ้วนตามผลลัพธ์
การเรยีนรู้ที่ตรงกับ มคอ.2 ของ
คณะศึกษาศาสตร์ โดยไม่
สามารถใช้แบบฟอร์มกลาง
ร่วมกันได ้
2.ผู้รับผดิชอบหลักสูตรต้อง
ดำเนินการกำหนดเปา้หมายเชิง
ปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจนใน
ตัวบ่งช้ีที่เป็นกระบวนการ 
(3.1,3.2, 4.1 ,5.1 , 5.2 ,5.3 
และ 6.1) และแสดงใน มคอ.7 
เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินการของหลักสูตรในทุกปี
การศึกษา 

1. ผู้รับผดิชอบหลักสตูร
ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามมี
ประเด็นครบถ้วนตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ทีต่รงกับ มคอ.2 ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ครบทุกดา้น 
2.ผู้รับผดิชอบหลักสูตร
ดำเนินการกำหนดเปา้หมายเชิง
ปริมาณและคุณภาพในตัวบ่งช้ีที่
เป็นกระบวนการ (3.1,3.2, 
4.1 ,5.1 , 5.2 ,5.3 และ 6.1) 
และแสดงใน มคอ.7 เพื่อเป็น
เป้าหมายในการดำเนินการของ
หลักสตูร 

1.จัดทำแบบสอบถาม
ผู้ใช้บัณฑิตตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตาม มคอ. 2 ครบ 6 
ด้าน 
2.การเขียนรายงาน
ใน มคอ. 7 ระบุการ
กำหนดเป้าหมายเชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพในตัวบ่งช้ี 
3.1,3.2, 4.1 ,5.1 , 
5.2 ,5.3 และ 6.1 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัย
และนวัตกรรม 

ทีมผู้บริหารต้องส่งเสรมิและ
สนับสนุนอย่างจริงจัง เพื่อให้
บุคคลหรือองค์กรภายนอกได้นำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
วิทยาเขตไปใช้ประโยชน์ โดยให้
อาจารย์เจา้ของผลงานเผยแพร่
หรือนำไปให้บริการวิชาการแก่
บุคคลหรือองค์กรภายนอกที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์
เจ้าของงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
สร้างขึ้น   ไปใช้ประโยชน์และ
บริการวิชาการแก่บุคคลและ
องค์กรภายนอก 

มีผลงานวิจยัและ
นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์และบริการ
วิชาการแก่บุคคลและ
องค์กรภายนอก 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การ
บริการวิชาการ 

-ไม่มี- 
 

- - 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย 

-ไม่มี- 
 

 

- - 
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 1.ผู้บริหารวิทยาเขตทุกคนและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้อง
มีส่วนร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ฉบับใหม่ พ.ศ. 2564-2568 และ
ประสานงานกับผู้บรหิาร
ส่วนกลางเพื่อใช้เป็นแผนในการ
ดำเนินการทีส่อดคล้องกัน 
2.ทีมผู้บริหารวิทยาเขตและคณะ 
รวมทั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจและนำ
ข้อมูลการเงินมาวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตอย่างจริงจังและ
นำผลไปใช้ในการบริหาร
หลักสตูร 
3.คณะและผูบ้ริหารระดับวิทยา
เขต ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อวางแผนกลยุทธ์จัดการความ 
รู้ร่วมกันโดยกำหนดประเด็น
ความรู้ให้ชัดเจน และดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องมีการ
อบรม Facilitator(ผู้อำนวยการ
จัดการความรู้) เพื่อให้คณะมี
แกนหลักในการจดัการความรู้
และรวบรวมความรู้ให้เป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้
แนวทาง ดังนี้ คือ เทคนิคท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการ
สอน หรือเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ
การทำวิจัยและนวัตกรรม 
สำหรับในระดับหน่วยงาน
สนับสนุนตอ้งมีอย่างน้อย 1 
ประเด็น ในเรื่องของการ
สนับสนุนการทำงาน เช่น การ
สนับสนุนงานแบบวิถีใหม่ ซึ่งการ

1.ผู้บริหารของคณะร่วมกับ
ผู้บริหารของวิทยาเขตร่วมจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ พ.ศ. 
2564-2568 และประสานงานกับ
ผู้บริหารส่วนกลางเพื่อใช้เป็น
แผนในการดำเนินการที่
สอดคล้องกัน 
2.ผู้บริหารของคณะ ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ร่วมกับผู้บริหารวิทยา
เขต ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
นำข้อมูลการเงินมาวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อนำผล
ไปใช้ในการบริหารหลักสูตร 
3.คณะร่วมกับผู้บริหารระดับ
วิทยาเขต ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วางแผนกลยุทธ์จัดการความรู้
ร่วมกันโดยกำหนดประเด็น
ความรู้ชัดเจน และดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบ  
4.ผู้บริหารคณะ ร่วมกับผู้บรหิาร
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องของวิทยาเขต 
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อ
กำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและ
โครงการและปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 
5.ผู้บริหารคณะ ส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อสรา้งผลงานทาง
วิชาการให้กับตนเองและคณะ
รวมทั้งนำไปใช้ในการขอตำแหน่ง
วิชาการที่สูงขึ้น 

1.รายงานการประชุม
จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ 
พ.ศ. 2564-2568 
2.คณะร่วมกับ
ผู้บริหารวิทยาเขต
ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
วิเคราะหต์้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตเพื่อนำ
ผลไปใช้ในการบริหาร
หลักสตูร 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติ 
การวางแผนกลยุทธ์
จัดการความรู้ร่วมกัน
ทั้ง 3 คณะ โดยเชิญ 
ผศ.สุชิลาสวสัดี มา
เป็น Facilitator 
(ผู้อำนวยการจดัการ
ความรู้) 
4.รายงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการของ
วิทยาเขตเพื่อกำหนด
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนและโครงการ
และปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 
5.แผนโครงการวิจัย
ประจำปี 2564 และ
ผลการนำเสนอ
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการของคณะฯ 
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 

ดำเนินงานอาจทำร่วมกันท้ัง 3 
คณะ และนำไปเผยแพร่ต่อไป 
4.ทีมผู้บริหารและผู้ที่เกีย่วข้อง 
ต้องจัดให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อกำหนด
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและ
โครงการให้ชัดเจน และต้อง
ประเมินความสำเรจ็ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการประจำคณะ และ
วิทยาเขต ได้พิจารณา และ
ปรับปรุงผลการดำเนินงานในปี
ถัดไป 
5.ทีมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต้องมี
มาตรฐานส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์ทุกคนเสนอโครงการวิจัย
เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ
ให้กับตนเองและคณะรวมทั้ง
นำไปใช้ในการขอตำแหน่ง
วิชาการที่สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของ
นักศึกษาด้านกีฬา   

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต้อง
ดำเนินการให้คณะมีส่วนร่วมกับ
สำนักงานกีฬา ในการดำเนินการ
ตามอัตลักษณ์ ทั้งนี้อาจ
กำหนดให้แตล่ะคณะส่งเสริม
สนับสนุนนักศึกษาในชนิดของ
กีฬาท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของชนิดกีฬาใน
วิทยาเขต 

ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของ
คณะร่วมกับสำนักงานกีฬา 
ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาใน
ชนิดของกีฬา   ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชนิด
กีฬาในวิทยาเขต 

ผลการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา 

 
 
 
 
 



12 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะศึกษาศาสตร์ มีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการดำเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน และ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยตระหนักถึงความสำคัญและความ
จำเป็นว่าการประกันคุณภาพเป็นงานประจำที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง 
 3. การเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และส่งเสริม
ให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ
โดยนักศึกษา 
 4. สนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนและการจัดการฐานข้อมูลที่ใช้
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 
 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของทุกหน่วยงานให้อยู่ภายในกรอบเวลาที่
สามารถนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการทบทวน กำหนดนโยบายและวางแผนงานของ
หน่วยงานได้ทันท่วงที 
 6. ยกย่องหน่วยงานและทีมงาน ที่มีผลงานในการคิดค้นนวัตกรรม งานวิจัยหรือแนวทางปฏิบัติ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและผลจากการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้สาธารณะชนรับทราบและเชื่อม่ันในคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาเขต 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
 9. คณะศึกษาศาสตร์ต้องได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนนิงาน 
 

 
 
 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผศ.คำพาง  ศรีท้าวปากด ี Sritowpakdee1969@gmail.com 089-8417098 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.สุชิลา สวัสด ี Suchilanarak@gmail.com 099-6172524 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิบัณฑิตทุกหลักสตูรของคณะ 

 

สูตรการคำนวณ 

คะแนนท่ีได ้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลประเมินบณัฑิตทุกหลักสูตรของคณะ  

 จำนวนหลักสตูรทั้งหมดของคณะ 

หมายเหตุ  
  การรายงานข้อมูล ให้รายงานจากผลการประเมินระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการดำเนินงาน 
 

ลำดับที่ หลักสูตร ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต 
1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 4.77 

ผลรวมของค่าเฉลี่ย  
คะแนนที่ได้ =/จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.00 4.77 4.77  

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-คณะ-1-(MKM-edu) รายงานสรุปค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จ 
 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม Wanchai_muangprom@hotmail.com 081-6700837 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.สุชิลา สวัสด ี Suchilanarak@gmail.com 099-6172524 

 
กรณีที่ 1 เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี ทุกหลักสูตรของคณะ 
 

สูตรการคำนวณ 

คะแนนท่ีได ้ = 

 ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ทุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จำนวนหลักสตูรทั้งหมดของคณะ 

 
กรณีที่ 2 เปิดสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
             ค่าเฉลี ่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะรวมกับค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละ
ของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาร ะดับ
บัณฑิตศึกษาต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรของคณะ  
 

สูตรการคำนวณ 
 

คะแนนท่ีได้ = 

 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้จากการแปลงค่า
ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ดง้านทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุก

หลักสตูรของคณะ 

+ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้จากแปลงค่า ร้อยละ
ของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา   ต่อผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาทุกหลักสูตรของคณะ  

 

 2  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

ลำดับที่ หลักสูตร คะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตฯ 
1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 4.11 

ผลรวมของคะแนน  4.11/1 = 4.11 

 
ประเด็นที่ 2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

ลำดับที่ หลักสูตร คะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักฯ 
1   
2   

ผลรวมของคะแนน  

 
คะแนนที่ได้  = (+)/2 (กรณีมีทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.00 4.11 4.11  

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

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

งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
1.2-คณะ-2-(MKM-edu) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR)  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม na.muangprom@hotmail.com 063-2422792 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ดร.ทวีสุข  โภคทรัพย์ Pooksap@gmail.com 089-6183978 

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ 
 

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายที่เป็นผู้สรา้งหรือ 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ × 5 
80 

 

หมายเหตุ:  
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ใช้

ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในการเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยให้เก็บข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงวันที่สำเร็จการศึกษา ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

2. จำนวนนักศึกษาชั ้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที ่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของ 
ปีการศึกษาที่รับการประเมิน โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง เช่น การประเมินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
2564  

- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งตรงกับรหัส 60 
- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซ่ึง 

ตรงกับรหัส 61  

 จำนวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรช้ัีนปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ × 100 

 จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

ผลการดำเนินงาน  

ที ่ รายการ 
หน่วย
วัด 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 
จำนวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรช้ัีนปีสุดท้ายท้ังหมดของ 
คณะ ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง  

คน 68 

2 
จำนวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรช้ัีนปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้างหรือผูร้่วม
สร้างสรรค์นวตักรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

คน 
63 

3 
จำนวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรช้ัีนปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้างหรือผูร้่วม
สร้างสรรค์นวตักรรม หลักสูตร................................. 

คน 
- 

4 
รวมจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีสดุท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวตักรรม ทุกหลักสูตรของคณะ =+ 

คน 
63 

5 

ร้อยละของของนักศึกษาระดับปริญญาตรชีั้นปีสุดท้ายที่เป็น
ผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ  
= /*100 

ร้อยละ 92.65 

6 คะแนนที่ได้ =*5/80 คะแนน 5.00 
 

ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 5 5  

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.3-คณะ-1-(MKM-edu) รายงานสรุปข้อมูลนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้าง  

หรือผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม คณะ 
1.3-คณะ-2-(MKM-edu) ตัวอย่างเอกสารนวัตกรรมนักศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4    นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม na.muangprom@hotmail.com 063-2422792 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.สุชิลา สวัสด ี Suchilanarak@gmail.com 099-6172524 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่

กำหนด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญยาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จำนวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรช้ัีนปีสุดท้ายท่ีสอบผ่าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ × 100 

 จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้ = 

 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายทีส่อบผ่าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ × 5 

 100 

 

หมายเหตุ  
1. การนับจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั ้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่

กำหนด โดยให้นับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TNSU English Test ตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป 
(A2) ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564  

2. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
ต้นของปีการศึกษาที ่รับการประเมิน โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง เช่น การประเมินการจัดการศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งตรงกับรหัส 60 
- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่ง

ตรงกับรหัส 61 
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ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 1 ตารางเก็บข้อมูล 

สาขา 
จำนวนนักศึกษา

ชั้นปีสุดท้าย 

เกณฑ์คะแนนและระดับความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบ TNSU English Test ที่
เทียบเคียงกับ Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR) 
ระดับ 

เบื้องต้น 
(A1) 

ระดับ 
พื้นฐาน 
(A2) 

ระดับ 
ปานกลาง 

(B1) 

ระดับดี 
(B2) 

ระดับดีมาก 
(C1) 

พลศึกษา 68 - 17 51 - - 
 
ตารางท่ี 2 ตารางคำนวณ 
 

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสีุดทา้ยทั้งหมดของคณะ  
ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง  

คน 68 

2 
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสีุดทา้ยที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ที่กำหนด  

คน 
51 

3 
ร้อยละของของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ปสีุดทา้ยที่ทีส่อบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ = /*100 

ร้อยละ 
 

75.00 

4 คะแนนที่ได้ =*5/100 คะแนน 3.75 
 

ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.50 3.75 3.75  

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-คณะ-1-(MKM-edu) แบบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย(หลักสูตร) 
1.4-คณะ-2-(MKM-edu) แบบสรุปรายการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ 
1.4-คณะ-3-(MKM-edu) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
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มาตรฐานที่  2  ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 
 
  

 
ตัวบ่งชี้ 2.1      ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี ้    ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้กำกับติดตาม ดร.บณุยาพร  สารมะโน boonyaporn.b@gmail.com 091-8624911 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ว่าท่ีรต.ดร.กิติชัย  แสนสุวรรณ Kitichaisaensuwan@gmail.com 086-2385682 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
   เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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สูตรการคำนวณ  
     2. คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 

2.1 คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 

 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
X 100  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

 
2.2 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจำคณะ × 5 

 20 

หมายเหตุ  
1. ผลงานทางวิชาการ หมายถึง งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนผลงานวิชาการรับใช้

สังคม ตารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ  
2. ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเพ่ือสำเร็จการศึกษา  
3. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาท่ีรับ

การประเมิน  
4. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  
5. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้  

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

6. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  

7. อาจารย์ประจำหนึ่งคนสามารถมีผลงานทางวิชาการได้มากกว่าหนึ่งรายการ  
8. การตีพิมพ์กรณีในวารสารคร่อมปีงบประมาณ เช่น ตีพิมพ์วารสารเดือน กันยายน 2563-

ธันวาคม 2563 ให้นับในปีงบประมาณใดงบประมาณหนึ่งคือ จะนับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือ พ.ศ. 
2564 ก็ได้นับได้ครั้งเดียว  

9. ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาไม่สามารถนำมานับได้ 
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ผลการดำเนินงาน  

ตารางท่ี 2.1-1 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ   

ที ่ ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ 
ค่า

น้ำหนัก 

ผลการดำเนินงาน 
จำนวนเร่ือง/

ชิ้นงาน 
ผลถ่วง
น้ำหนัก 

1 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 3 0.60 

2 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ  แตส่ถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40   

3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 0.40   

4 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  

0.60   

5 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556   
แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

6 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00   

7 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   

8 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00   

9 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00   
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน 1.00   

11 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

1.00   
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ที ่ ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ 
ค่า

น้ำหนัก 

ผลการดำเนินงาน 
จำนวนเร่ือง/

ชิ้นงาน 
ผลถ่วง
น้ำหนัก 

12 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ด้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

รวม    3  0.60 
 
 

ตารางท่ี 2.1-2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ   

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน ผลถ่วงน้ำหนัก 

1 
ผลงานทางวิชาการและผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด  

 3  0.60 

2 จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด   14 

3 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำคณะ x100/ =  

0.60x100/14 = 4.29 

4 
คะแนนที่ได้ = *5/ร้อยละท่ีได้คะแนนเต็ม 5 ของแต่ละ
คณะ 

1.07 

 

ผลการประเมินตนเอง: 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

1.00 1.07 1.07  
 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-คณะ-1-(MKM-edu) เอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ (เกียรติบัตร) 
1.5-คณะ-2-(MKM-edu) รายงานสรุปจำนวนผลงนทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
1.5-คณะ-3-(MKM-edu) รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคระ (ปีการศึกษา) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งชี้ 2.2  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ดร.บุณยาพร สารมะโน boonyaporn.b@gmail.com 091-8624911 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางนิตยา ทองจันฮาด Nittayatuk65@gmail.com 087-2299739 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์

ประจำคณะ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
  

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของ 

อาจารย์ประจำคณะ 

 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 
× 100 

 จำนวนผลงานวิจัยและนวตักรรมทั้งหมดของคณะ 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้ = 
 ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์  

ของอาจารย์ประจำคณะ X 5 

 80 
 
 

หมายเหตุ  
1. จำนวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ ให้นับจาก

ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจำคณะที่นำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณท่ีตรงกับปี
การศึกษาท่ีรับประเมิน  

2. จำนวนผลงานวิจัยและนวตักรรมทั้งหมดของอาจารย์ประจำคณะให้นับจากผลงานวิจัยหรือ 
นวัตกรรมทั้งหมดของอาจารย์ประจำคณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณก่อนปีที่รับการ
ประเมิน 1 ปี เช่น รับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมทั้งหมดที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก และทุนส่วนตัว  

3. อาจารย์ประจำคณะ เป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน  

4. การนับผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ถ้ามีการนาผลการวิจัย หรือนวัตกรรม 1 
เรื่องไปใช้ ประโยชน์หลายด้าน ให้นับได้ 1 เรื่องเท่านั้น  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

ผลการดำเนินงาน   

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดของคณะ  คน 5 

2 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ประจำคณะ 
ที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด  =+++ 

เรื่อง 
4 

2.1 การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย    เรื่อง - 

2.2 การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์  เรื่อง - 

2.3 การใช้ประโยชน์ด้านสังคมและชุมชน  เรื่อง 2 

2.4 ด้านการใช้ประโยชน์ดา้นวิชาการ  เรื่อง 2 

3 
ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ประจำคณะที่
นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด =/*100 

ร้อยละ 
80 

6 คะแนนที่ได้ =*5/80 คะแนน 5 

   
ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 5 5  

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-คณะ-1-(MKM-edu) รายงานสรุปจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ 

ประจำคณะ ที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านสังคมและชุมชน/ด้านวิชาการ 
2.2-คณะ-2-(MKM-edu) หลักฐานแสดงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านสังคมและชุมชน 

/ด้านวิชาการ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

มาตรฐานที่  3  ผลลัพธ์การบริการวิชาการ  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ผู้รับบริการทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้กำกับติดตาม ผศ.ว่าท่ีรต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา s.leepromma@hotmail.com 081-8713533 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.คำพาง ศรีท้าวปากด ี Sritowpakdee1969@gmail.com 089-8417098 
 

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผู ้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ  
   1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

 
    จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

x 100 
10,800  

 
 

  2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

x 5 
90  

 
หมายเหตุ  

1. การนับจำนวนผู้รับบริการวิชาการให้นับตามปงีบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาทีร่ับการประเมินและ
นับซ้ำได้  

2. การบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาย ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในคำอธิบายตามความ
เชี่ยวชาญของคณะ สามารถดำเนินการได้ทุกสาขาวิชาชีพ และให้นับผู้รับบริการทางวิชาการ ที่คณะของผู้
ให้บริการทางวิชาการสังกัดอยู่ เช่น อาจารย์ผู ้สอนภาษาอังกฤษ อบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้นับ
ผู้รับบริการทางวิชาการ ในคณะศิลปศาสตร์  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 3.1-1 รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ 

ที ่ เดือน จำนวนผู้รับบริการ  (คน) หมายเหตุ 

1 ตุลาคม 2563 2800 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ฝึกสอนทักษะและกีฬา
นอกเวลาปฏิบัติราชการ 2 พฤศจิกายน 2563 1100 

3 ธันวาคม 2563 1200 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 , 4 และ ปีที่ 5 ฝึกสอน
ทักษะและกีฬานอกเวลาปฏิบัติราชการ 4 มกราคม 2564 600 

5 กุมภาพันธ์ 2564 -  
6 มีนาคม 2564 -  
7 เมษายน 2564 -  
8 พฤษภาคม 2564 800 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ฝึกสอนทักษะและกีฬา

นอกเวลาปฏิบัติราชการ  9 มิถุนายน 2564 700 
10 กรกฎาคม 2564 500 
11 สิงหาคม 2564 500 
12 กันยายน 2564 500 

รวม 8,700  
 

  ตารางท่ี 3.1-2 ผลการดำเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 เป้าหมายจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ ระดับคณะในวิทยาเขต  คน 10,800   
2 จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ คน 8,700 

3 ร้อยละของผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ =/*100  คน 80.56 

4 คะแนนที่ได้ = *5/90 คะแนน 4.48 
 

ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.00 4.48 4.48  

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-คณะ-1-(MKM-edu) รายงานการให้บริการทางวิชาการ 
3.1-คณะ-2-(MKM-edu) รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

มาตรฐานที่  4   ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ หรือวิจัย 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผศ.ว่าท่ีรต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา s.leepromma@hotmail.com 081-8713533 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ศิรินธร  จัตุชัย Sirinthon8888@gmail.com 061-1269944 
 

เกณฑ์การประเมิน 
       โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
 

สูตรการคำนวณ  
         1. คำนวณค่าร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ  

ร้อยละท่ีได้ =  
 จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ 

 x 100 
2 

  

        2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

    คะแนนที่ได้=  
    ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ  

x 5 
100  

หมายเหตุ  
1. การจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ต้องดำเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมี

ลักษณะของการดำเนินงาน 3 แบบ ประกอบด้วย  
1.1 ฟ้ืนฟู หมายถึง ทำให้กลับเจริญงอกงามข้ึนมาใหม่  
1.2 อนุรักษ์ หมายถึง การดูแล รักษา เพื่อให้คงคุณค่า  
1.3 วิจัย หมายถึง การศึกษา การค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยมีระเบียบวิธีการ

ดำเนินงาน ที่เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ตามหลักทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นประเด็นการศึกษาของการละเล่น
พ้ืนบ้าน และกีฬาไทย  

2. การวิจัยที่เก่ียวกับกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ที่ยังไม่ได้นาไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ก็ได้  

3. การนับจำนวนกิจกรรมให้นับตามปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน  
4. ในการดำเนินงานกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยสามารถดำเนินการอย่างใดอย่าง

หนึ่งได ้
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ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 4.1-1 การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 

ลำดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภท
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ลักษณะการ
ดำเนินกิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินการ 
(จังหวัด) 

 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการ 

(คน) 

หมาย
เหตุ 

การละ 
เล่น

พื้นบ้าน 

กีฬา
ไทย 

การ
ฟื้น
ฟู 

การ
อนุรั
กษ์ 

การ
วิจัย 

1 โครงการการละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย  -   - มหาสารคาม 250  

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ไทยอีสานตอนล่าง 

 -   - มหาสารคาม 90  

 รวม 2 - 2 2 - มหาสารคาม 340  
   
ตารางท่ี 4.1-2 ผลการดำเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 
เป้าหมายจำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
ระดับคณะในวิทยาเขต  

กิจกรรม 2 

2 
จำนวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมด
ของคณะ  

กิจกรรม 
2 

3 
ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  
ทั้งหมดของคณะ =/*100 

ร้อยละ 
100 

4 คะแนนที่ได้ =*5/100 คะแนน 5 
 

ผลการประเมินตนเอง                
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

4 5 5  
 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-คณะ-1-(MKM-edu) แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 5 ปี 
4.1-คณะ-2-(MKM-edu) รายงานผลการดำเนินงานโครงการการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
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มาตรฐานที่  5 การบริหารจัดการ 

 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผศ.ดร.รตันาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.สุชิลา สวัสด ี Suchilanarak@gmail.com 099-6172524 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการกำหนดนโยบายการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 

คณะศึกษาศาสตร์มีนโยบายการพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการ โดยกำหนดให้รายวิชาใน
หลักสูตรมีการพัฒนาผู้เรียน แบบบูรณาการ 
โดยการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณา 
การครอบคลุมมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
และ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
โดยเลือกรายวิชา ในหลักสูตร 

5.1-1-คณะ-1-(MK-Edu) 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 
เรื่อง นโยบายการพัฒนา 
ผู้เรียนแบบบูรณาการ 

2.มีระบบและกลไกการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ 

คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการ และจัดประชุมคณะกรรมการ
ฯ เพ่ือจัดทำระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการ และ เผยแพร่ระบบและกลไก
ให้อาจารย์ประจำคณะฯ ได้ทราบ และมีการ
คัดเลือกรายวิชาที่จะนำไปบูรณาการในด้าน
ต่างๆ ซึ่งมาจากในสาขาพลศึกษา ในกลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาทฤษฎีเฉพาะเอก 
และวิชาเลือก โดยขอความร่วมมือจาก

5.1-2-คณะ-1-(MKM-edu)
แผนภาพระบบและกลไกการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
5.1-2-คณะ-2-(MKM-edu)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
 
 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
อาจารย์ในสาขาให้ระบุลงไปให้ ชัดเจนใน 
มคอ.3 ที่ตัวเองรับผิดชอบ 

3.มีแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ  

คณะร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ประชุมเพ่ือจัดทำแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ ที่สอดคล้องกับนโยบาย ระบบ
และกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 

5.1-3-คณะ-1-(MK-Edu) 
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตมหาสารคาม 
ประจำปีการศึกษา 2564 

4.มีการดำเนินงานตามแผน  หลักสูตรได้แจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบและ 
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
วิชาที่ถูกเลือก ดังนี้ 
  1. วิชาภาษาและการสื่อสารสำหรับครู ได้
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย 
โดยให้ผู้เรียนได้ทำรายงานเชิงวิชาการโดยใช้
หลักการเขียนและสืบค้นข้อมูลด้วย
กระบวนการวิจัย รวมทั้งนำเสนอและอภิปราย
แบบการนำเสนองานวิจัย รวมทั้งใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ได้จาก
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอน
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วย
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
พัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 7 ขั้น (รู้ฉันรู้
เธอ ปลุกความคิด พินิจไตร่ตรองมองหาความ
เชื่อมโยง สร้างข้อคำถาม ระดมสมอง  สรุป
รวบยอด และถ่ายทอดความคิด) 2) ระบบทาง
สังคม 3) หลักการตอบสนอง และ 4) ระบบที่
นำมาสนับสนุน 

5.1-4-คณะ-1-(MKM-edu) 
มคอ.3 รายวิชาภาษาเพ่ือ
การสื่อสารสำหรับครู 
5.1-4-คณะ-2-(MKM-edu) 
มคอ.3 รายวิชาวิธีสอนพล
ศึกษา 2 
5.1-4-คณะ-3-(MKM-edu) 
มคอ.3 รายวิชาทักษะและ
การสอนกีฬามวยไทย 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

  2. วิชาวิธีสอนพลศึกษา ได้บูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการทาง
สังคม โดยนักศึกษาได้นำรูปแบบการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอนไปถ่ายทอด
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายนำไปใช้ได้
จริง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา 
และผู้นำการออกกำลังกายไปบริการให้กับ
ชุมชนและสังคม 
  3. วิชาทักษะและการสอนกีฬามวยไทย ได้
บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม คือ การให้นักศึกษานำ
รูปแบบของคีตะมวยไทย แอโรบิคมวยไทย 
และกีฬามวยไทย ไปฝึกให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนเครือข่าย 

5.มีการติดตาม  และรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผน 

คณะร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ ประชุมสรุปจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ 

5.1-5-คณะ-1-(MK-Edu) 
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการ 
 

6.มีการนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงาน
ต่อไป 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา มคอ.5/
มคอ.6 และรวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ือนำเสนอ
ต่อคณะฯ ในการนำไปใช้ปรับปรุงแผนการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการในภาคการศึกษา
ถัดไป โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประชุมร่วมกับคณะฯ ได้กำหนดรายวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในรายวิชาต่างๆ ใน 3 
รายวิชาในปีการศึกษาถัดไป 

5.1-6-คณะ-1-(MK-Edu) 
รายงานการประชุม
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 
5/2565 วันที ่16 เดือน
มีนาคม พ.ศ.2565 
5.1-6-คณะ-2-(MK-Edu) 
ร่างแผนพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ ปีการศึกษา 
2565 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 6 5  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้กำกับติดตาม ผศ.ว่าท่ีรต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา s.leepromma@hotmail.com 081-8713533 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.คำพาง ศรีท้าวปากด ี Sritowpakdee1969@gmail.com 089-8417098 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 

ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนและการจัด
กิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา โดยคณะกรรมการ
จัดทำแผนฯ ร่วมกับสโมสรนักศึกษามี
การประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  
2564 ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์และส่งเสริมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

5.2-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานกิจกรรมนักศึกษา 
5.2-1-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการประชุม 

2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่
ส ่งเสร ิมค ุณลักษณะบัณฑิต
ครอบคล ุมตามผลล ัพธ ์การ
เร ียนร ู ้ของหลักส ูตรที ่คณะ
รับผิดชอบ 

คณะศึกษาศาสตร์ มีแผนการ
ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมใน
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดย
มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 6 ประการ 
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรมจริยธรรม 

5.2-2-คณะ-1-(MKM-edu) 
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564 คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

(2) ความรู้ 

(3) ทักษะทางปัญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   (6) ทักษะด้านวิธีวิทยการจัดการ
เรียนรู้   
   โดยในปี 2564  ได้กำหนดกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 6 ประการ
ทั้งสิ้น 6  กิจกรรม ดังนี้ 
1. โครงการสัมมนาความรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. ปฏิบัติการสอน 1+2 
3. อบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ 
(ปัจฉิมนิเทศ) 
4. โครงการปฐมนิเทศ(ก้าวใหม่วันใหม่) 
5. กิจกรรมส่งเสริมความรู้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
6.โครงการพัฒนาความรู้การจัดทำสื่อ 
ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู ้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ตระหนักถึง 
ความสำคัญเกี่ยวกับการประกัน 
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การให้ความรู้ และทักษะการประกัน 
คุณภาพแก่นักศึกษาสำหรับการดำเนิน 
กิจกรรม ดังนั้น คณะจึงจัดกิจกรรม  
แก่นักศึกษา คือ โครงการสัมมนา
ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

5.2-3-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลดำเนินโครงการ
สัมมนาความรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
4. ทุกกิจกรรมที ่ดำเนินการ 
มีการประเมินผลความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนำผลการประ เม ิ นมา
ปรับปรุงการดำเนินงานครั้ง
ต่อไป 

เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมคณะ ได้ดำเนินการประเมิน
ความสำเร็จในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามและ
การสอบถามพูดคุยกับผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยกำหนดเป้าหมายคือ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับดี ทุกโครงการ และประเมินผล
สำเร็จในการจัดโครงการ พบว่าส่วน
ใหญ่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้นำ
ผลสรุปจากการประเมินดังกล่าว สรุป
เป็นประเด็น ในคราวประชุมคณะ
ศึกษาศาสตร์ และกำหนดแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนา ทำให้ผลการ
ประเมินโครงการหลังจากนั้นมีความพึง
พอใจถึงระดับดีมาก และประเมินผล
สำเร็จบรรลุทุกโครงการ เป็นไปตาม
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
ดำเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

5.2-4-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลดำเนินโครงการ
สัมมนาความรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 
5.2-4-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานผลดำเนินโครงการ
ปฏิบัติการสอน 1+2 
5.2-4-คณะ-3-(MKM-edu)
รายงานผลดำเนินโครงการอบรม
เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ 
(ปัจฉิมนิเทศ) 
5.2-4-คณะ-4-(MKM-edu)
รายงานผลดำเนินโครงการ
ปฐมนิเทศ(ก้าวใหม่วันใหม่) 
5.2-4-คณะ-5-(MKM-edu)
รายงานผลดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน 
5.2-4-คณะ-6-(MKM-edu)
รายงานผลดำเนินโครงการ
พัฒนาความรู้การจัดทำสื่อ ICT 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

5. ประเมินความสำเร ็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 
คณะศึกษาศาสตร์กำหนดวัตถุประสงค์
ในการจัดทำแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาไว้ 3 ข้อ คือ  
1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรม 
พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ครบ 6 ด้าน 
 

5.2-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการประเมิน
ความสำเร็จของแผนพัฒนา
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2564 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้ และได้เข้า 
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ครบ 6 
ด้านซึ่งผลการประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ดำเนินการได้ครบและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ความสำเร็จของแผน 

6. นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และมี
การดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
ไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโดยผ่านมติเห็นชอบจากที่
ประชุมกรรมการประจำคณะ นำการ
สรุปผลสรุปประเด็นเพ่ือปฏิบัติ จาก
การประเมินผลสำเร็จของโครงการ ให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับการศึกษาแห่งชาติ โดยจัด
กิจกรรม เน้นบทบาทให้นักศึกษามี
ทักษะด้านเทคโนโลยีให้เกิด
ความสามารถ บุคลิกภาพความกล้า
แสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์มีภาวะ
ผู้นำ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าว จะนำมา
กำหนดเป็นรูปแบบในการดำเนิน 
กิจกรรมทุกโครงการทั้งในส่วนของ
โครงการในปีการศึกษา 2564และในปี
การศึกษาต่อไป  

5.2-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการประเมิน
ความสำเร็จของแผนพัฒนา
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2564 
5.2-6-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมเรื่องผลการ
ดำเนินงานและประเมินผล
โครงการตามแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
5.2-6-คณะ-2-(MKM-edu)  
ร่างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาพัฒนานักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ครบ 6 
ด้าน ปีการศึกษา 2565 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 6 5  
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผศ.ดร.รตันาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ดร.บณุยาพร สารมะโน Boonyaporn.b@gmail.com 091-8624911 
ว่าท่ีรต.ดร.กิติชัย แสนสุวรรณ Kitichaisaensuwan@gmail.com 086-2385682 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 

ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการกำหนดนโยบายและ
ทิศทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์มีการกำหนดนโยบาย
การดำเนินงานวิจัยโดยจัดทำประกาศ 
เรื่องนโยบายการดำเนินงานวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตร์  

5.3-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
ประกาศนโยบายการ
ดำเนินงานวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

2. มีระบบและกลไกการวิจัย
และนวัตกรรม 

คณะฯ จัดทำระบบและกลไกการวิจัย
และนวัตกรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย พร้อมประชุมชี้แจงการ
ดำเนินงานตามระบบและกลไกการวิจัย
และนวัตกรรมให้กับบุคลการรับทราบ
และนำสู่การปฏิบัติต่อไป 

5.3-2-คณะ-1-(MKM-edu) 
ระบบกลไกการวิจัยและ
นวัตกรรม  
5.3-2-คณะ-2-(MKM-edu) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย 
5.3-2-คณะ-3-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมชี้แจงการ
ดำเนินงานตามระบบและ
กลไกการวิจัยและนวัตกรรมฯ 

3. มีแผนการวิจัยและ
นวัตกรรม 

คณะฯมีแผนการดำเนินงานวิจัยและ
นวัตกรรมจากงบประมาณรายจ่าย (เงิน
รายได้) ประจำปีการศึกษา 2564ของ
คณะ 

5.3-3-คณะ-1-(MKM-edu) 
หนังสือเชิญประชุม 
5.3-3-คณะ-2-(MKM-edu)
รายงานการประชุมคณะการ
จัดทำแผนการวิจัย 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.3-3-คณะ-3-(MKM-edu) 
แผนการวิจัยและนวัตกรรม
คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา พ.ศ. 2564 

4. มีการดำเนินการตามแผน คณะฯได้ดำเนินการตามแผนการวิจัย
และนวัตกรรม ในส่วนงบประมาณเงิน
รายได้ของคณะฯ โดยแต่งตั้งคำสั่ง 
ประชุมเพ่ือหาแนวทางร่วมกัน ประกาศ
รับแบบเสนอของานวิจัย พิจารณา
คัดเลือกงานวิจัย ประกาศงานวิจัยที่
ได้รับการพิจารณา คณะฯ ได้ดำเนินการ
จนถึงสรุปรายงานผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม 
และการนำเสนองานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ 

5.3-4-คณะ-1-(MKM-edu)
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการวิจัยและนวัตกรรมปี
การศึกษา 2564 

5. มีการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผน 

คณะฯ ได้ติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผน ด้วยการให้ผู้ได้รับ
ทุนนำเสนอการดำเนินการทุกเดือนของ
วาระการประชุมงานวิจัยของคณะ เป็น
ระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงการนำเสนอ
งานวิจัยหรือการเผยแพร่งานวิจัยของผู้
ได้รับทุน โดยส่วนหนึ่งระบุในสัญญาการ
รับเงินทุนสนับสนุนไว้ว่า ผู้รับทุนต้อง
นำเสนองานวิจัย หรือเผยแพร่งานวิจัยใน
ปีที่ได้รับงบประมาณก่อนจึงจะสามารถ
ของบประมาณในปีงบประมาณใหม่ได้ 

5.3-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
การประชุมประจำเดือนและ
รายงานการประชุม 
5.3-5-คณะ-2-(MKM-edu)
สัญญาการขอรับทุน 
 

6.มีการนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงาน
ต่อไป 

คณะฯ สรุปผลการทำวิจัยทั้ง
กระบวนการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยให้ผู้รับทุนนำเสนอในที่ประชุม  
ที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นและหา
แนวทาง และจัดทำร่างแผนงานวิจัยและ
นวัตกรรม ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 

5.3-6-คณะ-1-(MKM-edu)
รายงานการประชุม 
5.3-6-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการวิจัยและนวัตกรรม  
ปีการศึกษา 2564 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.3-6-คณะ-3-(MKM-edu) 
ร่างแผนการวิจัยและ
นวัตกรรม ปีการศึกษา 2565 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 6 5 √ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4  เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล     ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผศ.ดร.รตันาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ดร.บณุยาพร สารมะโน Boonyaporn.b@gmail.com 091-8624911 

ว่าท่ีรต.ดร.กิติชัย แสนสุวรรณ Kitichaisaensuwan@gmail.com 086-2385682 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5   
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
      กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์) 
    จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณกำหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 
=12,500 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

สูตรการคำนวณ   
1. คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 

1.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ  

     
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

 

           1.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

X5 
12,500 

 

หมายเหตุ  
1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ให้นับจำนวนเงินจากคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 

(เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ และคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ ท่ีได้รับอนุมตัิ
จากสภามหาวิทยาลัย  

2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมลู ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน  
3. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับท่ีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  
4. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหมไ่ม่ถงึ 1 ปี ให้นับ ดังนี้  

1) ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน คดิเป็น 0 คน  
2) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แตไ่มถ่ึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  
3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป คิดเปน็ 1 คน  

5. การนับจำนวนอาจารยป์ระจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มสีัญญาจ้างระยะเวลา การ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  
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ผลการดำเนินงาน 
ตารางท่ี 5.4-1  ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงินรายได้) 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5.4-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กำกับตนเอง ตามแนวคิดการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคณุลักษณะของ
นักศึกษาครูพลศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผศ.ดร.รัตนาพร  
กองพลพรหม 

40,000  

2 ผลของรูปแบบการออกกำลังกายเชิงอนุรักษ์
มรดกปัญญาอีสาน ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติ : กรณีศึกษาการเส็งกลองกิ่งคณะ
ศึกษาศาสตร ์

ผศ.ดร.วันชัย  
กองพลพรหม 
ผศ.ดร.รัตนาพร  
กองพลพรหม 
ผศ.ศิรินธร จัตุชัย 

40,000  

3 การพัฒนารูปแบบผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
มหาสารคาม 

ผศ.ว่าที่รต. ดร.สมาน
ชัย ลีพรหมมา 
ผศ.ศิรินธร จัตุชัย 

40,000  

4 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาวชิาชีพ
ครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ  

ผศ.สุชิลา สวสัด ี
นางนิตยา  
ทองจันฮาด 
ผศ.ดร.ทวีสุข  
โภคทรัพย์ 

40,000  

5 การพัฒนารูปแบบการประเมินความสามารถใน
การทำวิจัย ด้วยการประเมินตามสภาพจริง ของ
นักศึกษา ชัน้ปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ดร.บุณยาพร   
สารมะโน 

40,000  

รวม 200,000  
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะทั้งหมด 
 

บาท 200,000 

2 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ  คน 14 

3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 
ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ =/ 

บาท 
14,285 

4 คะแนนที่ได้ =*5/จำนวนเงินต่อคนของแต่ละคณะตามเกณฑ์ คะแนน 5 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5 5 5  
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.4-คณะ-1-(MKM-edu) รายงานสรุปจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 
5.4-คณะ-2-(MKM-edu) รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีการศึกษา) 
5.4-คณะ-3-(MKM-edu) เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.5    เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

ชนิดตัวบ่งชี ้     ปัจจัยนำเข้า 
การเก็บข้อมูล    ปีงบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผศ.ดร.รตันาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ดร.บณุยาพร สารมะโน Boonyaporn.b@gmail.com 091-8624911 

ว่าท่ีรต.ดร.กิติชัย แสนสุวรรณ Kitichaisaensuwan@gmail.com 086-2385682 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
    กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) 
    จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณกำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

สูตรการคำนวณ 
  1. คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 

1.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

     
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ  
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

 

           1.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ X5 
25,000 

 

หมายเหตุ  
1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ให้นับจำนวนเงินตามตาม พระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่คณะได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่ได้รับการประเมิน  
2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน  
3. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  
4. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังน้ี  

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

 5. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างระยะเวลา การปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือน 
ขึ้นไป 

ผลการดำเนินงาน 
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ตารางที่ 5.5-1  ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
 

ตารางท่ี 5.5-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณ

แผ่นดิน) ของคณะทั้งหมด  
บาท 0 

2 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ  คน 14 

3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจำ
ทั้งหมดของคณะ =/ 

บาท 
0 

4 คะแนนที่ได้ =*5/จำนวนเงินต่อคนของแต่ละคณะ
ตามเกณฑ์ 

คะแนน 
0 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

1 0 0 ✗ 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

  
  

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6    บริหารการบริการวิชาการแก่สังคม  

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

     
     
     
     

รวม   
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ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้กำกับติดตาม ผศ.ว่าท่ีรต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา s.leepromma@hotmail.com 081-8713533 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.คำพาง ศรีท้าวปากด ี Sritowpakdee1969@gmail.com 089-8417098 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการกำหนดนโยบายและทิศ
ทางด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทำประกาศ 
เรื่อง การกำหนดนโยบายและทิศ
ทางการบริหารงานบริการวิชาการแก่
สังคม 

5.6-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
ประกาศนโยบาย เรื่อง การ
กำหนดนโยบายและทิศทางการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

2.มีระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบกลไกการ
บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ปฏิบัติหน้าที่วางแผนควบคุม ประชุม
ชี้แจง ติดตามการดำเนินงานตาม
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่
สังคม ให้กับบุคลากรของคณะ และ
นักศึกษารับทราบนำสู่การปฏิบัติ
ต่อไป  

5.6-2-คณะ-1-(MKM-edu) ระบบ
กลไกการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
5.6-2-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมชี้แจงการ
ดำเนินงานตามระบบและกลไกฯ 
5.6-2-คณะ-3-(MKM-edu) คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะ
บริหารงานบริการวิชาการแก่
สังคม 

3.มีแผนการบริการวิชาการแก่
สังคม 

คณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการแก่สังคม ร่วมประชุมหารือการ
จัดทำแผนบริการวิชาการแก่สงัคม  
ปีการศึกษา 2564 โดยสอดคล้องกับ
ประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนว

5.6-3-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมการจัดทำแผน
บริการวิชาการแก่สังคม 
5.6-3-คณะ-2-(MKM-edu) แผน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบัติเกี่ยวกับบริการวิชาการแก่สังคม
ของคณะ  

บริการวิชาการแก่สังคม ปี
การศึกษา 2564 

4.มีการดำเนินงานตามแผน ในปีการศึกษา 2564 อยู่ในช่วงระยะ
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้
ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ด้วย
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่
สังคม โดยไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก
ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการแบบ
ออนไซต์ได้ การจัดกิจกรรมจึงใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการ
แก่สังคม ดังนี้ 
   - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดทำคลิป
วีดีโอเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหว
(การเดินบนกระดาษ) เผยแพร่ผ่าน
เว็บบล็อค และyoutube 
   - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดทำคลิป
วีดีโอเกี่ยวกับทักษะการเลี้ยงลูกด้วย
ข้างเท้าด้านใน เผยแพร่ผ่านเว็บบล็อค 
และ youtube 

5.6-4-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม (ภาพตัวอย่างหน้าเว็บ
บล็อค และ youtube) 
 
 

5.มีการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผน 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนฯ ที่กำหนดขึ้น และได้
ดำเนินการกำกับติดตามโดยการ
ประชุมติดตามการดำเนินงานทำ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริการวิชาการ โดยคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการ ประชุม
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน 
ฯ เพื่อประเมินความสำเร็จของ
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ในแผน  

5.6-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนบริการวิชาการแก่สังคม 
5.6-5-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการแก่
สังคม 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
6.มีการนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงาน
ต่อไป 

คณะศึกษาศาสตร์นำมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการ กำกับติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนบริการ
วิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2564
เข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะฯ เพ่ือ
วิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม และ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำร่างแผน
บริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 
2565 ต่อไป 

5.6-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนบริการวิชาการแก่สังคม 
5.6-6-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมคณะฯ 
5.6-6-คณะ-2-(MKM-edu) 
ร่างแผนบริการวิชาการแก่สังคม  
ปีการศึกษา 2565 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 4 3  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.7  การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย  
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผศ.ดร.รตันาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ศิรินธร จัตุชัย Sirinthon8888@gmail.com 061-1269944 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการกำหนดนโยบายด้าน
ด้านการละเล่นพ้ืนบ้าน และ  
 กีฬาไทย  

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทำประกาศ 
เรื่องการกำหนดนโยบายและทิศ
ทางการบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ด้านการละเล่นพ้ืนบ้าน 
และกีฬาไทย 

5.7-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
ประกาศ เรื่อง การกำหนด
นโยบายและทิศทางการส่งเสริม 
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

2.ระบบและกลไกการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบกลไกการ
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
ศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่วางแผน
ควบคุมการดำเนินงานโครงการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งประชุม
ชี้แจง การดำเนินงานตามระบบและ
กลไกการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยให้กับ
บุคลากรของคณะ และนักศึกษา
รับทราบนำสู่การปฏิบัติต่อไป และ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากร 
และนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วม
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.7-2-คณะ-1-(MKM-edu) 
ระบบกลไกการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
5.7-2-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมชี้แจงการ
ดำเนินงานตามระบบและกลไกฯ 
5.7-2-คณะ-3-(MKM-edu) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 
และมหาวิทยาลัย 

3.มีแผนการละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ
คณะกรรมการดำเนินงานทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
ศึกษาศาสตร์ ประชุมหารือการจัดทำ
แผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่
สอดคล้องกับประกาศนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  

5.7-3-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมการจัดทำ
แผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย 
5.7-3-คณะ-2-(MKM-edu)แผน
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

4.มีการดำเนินงานตามแผน คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 2 
กิจกรรม ดังนี้ 
   - กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 
   - กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย 
    ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้
ผู้เข้าร่วม  โครงการมีความพึงพอใจกับ
องค์ความรู้และทักษะที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากวิทยากรในระดับมากที่สุด 
และมีความต้องการที่จะให้โครงการใน
ลักษณะดังกล่าวเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี 

5.7-4-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานกิจกรรมกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5.7-4-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานกิจกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 

5..มีการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผน 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนฯ ที่กำหนดขึ้น และได้
ดำเนินการกำกับติดตามโดยการประชุม
ติดตามการดำเนินงานทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ

5.7-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนฐานและกีฬาไทย 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
กีฬาไทยโดยคณะกรรมการบรหิารงาน
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทยประชุมกำกับ
ติดตามการดำเนินงานตามแผน ฯ เพื่อ
ประเมินความสำเร็จของวัตถุประสงค์ 
และตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ในแผน  

5.7-5-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
ทะนุบำรุงฯ ติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนด้าน
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

6.มีการนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงาน
ต่อไป 

คณะศึกษาศาสตร์นำมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม กำกับติดตามและ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ปีการศึกษา 2564 เข้าเสนอต่อที่
ประชุมคณะฯ เพ่ือวิเคราะห์รายงานผล
การดำเนินงานตามแผนทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย และใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทำร่างแผนพัฒนาด้านทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย ปีการศึกษา 2565 ต่อไป 

5.7-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนฐานและกีฬาไทย 
5.7-6-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมคณะฯ 
5.7-6-คณะ-2-(MKM-edu)ร่าง
แผนพัฒนาด้านทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย ปี
การศึกษา 2565 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 6 5  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.8 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผศ.ดร.รตันาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ดร.บณุยาพร สารมะโน boonyaporn.b@gmail.com 091-8624911 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

 
 
 

2.แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X5 
40 

 

หมายเหตุ  
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการ
ประเมิน  

3. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  
4. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้  

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

 3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 
 5. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจา้ง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตัง้แต่ 9 เดือนขึ้นไป  
 6. การจัดทำข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำ ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

× 100 

mailto:boonyaporn.b@gmail.com
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

ผลการดำเนินงาน   
ตารางท่ี 5.8-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ 

ลำดับที่ ประเภทอาจารย์ 
จำนวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ตำแหน่งทางวิชาการ (คน) 
คุณวุฒิการศึกษา 

(คน) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน) 

คิดเป็น 
(คน) 

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

6 เดือน 
ไม่เกิน 
9 เดือน 

9 เดือน
ขึ้นไป 

1 ข้าราชการ 12 5 7 - - - 6 6 - - 12 12 
2 สัญญาจ้าง 2 2 - - - - 2 - - - 2 2 

รวม 14 7 7 - - - 8 6 - - 14 14 

 
ตารางท่ี 5.8-2 ผลการดำเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ  คน 14 

2 จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คน 6 

3 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 =/*100 

ร้อยละ 43.00 

6 คะแนนที่ได้ =*5/40 คะแนน 5 

 
ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 5 5 ✓ 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.8-คณะ-1-(MKM-edu) รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ 

- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ 
   -  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง 

5.8-คณะ-2-(MKM-edu) วุฒิการศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.9 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผศ.ดร.รตันาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ดร.บณุยาพร สารมะโน boonyaporn.b@gmail.com 091-8624911 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

 
 

 
2.แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง 

ทางวิชาการ X5 
60 

 

หมายเหตุ  
1. การนับจำนวนอาจารยป์ระจำที่มีตาแหน่งทางวิชาการ เช่น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการ

จัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้นับดังน้ี  
1.1 การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ ให้นับอาจารย์ตามการบรรจุ ดังนี้  

1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคณุวฒุิ ปริญญาโท บรรจุก่อนวันที่ 1 มถิุนายน 2559  
(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาโท จะต้องปฏบิัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และทาง

มหาวิทยาลยัคิดให้ระยะเวลาทีส่่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี)  
2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคณุวฒุิ ปริญญาเอก บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562  

(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จะต้องปฏิบตัิการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และทาง
มหาวิทยาลยัคิดให้ระยะเวลาทีส่่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี  

1.2 การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง ดังนี้  
1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคณุวฒุิปริญญาโท จะต้องมสีัญญาจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ถึง พ.ศ. 2564  
(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาโท จะต้องปฏบิัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และทาง

มหาวิทยาลยัคิดให้ระยะเวลาทีส่่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี)  

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

× 100 

mailto:boonyaporn.b@gmail.com
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2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก จะต้องมสีัญญาจ้างตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563 ถึง พ.ศ. 2564  

(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จะต้องปฏิบตัิการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และทาง
มหาวิทยาลยัคิดให้ระยะเวลาทีส่่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี)  

2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมลู ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน  
3. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับท่ีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  
4. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหมไ่ม่ถงึ 1 ปี ให้นับ ดังนี้  

1) ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน คดิเป็น 0 คน  
2) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แตไ่มถ่ึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  
3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป คิดเปน็ 1 คน  

5. การจัดทาข้อมูลคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำ ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 

 

ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 5.9-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ  

ลำดับที่ ประเภทอาจารย์ 
จำนวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ตำแหน่งทางวิชาการ (คน) 
คุณวุฒิการศึกษา 

(คน) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน) 

คิดเป็น 
(คน) 

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

6 เดือน 
ไม่เกิน 
9 เดือน 

9 เดือน
ขึ้นไป 

1 ข้าราชการ 12 5 7 - - - 6 6 - - 12 12 
2 สัญญาจ้าง 2 2 - - - - 2 - - - 2 2 

รวม 14 
7 7 - - - 8 6 - - 14 14 

14 14 14  
 

 
ตารางท่ี 5.9-1 ผลการดำเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ  คน 14 

2 จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มี4ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 
 
 

คน 7 

3 จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ (รศ.) คน - 

4 จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์ (ศ.) คน - 

5 จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการท้ังหมด  =++  7 

6 ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  =/*100  50.00 

7 คะแนนที่ได้ =*5/60 คะแนน 4.17 
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ผลการประเมินตนเอง                
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

4.00 4.17 4.17  
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.9-คณะ-1-(MKM-edu) แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีการศึกษา) 

  - บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ 

  - บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.10  การบริหารของคณะเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้กำกับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ดร.นิตยา ทองจนัฮาด Nittayatuk65@gmail.com 087-2299739 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของ
คณะและจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัติ
ราชการประจำปีที ่สอดคล้อง
ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
คณะ 

คณะได้พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและ
เอกลักษณ์ของคณะโดยคณะได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจัด
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564 และพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
เสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติและเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
2564 คณะได้จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 22 
ตัวชี้วัด บรรลุ 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

5.10-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
5.10-1-คณะ-2-(MKM-edu) 
โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ ประจำปีพ.ศ.2564 
5.10-1-คณะ-3-(MKM-edu)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ.2561-
2565 
5.10-1-คณะ-4-(MKM-edu) 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
มหาสารคาม ฉบับทบทวน  
ปี พ.ศ.2564 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
72.72 และไม่บรรลุ 6 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 27.28 

5.10-1-คณะ-5-(MKM-edu)
แผนปฏิบัติราชการคณะ
ศึกษาศาสตร์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
5.10-1-คณะ-6-(MKM-edu) 
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

2. มีการจัดทำรายงานต้นทุน
ต ่อหน่วยรายหลักส ูตร เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโอกาสในการ
แข่งขัน 

คณะได้นำข้อมูลด้านการเงิน  พัสดุ   
และบุคลากร ในปีงบประมาณ 2564  
มาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยราย
หลักสูตร และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และโอกาสในการแข่งขัน
ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา 

5.10-2-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานต้นทุนต่อหน่วยราย
หลักสูตร ปีงบประมาณ 2564 
5.10-2-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา 

3. มีการจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงของคณะ 

คณะได้ดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจัดทำคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงและมีการจัดโครงการอบรมสัมมนา
การบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงตามบริบทของคณะมีการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง และมีการวิเคราะห์ถึงระดับของ
ความเสี่ยงจากการประเมินทั้งในด้านของ
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
พบว่า 
 - การตีพิมพ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
มีระดับความเสี่ยงสูงมาก = 20 
ดำเนินการแล้วได้ผลการดำเนินงานระดับ

5.10-3-คณะ-1-(MKM-edu) 
คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
บริหารความเสี่ยงคณะ
ศึกษาศาสตร ์
5.10-3-คณะ-2-(MKM-edu) -
คู่มือการบริหารความเสี่ยง  
5.10-3-คณะ-3-(MKM-edu) –
แผนบริหารความเสี่ยงคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
5.10-3-คณะ-4-(MKM-edu)  
แบบการระบุปัจจัยเสี่ยงและการ
ประเมินความเสี่ยง(RM1) 
5.10-3-คณะ-5-(MKM-edu) 
แบบการติดตามผลการ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ความเสี่ยงลดลงเหลือ 15  (ระดับความ
เสี่ยงสูง) 
  - การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มี
ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 25 ดำเนินการ
แล้วได้ผลการดำเนินงานระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 12 (ระดับความเสี่ยงสูง) 
  - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา มีระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง = 9 ดำเนินการแล้ว
ได้ผลการดำเนินงานระดับความเสี่ยง
คงเหลือ 6 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง) 

ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง 
(RM2) 
5.10-3-คณะ-6-(MKM-edu) 
รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงคณะศึกษาศาสตร์ 
5.10-3-คณะ-7-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

4. มีการกำหนดประเด็นความรู้
ที่สอดคล้อง กับพันธกิจของ
คณะ ดำเนินการรวบรวม
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็น
ที่กำหนด เผยแพร่และนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  

    ในปีการศึกษา 2564 คณะไดป้ระชุม
คณะกรรมการ เพื่อกำหนดประเด็น
ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการที่
สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2 และ 6 มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน จำนวน 4 
รายวิชา คือ 1.รายวิชาวิธีสอนพลศึกษา 
2  2.รายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียน 2  3.รายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สารสนเทศทางพลศึกษา และ 
4. รายวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมสำหรับครู ซ่ึงเป็นรายวิชาที่ได้
จัดการความรู้แบบบูรณาการ แต่
เนื่องจากปีการศึกษา 2564 เป็นช่วงการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 คณะ  
จึงเพิ่มรูปแบบการบูรณาการ ผนวกกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งในการ
ดำเนินงานคณะได้เชิญวิทยากรในการ
จัดการความรู้สรุปแหล่งและวิธีการเข้าถึง
องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนในยุค 

5.10-4-คณะ-1-(MKM-edu) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานจัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 2564 
5.10-4-คณะ-2-(MKM-edu) 
แผนการจัดการความรู้ (KM) 
คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2564 
5.10-4-คณะ-3-(MKM-edu) 
รายงานการประชุม 
5.10-4-คณะ-4-(MKM-edu) 
คู่มือการจัดการการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
5.10-4-คณะ-5-(MKM-edu) 
หนังสือเชิญวิทยากร 
5.10-4-คณะ-5-(MKM-edu) 
เกียรติบัตรนักศึกษา/บุคลการ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
โควิค-19 จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการหลากหลายวิธี  และจัด
อบรมให้กับผู้สอนสามารถนำไปใช้ใน
การบูรณาการ กับการเรียนการสอน 
จัดทำระบบสารสนเทศ เพ่ือประเมินผล
การเรียนการสอน และประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทาง ไลน์ เฟสบุ๊คคณะ เว็บไซต์
คณะฯ  ทั้งนี้ วิทยากรอบรมเป็นผู้รับรอง
ผลงานของอาจารย์ผู้สอน  และผลงาน
ของนักศึกษา  ผู้สอน (ครูต้นแบบ) ร่วม
ประเมิน และรับรองชิ้นงานนักศึกษาจาก
การนำเสนอในการจัดนิทรรศการ และ
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ และ
นักศึกษาในปีถัดไป 

5.มีการประเมินการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยของคณะ 

- หลักสูตรมีการจัดทำระบบและกลไก
การติดตามการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร วาง
แผนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดทำระบบและกลไกการดำเนินงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
ผู้กำกับและติดตามงานด้านประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
3. การจัดทำปฏิทินดำเนินงาน 
4. โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้รับผิดชอบ กำกับ ติดตามตัวบ่งชี้งาน
ประกันคุณภาพ มีหน้าที่ดำเนินงานการ 
และรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับ
มอบหมาย ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ทุกภาคเรียน  

5.10-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับติดตามและผู้ดำเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจำปีการศึกษา 2564 
5.10-5-คณะ-2-(MKM-edu) 
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
5.10-5-คณะ-3-(MKM-edu) 
มคอ.7  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดำเนินการตรวจสอบ ประเมินตนเอง 
และจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงาน
ระดับหลักสูตร (มคอ.7)  
ปีการศึกษา 2564 และนำผลการ
ประเมินรายงานต่อผู้บริหาร 
6.รับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
7. หลักสูตรจัดทำรายงานผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรเสนอผู้บริหารคณะเพื่อ
พิจารณา 
8. หลักสูตรนำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 6 5  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.11    ผลการประเมินหลักสูตรของคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้       ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม Wanchai_muangprom@hotmail.com 081-6700837 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ดร.บณุยาพร สารมะโน boonyaporn.b@gmail.com 091-8624911 
 

เกณฑ์ประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 

 

สูตรการคำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะ  
 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

 
ผลการดำเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยนับ ผลการดำเนินงาน 
1 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ หลักสูตร 1 
2 คะแนนผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  คะแนน 3.48 
3 คะแนนผลการประเมินหลักสูตร.......................  คะแนน  
4 คะแนนผลการประเมินหลักสูตร.........................  คะแนน  
5 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะ =++ 
คะแนน 3.48 

6 คะแนนที่ได้ = / คะแนน 3.48 
 
ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.30 3.48 3.48  

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.11-คณะ-1-(MKM-edu) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (CAR) 
5.11-คณะ-2-(MKM-edu) รายงานผลคะแนนการประเมินระดับหลักสูตร 

mailto:boonyaporn.b@gmail.com
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.12    การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล       ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผศ.ดร.รตันาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ดร.บณุยาพร สารมะโน boonyaporn.b@gmail.com 091-8624911 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการกำหนดนโยบายด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

คณะศึกษาศาสตร์ มีการกำหนดนโยบาย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

5.12-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

2,มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะศึกษาศาสตร์ มีการวางระบบและ
กลไกในการกำกับการดำเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและระดับคณะ โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและ
ผู้ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจำปี
การศึกษา 2564 

5.12-2-คณะ-1-(MKM-edu) 
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
5.12-2-คณะ-2-(MKM-edu) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับติดตามและผู้ดำเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ ประจำปี
การศึกษา 2564 

3.มีแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัดทำปฏิทิน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 

5.12-3-คณะ-1-(MKM-edu) 
ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 

mailto:boonyaporn.b@gmail.com
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
4.มีการดำเนินงานตามแผน  คณะฯ ดำเนินงานตามแผนการประกัน

คุณภาพตามปฏิทิน โดยมอบหมาย
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้งานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสายงาน  
มีการรายงานความคืบหน้าของการ
ดำเนินการเป็นระยะอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง
ที่มีการประชุมประจำเดือน รายงานการ
ดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจในกรณีที่
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่มีความ
จำเป็นต้องเร่งดำเนินการตามแผน 
 

5.12-4-คณะ-1-(MKM-edu) 
แผนดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 
5.12-4-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการประชุม 
5.12-4-คณะ-3-(MKM-edu) 
คู่มือการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สำหรับการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ปีการศึกษา 2562-2566  
(ฉบับทบทวน สำหรับปี
การศึกษา 2564) ระดับคณะ 

5.มีการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผน 

รองคณบดีมีการติดตามผลการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยให้ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้สรุปรายงานผลทุกครั้งในการประชุม 
และคณะฯร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เพ่ือให้เป็นไปตามแผน การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในต่อไป 

5.12-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมคณะฯ 
5.12-5-คณะ-3-(MKM-edu)
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ 

6.มีการนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงาน
ต่อไป 

งานประกันคุณภาพฯ ได้นำผลการ
ดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในฯ ผลสรุปการ
ดำเนินงานทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ของปีการศึกษา 2564 เข้าที่ประชุมเพ่ือ
ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการ
ดำเนินการปัญหาที่เกิดขึ้น มาวางแผน
และประกอบการจัดทำร่างแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

5.12-6-คณะ-1-(MKM-edu)
รายงานการประชุมคณะ 
5.12-6-คณะ-2-(MKM-edu)  
ร่างแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5 6 5  
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มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา    
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1   การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้กำกับติดตาม ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม Wanchai_muangprom@hotmail.com 081-6700837 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.คำพาง  ศรีท้าวปากด ี Sritowpakdee1969@gmail.com 089-8417098 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 แบ่งกลุ่มตามคณะ ดังนี้ 

- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
- คณะศิลปศาสตร์ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
- คณะศึกษาศาสตร์ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

 

สูตรการคำนวณ 
1. คณะศึกษาศาสตร์ 

1.1 คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
หรือนานาชาติ  
 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  

X 100 
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ  

 

1.2 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ  X 5 
30 

 

หมายเหตุ  
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ ให้นับนักศึกษาที่เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติเพียงรายการเดียว หากนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ
หรือนานาชาติ มากกว่า 1 รายการ ให้นับเพียงรายการเดียวโดยไม่นับซ้ำ  

2. จำนวนนักศึกษาท้ังหมดของคณะ ให้นับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของปีการศึกษา
ที่รับการประเมิน โดยให้ใช้ข้อมูล จากกองส่งเสริมวิชาการ ณ วันที่ 28 มิถุนายน ของทุกปี 



66 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

 
ผลการดำเนินงาน 

ที ่ ข้อมูล หน่วยนับ ผลการ
ดำเนินงาน 

1 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติทั้งหมดของคณะ 

คน 31 

2 จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ คน 365 
3 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ระดับชาติหรือนานาชาติ  
 =/*100 

ร้อยละ 8.49 

4 คะแนนที่ได้ =*5/ค่าร้อยละของคะแนนเต็ม 5 ของ
แต่ละคณะ 

คะแนน 1.42 

 
ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
1.00 1.42 1.42  

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6.1-คณะ-1-(MK-edu) แบบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ส่วนท่ี 3 การสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

ตารางท่ี 3-1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ประเมินตนเอง 

1.ผลลัพธ์ผู้เรียน 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.77 

1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของ
นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

4.11 

1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

5.00 

1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

3.75 

คะแนนเฉลี่ย 4.41 

2.ผลลัพธ์การวิจัยและ
นวัตกรรม 

2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 1.07 

2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของ
อาจารย์ประจำคณะ 

5.00 

คะแนนเฉลี่ย 3.04 

3.ผลลัพธ์การบริการ
วิชาการ 

3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ 4.48 

คะแนนเฉลี่ย 4.48 

4.ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทยด้าน
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 

4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ หรือวิจัย 
 

5.00 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 5.00 

5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 
5.3 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 5.00 
5.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 5.00 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ประเมินตนเอง 
5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน) 

0.00 

5.6 การบริหารการบริการวิชาการแก่สังคม 3.00 
5.7 การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ด้านการละเล่นพ้ืนบ้าน 

4.00 

5.8 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 
5.9 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 4.17 
5.10 การบริหารของคณะเพื่อสนับสนุนการดำเนนิงานตาม
พันธกิจ 

5.00 

5.11 ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 3.48 
5.12 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5.00 

คะแนนเฉลี่ย 4.14 
6.อัตลักษณ์ของ
นักศึกษาด้านกีฬา 

6.1 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ
ของนักศึกษา   

1.42 

คะแนนเฉลี่ย 1.42 
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ตารางท่ี 3-2 แสดงผลการการวิเคราะห์การดำเนินงานแยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์  

มาตรฐานที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งช้ี I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 ระดับคุณภาพพอใช ้
3.51 – 4.50 ระดับคุณภาพดี 
4.51 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 4 - - 4.41 4.41 การดำเนินงานระดับดี 
2 2 - - 3.04 3.04 การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3 1 - - 4.48 4.48 การดำเนินงานระดับดี 
4 1 - - 5.00 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 
5 12 3.54 4.57 3.48 4.14 การดำเนินงานระดับดี 

6 1 - - 1.42 1.42 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
รวม 21 4 7 10 

4.01 การดำเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน 3.54 4.57 3.81 

การ
ดำเนินงาน

ระดับด ี

การ
ดำเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดำเนินงาน

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

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. แบบสอบถามการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 ของคณะศึกษาศาสตร์ 
 
2. การบริหารหลักสูตรไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมาย
เชิงปริมาณและคุณภาพหรือมีการกำหนดเป้าหมาย
แต่ไม่ชัดเจนใน 7 ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ
(3.1,3.2,4.1,5.1,5.2,5.3 และ 6.1) 
 

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดำเนินการจัดทำ
แบบสอบถามที่มีประเด็นครบถ้วนตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ตรงกบั มคอ.2 ของคณะศึกษาศาสตร์ โดย
ไม่สามารถใช้แบบฟอร์มกลางร่วมกันได้ 
2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดำเนินการกำหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุรภาพให้ชัดเจนในตัว
บ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (3.1,3.2,4.1,5.1,5.2,5.3 
และ 6.1) และแสดงใน มคอ.7 เพื่อเป็นเป้าหมาย
ในการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ผลงานวิชาการคณะศึกษาศาตร์มีจำนวนสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด (ร้อยละ 24.00 จากเกณฑ์
ร้อยละ 20) 

คณะควรนำผลงานวิชาการท่ีมีจำนวนมากดังกล่าว
ไปสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยการนำไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับคณะ และให้บริการ
วิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่
ชุมชนเป้าหมายซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ
คณะ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะศึกษาศาสตร์ไม่มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
ในปีการศึกษา 2562 
 

ทีมผู้บริหารต้องส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง
เพ่ือให้บุคคลหรือองค์กรภายนอกได้นำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมของวิทยาเขตไปใช้ประโยชน์ โดยให้
อาจารย์เจ้าของผลงานเผยแพร่หรือนำไปให้บริการ
วิชาการแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง
อย่างกว้างขวาง 
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มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ศึกษาศาสตร์มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  
(เงินรายได้) สูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ กำหนด (20,000 บาท ต่อคน จากเกณฑ์ 
12,500 บาทขึ้นไปต่อคน) แต่ไม่มีเงินสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

คณะควรเสริมแรงจูงใจเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่สร้าง
ผลงานวิจัยดีเด่น โดยเฉพาะคณาจารย์ที่สามารถขอ
ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน และ
จากแหล่งทุนภายนอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. แม้ว่าวิทยาเขตมหาสารคามและคณะ
ศึกษาศาสตร์ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 
2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2562 แต่ยังไม่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนสถานภาพของการเป็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งควรเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2564-2568 

1. ทีมผู้บริหารวิทยาเขตทุกคนและผุ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ใหม่ พ.ศ. 2564-2568 และประสานงานกับผู้บริหาร
ส่วนกลางเพ่ือใช้เป็นแผนในการดำเนินการที่สอดคล้อง
กัน 

2. คณะศึกษาศาสตร์มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
ในระดับหลักสูตร แต่ขาดการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

2. ทีมผู้บริหารวิทยาเขตและคณะ รวมทั้งผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรต้องประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและนำข้อมูลการเงินมาวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตอย่างจริงจังและนำผลไปใช้ใน
การบริหารหลักสูตร 
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จุดแข็ง แนวทางเสริม 
3. คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการดำเนินการจัดการ
ความรู้ แต่ไม่เป็นตามหลักวิชาการและไม่ได้
ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้จากการจัดการความรู้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

3. คณะและผู้บริหารระดับวิทยาเขต ควรจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนกลยุทธ์จัดการความรู้
ร่วมกัน โดยกำหนดประเด็นความรู้ให้ชัดเจน และ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องมีการอบรม 
Facilitator (ผู้อำนวยการจัดการความรู้) เพ่ือให้คณะมี
แกนหลักในการจัดการความรู้และรวบรวมความรู้ให้
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้แนวทาง ดังนี้ คือ 
เทคนิคที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน หรือ
เทคนิคที่เก่ียวข้องกับการทำวิจัยและนวัตกรรม 
สำหรับในระดับหน่วยงานสนับสนุนต้องมีอย่างน้อย 1 
ประเด็น ในเรื่องของการสนับสนุนการทำงาน เช่น 
การสนับสนุนงานแบบชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งการดำเนินงาน
อาจทำร่วมกันทั้ง 3 คณะ และนำไปเผยแพร่ต่อไป 

4. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนและ
โครงการปฏิบัติการประจำปี ไม่สะท้อนวัตถุประสงค์
ของแผนอย่างครบถ้วนทุกประเด็น จึงทำให้การ
ประเมินความสำเร็จของแผนและโครงการ
ปฏิบัติการประจำปีไม่บรรลุผลตามที่ 
กำหนดไว้ 

4. ทีมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดให้มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เพ่ือกำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการให้
ชัดเจน และต้องประเมินความสำเร็จ เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการประจำคณะและวิทยาเขต ได้พิจารณา 
และปรับปรุงผลการดำเนินงานในปีถัดไป 

5. จำนวนเงินสนับสนุนงานวจิัยเงินงบประมาณ 
คณะศึกษาศาสตร์ มีต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติกำหนด (0 บาทต่อคน จากเกณฑ์ 
25,000 บาทขึ้นไปต่อคน) 

5. ทีมผู้บริหารที่เก่ียวข้องต้องมีมาตรฐานส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสร้าง
ผลงานทางวิชาการให้กับตนเองและคณะรวมทั้ง
นำไปใช้ในการขอตำแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น 
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มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติมีจำนวนต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติกำหนด (ร้อยละ 13.40 จากเกณฑ์  
ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 

ผู้บริหารที่เก่ียวข้องต้องดำเนินการให้คณะมีส่วน
ร่วมกับสำนักงานกีฬา ในการดำเนินการตาม 
อัตลักษณ์ ทั้งนี้อาจกำหนดให้แต่ละคณะส่งเสริม 
สนับสนุนนักศึกษาในชนิดของกีฬาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชนิดกีฬาในวิทยาเขต 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

ชุดข้อมูลที่ 1 

  จำนวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 1 

  - ---ระดับปริญญาตร ี 1 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต  
  - ---ระดับปริญญาโท  
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - ---ระดับปริญญาเอก  

ชุดข้อมูลที่ 2 

  จำนวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  
  - ---ระดับปริญญาตร ี  
  - ---ระดับ ป.บัณฑิต  
  - ---ระดับปริญญาโท  
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - ---ระดับปริญญาเอก  

ชุดข้อมูลที่ 3 

  จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 365 

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 365 

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติ  
  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  
  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง  
  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก   

ชุดข้อมูลที่ 4 

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 14 

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  - 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 8 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  6 

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย ์ 7 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 7 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 3 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 4 

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย ์  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย ์  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  

ชุดข้อมูลที่ 5 

  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5 

  - - --ระดับปริญญาตร ี  
  - - --ระดับ ป.บัณฑิต  
  - - --ระดับปริญญาโท 2 

  - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
  - - --ระดับปริญญาเอก 3 

  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 5 

  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ  
  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 5 

  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย ์  
  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย ์  

ชุดข้อมูลที่ 6 

  จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร  

  
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ 3 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

  - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธบิัตร  
  - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  

  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบนั
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่
วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่1  

  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

  - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
  - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  
  - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ  
  - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน  
  - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  

  
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ  

  
- - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ชุดข้อมูลที่ 7 

  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 82 
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 82 
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 36 

  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 33 

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว  
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท  
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1 

  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย) 12,000 

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.77 

ชุดข้อมูลที่ 8 
  จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
  - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   
  - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ  

  

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำ
เป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ  

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  
  - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2  

  

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่1  

  

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร  
  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เปน็วงรอบประเมิน)  

ชุดข้อมูลที่ 9 
  จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
  - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   

  
- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตมหาสารคาม 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  
  - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2  

  

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่1  

  

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร  

  
- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online  

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เปน็วงรอบประเมิน)  
ชุดข้อมูลที่ 10 

  จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 5 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5 

  จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
  จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 14 

  จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 14 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
  จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 5 

  จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
  จำนวนอาจารย์ประจำทีล่าศึกษาต่อ  
  จำนวนอาจารย์ประจำทีล่าศึกษาต่อ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาตอ่  
  จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาตอ่  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ    
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ    
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

ชุดข้อมูลที่ 11 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ 3 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเปน็
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
  ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบนั
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
  ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

  
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
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 คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564  
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การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง 
 

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564  ระดับคณะ 
ลำดับที ่ วิทยาเขต รหัส 

1 กระบี ่ KBI 
2 กรุงเทพ BKK 
3 ชลบุร ี CBI 
4 ชัยภูม ิ CPM 
5 ชุมพร CPN 
6 เชียงใหม่ CMI 
7 ตรัง TRG 
8 เพชรบูรณ ์ PNB 
9 มหาสารคาม MKM 
10 ยะลา YLA 
11 ลำปาง LPG 
12 ศรีสะเกษ SSK 
13 สมุทรสาคร SKN 
14 สุโขทัย STI 
15 สุพรรณบุร ี SPB 
16 อ่างทอง ATG 
17 อุดรธาน ี UDN 

 
หมายเหตุ  
        รหัสอ้างอิง ประกอบด้วย   ตัวบ่งชี.้เกณฑ์ (ถ้ามี)-ระดับ-ลำดับเอกสาร-วิทยาเขต-คณะ 
                      เช่น  5.1-1-คณะ-1-(KBI-art)  หมายถึง 
                             ตัวบง่ชี้ที่ 5.1-เกณฑ์ข้อที่ 1 -เกณฑ์ระดับคณะ-เอกสารอ้างอิงลำดับที่ 1 
                              (วิทยาเขตกระบี่ คณะศิลปศาสตร์) 
 

 

ลำดับที ่ คณะ รหัส 
1 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ sci 
2 ศิลปศาสตร ์ art 
3 ศึกษาศาสตร ์ edu 


