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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการประเมินตนเอง  
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพัฒนาขึ้น  
ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้ 

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

 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รัตนาพร กองพลพรหม) 
 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร  

 
ในปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  

ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยที่จัด อยู่ในกลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี มีผลการประเมิน
ตนเองตาม มาตรฐานและ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 6 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้ 
ได้คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย ทั้งหมด เท่ากับ  4.01 ผลการประเมินมีการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
โดยแยกเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จ านวน 4 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 0.84 
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.89   
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.35 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา จ านวน 1ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ -  
ผลการประเมินอยู่ในระดับ – (ยกเว้นการประเมิน ปีการศึกษา 2563) 
           โดยมีผลการการวิเคราะห์การด าเนินงานแยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ พบว่า 
               ดา้นปจัจยัน าเข้า ไดค้ะแนนเฉลีย่เท่ากับ  3.62 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

     ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
     ด้านผลลัพธ์ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
จากผลการประเมินตนเอง ดังกล่าว คณะ ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   

วิทยาเขตมหาสารคาม  ได้ท าการวิเคราะห์ตนเองจากผลการประเมิน พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนา
เร่งด่วน 2 ด้าน ดังนี้ 

1. การเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ของบุคลากรให้มีความต่อเนื่องทุกปี  
2. การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ที่เพ่ิมมากข้ึน 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
 

 
 
 
 
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ชื่อหน่วยงาน 

ชื่อคณะ :  คณะศึกษาศาสตร์ 
  :  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
   วิทยาเขตมหาสารคาม 
 ต้นสังกัด :  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ที่ตั้ง 

ที่อยู่ :  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  วิทยาเขตมหาสารคามต าบลตลาด  อ าเภอเมือง 

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

 ประวัติและความเป็นมา 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 

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

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 
 วิสัยทัศน์  
  “เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน”  
 
 พันธกิจ 

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

 
3. โครงสร้างองค์กร  
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4. โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

 

 
    นายบรรพต  รัตนจรัสโรจน ์

    ดร.บุณยาพร  สารมะโน 

  ผศ.ดร.วันชัย  กองพลพรหม 

    ผศ.ศิรินธร  จัตุชัย 

นายประพันธ์ศักดิ์  เดชศร ี

  ว่าท่ีร้อยตรี ดร.กิติชัย แสนสุวรรณ 

 

  นายชวาล  แสงปัญญา 

    นางสาวนภาพร  พันแสนซา 
  นายเรืองวัฒน์  ประทุมอ่อน 

  ว่าท่ี ร.ต.หญิงพันธ์นิภา ทบง่อม 
  นายสาธิต  เจริญรัตน ์

  นางสาวสุกัญญา  โคตุพันธ ์

  ผศ.ค าพาง  ศรีท้าวปากด ี

      ดร.นิตยา ทองจันฮาด 

   ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 
  ผศ.สุชิลา  สวัสด ี

  ผศ.ดร.ทวีสุข  โภคทรัพย ์

 

  นายกอบกิจ  ธรรมานุชิต 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตมหาสารคาม  

  ผศ.ดร.รัตนาพร  กองพลพรหม 

3 

 

 

  นายณัฐชนน กองพลพรหม 
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5. รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ (ชุดตามปีประเมินและชุดปัจจุบัน) 
 5.1 รายช่ือผู้บริหาร 

ล าดับ
ที ่

ปีการศึกษา 2563 (ปีท่ีรับการประเมิน) ปีการศึกษา 2564 (ปัจจุบัน) 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

การบริหารงาน 
ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งการ
บริหารงาน 

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

6 ดร.บุณยาพร สารมะโน 
หัวหน้างาน
บัณฑิตศึกษา 

ดร.บุณยาพร สารมะโน 
หัวหน้างาน
บัณฑิตศึกษา 

7 นางนิตยา  ทองจันฮาด หัวหน้างานวิจัยฯ ดร.นิตยา  ทองจันฮาด หัวหน้างานวิจัยฯ 

8 ผศ.ว่าท่ีร.ต.ดร.สมานชัย 
ลีพรหมมา 

หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษาฯ 

ผศ.ว่าท่ีร.ต.ดร.สมานชัย  
ลีพรหมมา 

หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษาฯ 

9 ดร.บุณยาพร สารมะโน หัวหน้างานประกันฯ ดร.บุณยาพร สารมะโน หัวหน้างานประกันฯ 

10 ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 
หัวหน้างาน 

ฝึกประสบการณ์ฯ 
ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 

หัวหน้างาน 
ฝึกประสบการณ์ฯ 

11 ผศ.ดร.ทวีสุข โภคทรัพย ์
หัวหน้างานฐานข้อมูล

และสารสนเทศ 
ผศ.ดร.ทวีสุข โภคทรัพย ์

หัวหน้างานฐานข้อมูล
และสารสนเทศ 

12 ผศ.ศิรินธร จตุชัย 
หัวหน้างาน 
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.ศิรินธร จตุชัย 

หัวหน้างาน 
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
 
  5.2 คณะกรรมการประจ าคณะ(ตามค าสั่ง) 

ล าดับ
ที ่

ปีการศึกษา 2563(ปีท่ีรับการประเมิน) ปีการศึกษา 2564(ปัจจุบัน) 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 ผศ.วันชัย กองพลพรหม ผศ. ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ผศ. 
2 ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม ผศ. ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม ผศ. 
3 ผศ.ว่าที.่รต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ผศ. ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากดี ผศ. 
4 ผศ.ค าพาง  ศรีท้าวปากดี ผศ. ผศ.ว่าที.่รต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา ผศ. 
5 ผศ.สุชิลา  สวัสดี ผศ. ผศ.สุชิลา  สวัสดี ผศ. 
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6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา วิชาเอก 
จ านวนหน่วยกิต 

ที่เรียนตลอด
หลักสูตร 

รูปแบบการจัด
การศึกษา 

1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา 
Bachelor of 
Education Program 
in Physical 
Education 
 

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

พลศึกษา ไม่น้อยกว่า138
หน่วยกิต 

 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตร 4 ปี 
 

 
7. จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563(รายงาน ณ วันที่ 22  สิงหาคม  2563ไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง) 

ชั้นปี 
หลักสูตร 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

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

82 - - - - 82 

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

- 75 - - - 75 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(พลศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

- - 64 78 - 142 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(พลศึกษา) ปรับปรุง พ.ศ. 
2556 

- - -  79 79 

รวม 82 75 64 78 79 378 
 
8. จ านวนอาจารย์ (รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน  2563) 
8.1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
จ านวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ปริญญาเอก - 7 - 7 
ปริญญาโท - 6 - 6 
ปริญญาตรี - - - - 

รวม - 13 - 13 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

 8.2 จ านวนอาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  

ต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ศาสตราจารย ์ - - - - 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.5) - - - - 
รองศาสตราจารย์ - - - - 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.4) - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 7 - 7 
ครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) - - - - 
อาจารย์ - 6 - 6 
ครูช านาญการ (คศ.2) - - - - 
ครู (คศ.1) - - - - 

รวม - 13 - 13 

 

9. บุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (รายงาน ณ 30 กันยายน 2563) 

วุฒิการศึกษา 
จ านวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

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

รวม - 4 - 4 
 

หมายเหตุ   นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาในคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่
หน่วยงานพิเศษอ่ืนที่สังกัดคณะ เช่นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจ าในคณะ  
แต่กรณีปฏิบัติงานทั่วไป หรือไม่เฉพาะเจาะจงท่ีคณะ ให้นับในระดับวิทยาเขต  
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10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
10.1 งบประมาณประจ าปี 2563 

แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น  8,527,600 526,000 - - 9,053,600 
แผนงานส่งเสริม 
และพัฒนากีฬา 

      
ผลผลิตที่ 1 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา 
กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

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

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
- - - - - - 

ผลผลิตที่ 3  
การให้บริหารด้านกีฬา 

- 168,000 - - - 168,000 

 

10.2 งบประมาณประจ าปี 2564  รายงานที่ได้รับงบประมาณ 
แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น  9,343,500 6,374,000 200,000 0 15,917,500 
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการ

กีฬาและนันทนาการ 
      

ผลผลิตที่ 1 
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา 
กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

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

ผลผลิตที่ 2 
การให้บริการด้านกีฬา 

 30,000    30,000 
แผนงานส่งเสริมการวิจัยและ

พัฒนา 
      

ผลผลิตที่ 3 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

 168,000  200,000  368,000 
 

10.3 อาคารสถานที่ 

ล าดับที่ ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
1 อาคารเรียน 1  
2 ห้องเรียนปกติ 12  
3 ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  
4 หอประชุม 3  
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11. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีท่ีผ่านมา 
 

รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน - - 
มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์
ผู้เรียน 

1.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องด าเนินการ
จัดท าแบบสอบถามที่มีประเด็นครบถ้วน
ตามผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่ตรงกับ มคอ.2 
ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยไม่สามารถใช้
แบบฟอร์มกลางร่วมกันได้ 
2.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องด าเนินการ
ก าหนดเปูาหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพให้ชัดเจนในตัวบ่งชี้ที่เป็น
กระบวนกา(3.1,3.2,4.1,5.1,5.2,5.3และ 
6.1) และแสดงใน มคอ.7 เพ่ือเป็น
เปูาหมายในการด าเนินการของหลักสูตร
ในทุกปีการศึกษา 

1.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการด าเนินการ
ประชุม เพื่อด าเนินการจัดท า
แบบสอบถามที่มีประเด็นตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ก าหนดตาม มคอ.2  
2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุม
ก าหนดเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
ให้มีความชัดเจนตามตัวบ่งชี้ที่เป็น
กระบวนการ โดยก าหนดเป็นเปูาหมายใน
การด าเนินการของหลักสูตร ตามท่ีแสดง
ไว้ใน มคอ.7 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์
การวิจัยและนวัตกรรม 

1.คณะควรน าผลงานวิชาการท่ีมีจ านวน
มากดังกล่าวไปสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยการ
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเพ่ิม
รายได้ให้กับคณะ และให้บริการวิชาการ
แก่สังคม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนเปูาหมายซึ่งจะเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้กับคณะ 
2.ทีมผู้บริหารต้องส่งเสริมและสนับสนุน
อย่างจริงจัง เพื่อให้บุคคลหรือองค์กร
ภายนอกได้น าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ของวิทยาเขตไปใช้ประโยชน์ โดยให้
อาจารย์เจ้าของผลงานเผยแพร่หรือ
น าไปให้บริการวิชาการแก่บุคคลหรือ
องค์กรภายนอกที่เก่ียวข้องอย่าง
กว้างขวาง 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในปี 
2563 คณะฯ ได้ประชุมขอความร่วมมือให้
อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 
จ านวน 1 เรื่อง คือ “การพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาครู ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร  
กองพลพรหม แล้วน าไปใช้ประโยชน์ โดย
การให้นักศึกษา คือ นางสาวจตุพร สิงห์
สุวรรณ ที่ได้ออกปฏิบัติการสอน 2 น าไป
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นการน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ ที่ 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม และผ่าน
การประเมิน โดย นายธีรวัฒน์ ประเสริฐ 
ต าแหน่งครูพลศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์
การบริการวิชาการ 

- - 

มาตรฐานที่ 4ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรมและ

- - 
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

ความเป็นไทย
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 
มาตรฐานที่ 5 การ
บริหารจัดการ 

1. ทีมผู้บริหารวิทยาเขตทุกคนและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่พ.ศ. 
2564-2568 และประสานงานกับ
ผู้บริหารส่วนกลางเพ่ือใช้เป็นแผนในการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกัน 
 

2. ทีมผู้บริหารวิทยาเขตและคณะรวมทั้ง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและน าข้อมูลการเงินมาวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตอย่างจริงจังและ
น าผลไปใช้ในการบริหารหลักสูตร 
 

3. คณะและผู้บริหารระดับวิทยาเขต 
ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
วางแผนกลยุทธ์จัดการความรู้ร่วมกัน
โดยก าหนดประเด็นความรู้ให้ชัดเจนและ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบซึ่งต้องมีการ
อบรม Facilitator (ผู้อ านวยการจัดการ
ความรู้) เพ่ือให้คณะมีแกนหลักในการ
จัดการความรู้และรวบรวมความรู้ให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่องโดยอาจใช้แนวทาง
ดังนี้คือเทคนิคที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนหรือเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับ
การท าวิจัยและนวัตกรรมส าหรับใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุนต้องมีอย่าง
น้อย 1 ประเด็นในเรื่องของการ
สนับสนุนการท างานเช่นการสนับสนุน
งานแบบชีวิตวิถีใหม่ซึ่งการด าเนินงาน
อาจท าร่วมกันทั้ง 3 คณะและน าไป
เผยแพร่ต่อไป 
 

1. ผู้บริหารในคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับ
คณะผู้บริหารในวิทยาเขตร่วมประชุม
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฉบับใหม่พ.ศ. 
2564-2568  โดย ยึดแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยการกีฬา ในการด าเนินการ 
 
 

2. ผู้บริหารในคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับ
คณะผู้บริหารในวิทยาเขต ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
และน าข้อมูลการเงินมาวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต และให้คณะน านโยบาย
การประชุมลงสู่การปฏิบัติจริง 
 

3.ผู้บริหารในคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับ
คณะผู้บริหารในวิทยาเขต ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือวางแผนกลยุทธ์การจัดการ
ความรู้ โดยมีการอบรม Facilitator 
(ผู้อ านวยการจัดการความรู้) แล้วให้คณะ
ด าเนินการ โดยในปีการศึกษา 2563 คณะ
ได้ท า 1 ประเด็น คือการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ จ านวน 4 รายวิชา  
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

4. ทีมผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องต้องจัด
ให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน
เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและโครงการให้
ชัดเจนและต้องประเมินความส าเร็จเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะและ
วิทยาเขตได้พิจารณาและปรับปรุงผล
การด าเนินงานในปีถัดไป 
 

5. ทีมผู้บริหารที่เก่ียวข้องต้องมี
มาตรฐานส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์
ทุกคนเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้าง
ผลงานทางวิชาการให้กับตนเองและ
คณะรวมทั้งน าไปใช้ในการขอต าแหน่ง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

4. คณะได้ด าเนินการก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและ
โครงการและได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2563 ต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงผล
การด าเนินงานปีถัดไป  
 
5. คณะได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์ทุกคนเสนอโครงการวิจัย
โดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ที่ต้องการขอต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น  
 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์
ของนักศึกษาด้านกีฬา 

ผู้บริหารที่เก่ียวข้องต้องด าเนินการให้
คณะมีส่วนร่วมกับส านักงานกีฬาในการ
ด าเนินการตามอัตลักษณ์ ทั้งนี้อาจ
ก าหนดให้แต่ละคณะส่งเสริมสนับสนุน
นักศึกษาในชนิดกีฬาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชนิดกีฬาใน
วิทยาเขต 

- 

 

12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะศึกษาศาสตร์ มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการด าเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน และ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นว่าการประกันคุณภาพเป็นงานประจ าที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
 3. การเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และส่งเสริม
ให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ
โดยนักศึกษา 
 4.สนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและการจัดการฐานข้อมูลที่ใช้
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 
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 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของทุกหน่วยงานให้อยู่ภายในกรอบเวลาที่
สามารถน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการทบทวน ก าหนดนโยบายและวางแผนงานของ
หน่วยงานได้ทันท่วงที 
 6. ยกย่องหน่วยงานและทีมงาน ที่มีผลงานในการคิดค้นนวัตกรรม งานวิจัยหรือแนวทางปฏิบัติ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและผลจากการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้สาธารณะชนรับทราบและเชื่อม่ันในคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาเขต 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
 9. คณะศึกษาศาสตร์ต้องได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 
 

13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา   

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม Wanchai_muangprom@hotmail.com 081-6700837 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.สุชิลา สวัสด ี Suchilanarak@gmail.com 099-6172524 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตรของคณะ 

 

สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได ้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตรของคณะ   

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

หมายเหตุ  
  การรายงานข้อมูล ให้รายงานจากผลการประเมินระดับหลักสูตร ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ล าดับที่ หลักสูตร ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต 

1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 3.99 
ผลรวมของค่าเฉลี่ย 3.99 

คะแนนที่ได้ =/จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 
= 3.99/1 =3.99 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.20 3.99 3.99  

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-คณะ-1-(MKM-edu) รายงานสรุปค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2    บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ 
                     การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
 

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

กรณีท่ี 1 เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี  
คะแนนที่ได้= ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ 
 

กรณีท่ี 2 เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

คะแนนที่ได้ = 

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลง
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ 

+ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อย
ละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ 

 

 2  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

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

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ทุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

 
ประเด็นที่ 2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ 

      ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เกณฑ์การประเมิน 
  ค่าเฉลี่ย ของคะแนนที่ได้จาก แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ 
  
สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โททุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จ านวนหลักสูตรปริญญาโททั้งหมดของคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

ล าดับที่ หลักสูตร คะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตฯ 
1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 3.40 

ผลรวมของคะแนน 3.40/1 = 3.40 
 
ประเด็นที่ 2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

 

ล าดับที่ หลักสูตร คะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักฯ 
1   
2   

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

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 3.40 3.40  

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

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

งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
1.2-คณะ-2-(MKM-edu) รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม na.muangprom@hotmail.com 063-2422792 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ดร.ทวีสุข  โภคทรัพย์ Pooksap@gmail.com 089-6183978 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของ จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม เป็นคะแนนระหว่าง 0-5ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ80 ขึ้นไป 
 

 

สูตรการค านวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตร

ของคณะ 
 

 

 

 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ × 5 
80 

 

 
หมายเหตุ:  

1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมในการเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยให้เก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึง
วันที่ส าเร็จการศึกษา ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

2. จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของ ปีการศึกษาที่รับ
การประเมิน โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง เช่น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ปี
การศึกษา 2563 

- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งตรงกับรหัส 59 
- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งตรงกับ รหัส 60 

 
 
 
 

 
 
 

 จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ × 100 

 จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน  
 

ที ่ รายการ 
หน่วย
วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ ไม่รวมนักศึกษา
ตกค้าง  

คน 79 

2 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

คน 75 

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

คน - 

4 
รวมจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม ทุกหลักสูตรของคณะ =+ 

คน 75 

5 
ร้อยละของของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ  
= /*100 

ร้อยละ 94.94 

6 คะแนนที่ได้ =*5/80 คะแนน 5 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 5 5 ✓ 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3-คณะ-1-(MKM-edu) รายงานนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
1.3-คณะ-2-(MKM-edu) โครงการนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4     นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม na.muangprom@hotmail.com 063-2422792 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.สุชิลา สวัสด ี Suchilanarak@gmail.com 0996172524 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

สูตรการค านวณ 
1.ค านวณค่า ร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่

ก าหนดทุกหลักสูตรของคณะ 
 

 จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกหลักสูตรของคณะ × 100 

 จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้ = 
 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่าน 

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกหลักสูตรของคณะ × 5 
 50 

 

หมายเหตุ 
1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ ให้นับเฉพาะจ านวนนักศึกษาท่ีมีผลการ

สอบภาษาอังกฤษ TNSU English Test ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2564 

2. จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของ ปี
การศึกษาที่รับการประเมิน โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง เช่น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จาก
การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งตรงกับรหัส 59 
- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซ่ึง

ตรงกับ รหัส 60 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน  

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ ไม่รวมนักศึกษา
ตกค้าง  

คน 79 

2 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ก าหนดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   

คน 35 

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

คน  

4 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ก าหนดทุกหลักสูตรของคณะ=+ 

คน 35 

5 
ร้อยละของของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีท่ี่สอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกหลักสูตรของคณะ = /*100 

ร้อยละ 44.30 

6 คะแนนที่ได้ =*5/50 คะแนน 4.43 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.00 4.43 4.43 ✔ 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4-คณะ-1-(MKM-edu) แบบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย(หลักสูตร) 
1.4-คณะ-2-(MKM-edu) แบบสรุปรายการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกหลักสูตรของคณะ  
1.4-คณะ-3-(MKM-edu) บันทึกข้อความผลการสอบภาษาอังกฤษ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม  
  
ตัวบ่งช้ี 2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
 

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

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

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะที่ก าหนดไว้เป็น

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

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ   
2. คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 

2.1 ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ  

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
X 100  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 

 
2.2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าคณะ × 5 
 20 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน  
ตารางท่ี 2.1-1 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 

ที ่ ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวนเร่ือง/

ชิ้นงาน 
ผลถ่วง
น้ าหนัก 

1 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   

2 

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

0.40   

3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

4 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  

0.60   

5 

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

0.80   

6 

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

1.00   

7 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   

8 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00   

9 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00   

11 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

1.00   

12 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

รวม  0.00 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตารางท่ี 2.1-2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเรื่อง/
ชิ้นงาน 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

1 
ผลงานทางวิชาการและผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

=0 =0.00 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด = 13 

3 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าคณะ x100/=  

0.00 

4 คะแนนที่ได้= *5/ร้อยละท่ีได้คะแนนเต็ม 5 ของ
แต่ละคณะ 

0.00 

 

ผลการประเมินตนเอง: 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3 0 0 ✗ 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
- - 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ี 2.2 ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
 

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

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

1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ 
 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ 

× 100 
 จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจ า

คณะ X 5 
 50 

 
หมายเหตุ 

1. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ ให้นับจาก
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจ าคณะที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณที่ตรงกับปี
การศึกษาที่รับประเมิน 

2. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดของอาจารย์ประจ าคณะให้นับจากผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทั้งหมดของอาจารย์ประจ าคณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณก่อนปีที่รับการ
ประเมิน 1 ปี เช่น รับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมทั้งหมดที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2562 ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก และทุนส่วนตัว 

3. อาจารย์ประจ าคณะ เป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน  

4. การนับผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ถ้ามีการน าผลการวิจัย หรือนวัตกรรม 1 
เรื่องไปใช้ประโยชน์หลายด้าน ให้นับได้ 1 เรื่องเท่านั้น 
 

 
 



24 
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ผลการด าเนินงาน   

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะ คน 6 

2 
จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าคณะที่น าไปใช้
ประโยชน์ทั้งหมด=+++ 

เรื่อง 1 

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

3 
ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าคณะที่น าไปใช้
ประโยชน์ทั้งหมด =/*100 

ร้อยละ 
16.67 

6 คะแนนที่ได้ =*5/50 คะแนน 1.67 

   
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
1 1.67 1.67 ✓ 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-คณะ-1-(MKM-edu) รายงานสรุปจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ 
- ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

  



25 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ  
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ผู้รับบริการทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ  

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

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากด ี pang121@windowslive.com 091-8270157 
นางสาวสุกัญญา  โคตุพันธ ์ Sukanya1199444@gmail.com 092-1766754 

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

   1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

 
 จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ  

x 100 
10,800  

  
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

x 5 
90  

 
หมายเหตุ 
 1. การนับจ านวนผู้รับบริการวิชาการให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีรับการประเมินและนับซ้ าได้ 

2. การบริการทางวิชาการตามความเช่ียวชาญของบุคลากร ท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในค าอธิบายตามความเชี่ยวชาญ
ของคณะ สามารถด าเนินการได้ทุกสาขาวิชาชีพ และให้นับผู้รับบริการทางวิชาการ ท่ีคณะของผู้ให้บริการทางวิชาการ
สังกัดอยู่ เช่น อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ อบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้นับผู้รับบริการทางวิชาการ ในคณะศิลป
ศาสตร์ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน  
ตารางท่ี 3.1-1 รายงานสรุปจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการ 

ที ่ เดือน จ านวนผู้รับบริการ  (คน) หมายเหตุ 

1 ตุลาคม 2562 4800 นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 , 4 และ 5 ฝึกสอน
ทักษะกีฬานอกเวลาปฏิบัติราชการ และ

จัดการแข่งขันกีฬาและด าเนิน 
กิจกรรมจิตอาสา 

2 พฤศจิกายน 2562 1200 
3 ธันวาคม 2562 895 
4 มกราคม 2563 348 
5 กุมภาพันธ์ 2563 895 
6 มีนาคม 2563 1,362 ฝึกสอนทักษะกีฬานอกเวลาปฏิบัติราชการ 

และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
7 เมษายน 2563   
8 พฤษภาคม 2563   
9 มิถุนายน 2563   
10 กรกฎาคม 2563   
11 สิงหาคม 2563   
12 กันยายน 2563   

รวม 9,500  
 

ตารางท่ี 3.1-2 ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

1 
เปูาหมายจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการ ระดับคณะใน 
วิทยาเขต  

คน 10,800 

2 จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ คน 9,500 

3 
ร้อยละของผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  
=/*100 

 คน 87.96 

4 คะแนนที่ได้ =*5/90 คะแนน 4.89 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.00 4.89 4.89 ✓ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-คณะ-1-(MKM-edu) รายงานการให้บริการทางวิชาการ 
3.1-คณะ-2-(MKM-edu) รายงานสรุปจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการ 
3.1-คณะ-3-(MKM-edu) ภาพโครงการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมจิตอาสา 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือวิจัย  
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ 

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

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ศิรินธร  จัตุชัย - 061-1269944 
นางสาวสุกัญญา  โคตุพันธ ์ Sukanya1199444@gmail.com 092-1766754 

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

         1. ค านวณค่าร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ  

ร้อยละท่ีได้ =  
 จ านวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของ

คณะ  x 100 
2 

 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมด

ของคณะ 
 

x 5 
100  

 
หมายเหตุ 

1. การจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ต้องด าเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งฟื้นฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่ หรือ วิจัย 

2. การวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ท่ียังไม่ได้
น าไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ก็ได ้

3. การนับจ านวนกิจกรรมให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน 
4. ในการด าเนินงานกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยสามารถด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงได ้
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน  
ตารางท่ี 4.1-1 การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

ประเภท
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ลักษณะการด าเนินกิจกรรม 

สถานที่
ด าเนินการ 
(จังหวัด) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการ 

(คน) 

หมาย
เหต ุการละ 

เล่น
พื้นบ้าน 

กีฬา
ไทย 

การ
ฟื้นฟู 

การ
อนุรักษ์ 

การ
เผยแพร ่

การ
วิจัย 

1 โครงการการละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย 

      มหาสารคาม 250  

2 กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

      มหาสารคาม 90  

 รวม 2 - 1 2 - 1 มหาสารคาม 340  
  
ตารางท่ี 4.1-2 ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 
เปูาหมายจ านวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
ระดับคณะในวิทยาเขต  

กิจกรรม 2 

2 
จ านวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมด
ของคณะ  

กิจกรรม 2 

3 
ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมด
ของคณะ =/*100 

ร้อยละ 100 

4 คะแนนที่ได้ =*5/100 คะแนน 5 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 5 5 ✓ 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

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

เก่ียวกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
4.1-คณะ-3-(MKM-edu) รายงานผลการด าเนินงานโครงการการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
 

 ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.สุชิลา สวัสด ี Suchilanarak@gmail.com 099-6172524 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการก าหนด
นโยบายการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ 

คณะฯ ก าหนดนโยบายโดยการท าประกาศให้
อาจารย์ทุกท่านทราบแนวปฏิบัติการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมที่
จะปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
ประกาศนโยบายการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ 
 

2.มีระบบและกลไกการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา
การ 

คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ และจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
จัดท าระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา
การดังนี ้
1. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา(มคอ.3และมคอ.4) โดยสอดแทรก
กระบวนการวิจัยกับการบูรณาการการเรียนการสอน 
การบริการทางวิชาการและสังคม และการ 
บูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3รายวิชา 
2. ก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอน ออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนใน มคอ 3 โดยระบุกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ตรงกับการบูรณาการในหมวดที่ 
4 และ 5  
 
 

5.1-2-คณะ-1-(MKM-edu)
ระบบและกลไกการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ 
5.1-2-คณะ-2-(MKM-edu)
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
 
 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3–4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
3. ท าข้อตกลงร่วมกันในการท าวิจัยในรายวิชาที่
บูรณาการจนสามารถตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยได ้
4. ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน ในรายวิชาที่บูรณาการ ทั้ง 3 ประเด็น เม่ือสิ้น
ภาคเรียนและจากผลการทวนสอบ 
5. จัดการความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนการ
สอนเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นๆ มีแรงจูงใจ
เพื่อน าข้อสรุปไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
และคณะได้เผยแพร่ระบบและกลไกการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการผ่านเว็บไซต์คณะ 

3.มีแผนการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการที่
ระบุรายวิชาที่มีการบูร
ณาการ 

คณะกรรมการการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อ
จัดท าแผนการเรียนพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้    
  - วางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธ
กิจ คือ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
  - ก าหนดรายวิชา เนื้อหา เชื่อมโยงกับโครงการ 
กิจกรรมที่ด าเนินการโดยร่วมกับหน่วยงานภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อบูรณาการการเรียน
การสอนกับพันธกิจ 
   - ด าเนินการออกแบบ มคอ 3 เพื่อระบุแผนการ
บูรณาการและการเรียนการสอนกับพันธกิจดา้น
งานวิจัย การบริการวิชาการสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่
คาดหวังว่าจะเกิดกับนักศึกษา 

5.1-3-คณะ-1-(MKM-edu)
แผนพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา
การคณะศึกษาศาสตร์ 
5.1-3-คณะ-2-(MKM-edu)
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาผู้เรียน 

4.มีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ 

ในปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์  
มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา
การ ดังนี ้
1. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย คือ
รายวิชาการวัดประเมินผลทางการศึกษา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สุชิลา สวัสดี จัดท าการวิจัยเร่ืองผล
การใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาและ
การสื่อสารส าหรับครู ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

5.1-4-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
เรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับ 
นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (น าเสนอ ม.
เกษตร วิทยาเขตก าแพงแสน) 
2. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการทางสังคม คือรายวิชาปฏิบัติการสอน 1+2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กองพลพรหม และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 
( โรงเรียนเครือข่าย 3 ชุมชน)+วิจัย 
3.บูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมคือรายวิชาทักษะและการสอนกีฬา
มวยไทย อาจารย์ผู้สอน ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย 
ลีพรหมมา จัดท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบผู้
ฝึกสอนกีฬามวยไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตมหาสารคาม 

5.มีการติดตาม  และ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

คณะกรรมการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
อาจารย์ผู้สอนแบบบูรณาการในแต่ละรายวิชาจะน า
ผลสรุปการจัดการเรียนการสอนน าเสนอในคราวการ
ประชุมประจ าเดือนคณะฯ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

5.1-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุม ในวาระของ
งานวิชาการของคณะฯ น าเสนอ
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
บูรณาการทุกรายวิชา และสรุป
โดยผู้ช่วยรองคณบดีฝุายวิชาการ 

6.มีการน าผลการ
ด าเนินงานไปวางแผน
พัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป 

คณะฯ มีการประเมินกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย บูรณาการกับ
การบริการวิชาการแก่สังคม และบูรณาการกับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ และการสรุปผลที่เกิดขึ้น เพื่อทบทวน
การด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน โดยการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
เพื่อน าผลสรุป (เล่มรายงานการบูรณาการ) เข้าที่
ประชุมประจ าเดือนก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 
2564 

5.1-6-คณะ-1-(MKM-edu)ร่าง
แผนพัฒนาการด าเนินงานการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ปี
การศึกษา 2564 
5.1-6-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานประชุมการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ 
5.1-6-คณะ-3-(MKM-edu)
รายงานการบูรณาการ 

 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 6 5 ✓ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 

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

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากด ี pang121@windowslive.com 091-8270157 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา โดย
คณะกรรมการจัดท าแผนฯ ร่วมกับสโมสร
นักศึกษามีการประชุมหารือการจัดท า
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  2563 ที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

5.2-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะ
ศึกษาศาสตร ์
5.2-1-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการประชุม 

2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ครอบคลุมตามผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

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

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

ความรับผิดชอบ 
   (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (6) ทักษะด้านวิธีวิทยการจัดการเรียนรู้   
โดยในปี 2563  ได้ก าหนดกิจกรรม/โครงการ
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

5.2-2-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าศึกษาต่อ 
5.2-2-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการวิ่งประเพณี
น้องพี่พลศึกษา 
5.2-2-คณะ-3-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิต 
5.2.2-2-คณะ-4-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการเตรียมความ
พร้อมสู่โลกอาชีพ(ปัจฉิมนิเทศ) 
5.2-2-คณะ-5-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
แห่งชาติ 6 ประการทั้งสิ้น 5  กิจกรรม ดังนี ้
1. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อ 
2. กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ศรีพลศึกษา 
3. โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
(ปัจฉิมนิเทศ) 
4. โครงการวิ่งประเพณีน้องพี่พลศึกษา 
5. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ตระหนักถึง 
ความส าคัญเก่ียวกับการประกัน 
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การให้ความรู้ และทักษะการประกัน 
คุณภาพแก่นักศึกษาส าหรับการด าเนิน 
กิจกรรม ดังนั้น คณะจึงจัดกิจกรรม  
แก่นักศึกษา คือ โครงการพัฒนางาน 
ประกันคุณภาพ (กิจกรรมให้ความรู้การ 
ประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษา) 

5.2-3-คณะ-1-(MKM-edu) -
รายงานผลโครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพ(กิจกรรมให้
ความรู้การประกันคุณภาพ
ส าหรับนักศึกษา) 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป 

เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
คณะ ได้ด าเนินการประเมินความส าเร็จใน
การจัดโครงการหรือกิจกรรมทุกคร้ังหลังเสร็จ
สิ้นกิจกรรมโดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม
และการสอบถามพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
โดยก าหนดเปูาหมายคือ ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในระดับดี ทุกโครงการ และ
ประเมินผลส าเร็จในการจัดโครงการ พบว่า
ส่วนใหญ่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้น า
ผลสรุปจากการประเมินดังกล่าว สรุปเป็น
ประเด็น ในคราวประชุมคณะศึกษาศาสตร์ 
และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
ท าให้ผลการประเมินโครงการหลังจากนั้นมี
ความพึงพอใจถึงระดับดีมาก และประเมินผล
ส าเร็จบรรลุทุกโครงการ เป็นไปตามแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานการจัด
กิจกรรม/โครงการทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 
 
 
 

5.2-2-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ 
5.2-2-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการวิ่งประเพณี
น้องพี่พลศึกษา 
5.2-2-คณะ-3-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิต 
5.2-2-คณะ-4-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการเตรียมความ
พร้อมสู่โลกอาชีพ(ปัจฉิมนิเทศ) 
5.2-2-คณะ-5-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาในปีการศึกษา 2563 คณะ
ศึกษาศาสตร์ก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาไว้ 3 ข้อ 
คือ  
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรม 
พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ครบ 6 ด้าน 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ และได้เข้า 
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ครบ 6 ด้าน
ซึ่งผลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ด าเนินการได้ครบและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 

5.2-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการประเมิน
ความส าเร็จของแผนพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 
 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และมีการ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ พร้อม
ทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโดยผ่าน
มติเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะ น าการสรุปผลสรุปประเด็นเพื่อปฏิบัติ 
จากการประเมินผลส าเร็จของโครงการ ให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
การศึกษาแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรม เน้น
บทบาทให้นักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยีให้
เกิดความสามารถ บุคลิกภาพความกล้า
แสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์มีภาวะผู้น า 
ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าว จะน ามาก าหนดเป็น
รูปแบบในการด าเนิน กิจกรรมทุกโครงการ
ทั้งในส่วนของโครงการในปีการศึกษา 2564
และในปีการศึกษาต่อไป  

5.2-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการประเมิน
ความส าเร็จของแผนพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 
5.2-6-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมเร่ืองผลการ
ด าเนินงานและประเมินผล
โครงการตามแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
5.2-6-คณะ-2-(MKM-edu) ร่าง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาพัฒนานักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ครบ 6 
ด้าน 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 6 5 ✓ 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.3  การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา  

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

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดนโยบายและ
ทิศทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนด
นโยบายการด าเนินงานวิจัยโดยจัดท า
ประกาศ เรื่องนโยบายการด าเนินงาน
วิจัย คณะศึกษาศาสตร์  

5.3-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
ประกาศนโยบายการด าเนินงาน
วิจัย คณะศึกษาศาสตร ์
 

2. มีระบบและกลไกการวิจัย
และนวัตกรรม 

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

5.3-2-คณะ-1-(MKM-edu) ระบบ
กลไกการวิจัยและนวัตกรรม  
5.3-2-คณะ-2-(MKM-edu) ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย 
5.3-2-คณะ-3-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไก
การวิจัยและนวัตกรรมฯ 

3. มีแผนการวิจัยและ
นวัตกรรม 

คณะฯมีแผนการด าเนินงานวิจัยและ
นวัตกรรมจากงบประมาณรายจ่าย 
(เงินรายได)้ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ของคณะ 

5.3-3-คณะ-1-(MKM-edu) 
หนังสือเชิญประชุม 
5.3-3-คณะ-2-(MKM-edu)
รายงานการประชุมคณะการจัดท า
แผนการวิจัย 
5.3-3-คณะ-3-(MKM-edu) 
แผนการวิจัยและนวัตกรรมคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ. 2563 
 
 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
4. มีการด าเนินการตามแผน คณะฯได้ด าเนินการตามแผนการวิจัย

และนวัตกรรม ในส่วนงบประมาณเงิน
รายได้ของคณะฯ โดยแต่งต้ังค าสั่ง 
ประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ประกาศ
รับแบบเสนอของานวิจัย พิจารณา
คัดเลือกงานวิจัย ประกาศงานวิจัยท่ี
ได้รับการพิจารณา คณะฯ ได้ด าเนินการ
จนถึงสรุปรายงานผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม 
และการน าเสนองานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ 

5.3-4-คณะ-1-(MKM-edu)
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการวิจัยและนวัตกรรมปี
การศึกษา 2563 

5. มีการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานตามแผน 

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

5.3-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
การประชุมประจ าเดือนและ
รายงานการประชุม 
5.3-5-คณะ-2-(MKM-edu)สัญญา
การขอรับทุน 
 

6.มีการน าผลการด าเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป 

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

5.3-6-คณะ-1-(MKM-edu)
รายงานการประชุม 
5.3-6-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการวิจัยและนวัตกรรม  
ปีการศึกษา 2563 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 6 5 ✓ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่  5.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินรายได)้ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล     ปีงบประมาณ 

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

        เกณฑ์การประเมิน 
    โดยการแปลงค่าจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์) 
    จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 =12,500 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ   

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

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได)้ ของคณะ 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 

 
 2.2 แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได)้ ของคณะ 

X5 
12,500 

 

หมายเหตุ 
1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได)้ ให้นับจ านวนเงินจากคาขอตั้ง

งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได)้ ประจ าปีงบประมาณ และ ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได)้ 
ระหว่างปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับ
การประเมิน 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ 
4. อาจารย์ประจ าที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 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. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 5.4-1 ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงินรายได้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา
โดยใช้แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาครูพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

ผศ.ดร.รัตนาพร  
กองพลพรหม 

40,000  

2 

การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาทักษะปฏิบัติ
ด้วยกระบวนการก ากับตนเองเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางทักษะกีฬาแบดมินตันที่
สัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา 

ผศ.วันชัย  
กองพลพรหม 
 

40,000  

3 
การบริหารจัดการผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ
ระดับ C.licenseเพื่อพัฒนาสู่ผู้ฝึกสอนกีฬา
มวยไทยอาชีพระดับ B.License 

ผศ.ว่าที่.รต.ดร.สมานชัย  
ลีพรหมมา 
 

40,000  

4 

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

ผศ.ดร.ทวีสุข  โภคทรัพย์ 
 

40,000  

5 

ผลการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชา
การประเมินผลโครงการต่อการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา ช้ัน
ปีท่ี 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 

ผศ.สุชิลา  สวัสดี 40,000  

รวม  200,000 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตารางท่ี 5.4-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม(เงินรายได)้ ของคณะ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ

ทั้งหมด  
บาท 200,000 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ  คน 13 

3 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได)้ 
ของคณะ ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ=/ 

บาท 
15,384.62 

4 คะแนนที่ได้=*5/จ านวนเงินต่อคนของแต่ละคณะตาม
เกณฑ์ 

คะแนน 
5 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

4 5 5 ✓ 

 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.4-คณะ-1-(MKM-edu) ประกาศจัดสรรทุนวิจัย  คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
5.4-คณะ-2-(MKM-edu) วิจัยเล่มสมบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่  5.5      เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล ปี งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางนิตยา ทองจันฮาด Nittayatuk65@gmail.com 087-2299739 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0- 5 
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) 
    จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ   

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

1.1 ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 

 
 1.2 แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ X5 
50,000 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

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

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 

 
 2.2 แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ X5 
25,000 

 
หมายเหตุ 
 1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ให้นับจ านวนเงิน ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ที่คณะได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ
ที่ตรงกับปีการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 
 2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการ
ประเมิน 
 3. จ านวนอาจารย์ประจ าให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  
 4. อาจารย์ประจ าที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 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. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 5.5-1 ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงนิงบประมาณแผ่นดิน) 
 

 

ตารางท่ี 5.5-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณ

แผ่นดิน) ของคณะทั้งหมด  
บาท 0 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ  คน 13 

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

บาท 
0 

4 คะแนนที่ได้=*5/จ านวนเงินต่อคนของแต่ละคณะ
ตามเกณฑ์ 

คะแนน 
0 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

1 0 0 ✗ 

 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
  
  
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

     
     
     
     

รวม   



43 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.6  บริหารการ บริการวิชาการแก่สังคม  
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม รับการประเมินในปีการศึกษา 2564 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล    
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการก าหนดนโยบายและทิศ
ทางด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม 

  

2.มีระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

  

3.มีแผนการบริการวิชาการแก่
สังคม 

  

4.มีการด าเนินงานตามแผน   

5.มีการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานตามแผน 

  
 

6.มีการน าผลการด าเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป 

  

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
 
 
 
 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3–4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.7 การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทย 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ศิรินธร จัตุชัย  061-1269944 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการก าหนดนโยบายด้าน
ด้านการละเล่นพื้นบ้าน และ 
กีฬาไทย 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าประกาศ 
เรื่องการก าหนดนโยบายและทิศ
ทางการบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ด้านการละเล่นพื้นบ้าน 
และกีฬาไทย 

5.7-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
ประกาศ เรื่อง การก าหนด
นโยบายและทิศทางการส่งเสริม 
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

2.ระบบและกลไกการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
ศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่วางแผน
ควบคุมการด าเนินงานโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งประชุม
ชี้แจง การด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยให้กับ
บุคลากรของคณะ และนักศึกษา
รับทราบน าสู่การปฏิบัติต่อไป และ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากร 
และนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วม
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 
และมหาวิทยาลัย 
 

5.7-2-คณะ-1-(MKM-edu) 
ระบบกลไกการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
5.7-2-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกฯ 
5.7-2-คณะ-3-(MKM-edu) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3–4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
3.มีแผนการด าเนินงานด้าน
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย 

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

5.7-3-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมการจัดท า
แผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย 
5.7-3-คณะ-2-(MKM-edu)แผน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

4.มีการด าเนินงานตามแผน คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนท่ีก าหนดไว้ จ านวน 2 โครงการ 
ดังนี้ 
   - โครงการการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยอีสาน
ตอนล่าง   
    ซึ่งโครงการท่ีจัดขึ้นในครั้งนี้ผู้เข้าร่วม  
โครงการมีความพึงพอใจกับองค์ความรู้
และทักษะท่ีได้รับการถ่ายทอดจาก
วิทยากรในระดับมากที่สุด และมีความ
ต้องการท่ีจะให้โครงการในลักษณะ
ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

5.7-4-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
5.7-4-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานผลโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมไทยอีสาน
ตอนล่าง   
 
 

5..มีการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานตามแผน 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนฯ ที่ก าหนดขึ้น และได้
ด าเนินการก ากับติดตามโดยการประชุม
ติดตามการด าเนินงานท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทยโดยคณะกรรมการบริหารงาน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทยประชุมก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามแผน ฯ เพื่อ
ประเมินความส าเร็จของวัตถุประสงค์ 
และตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแผน  

5.7-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนฐานและกีฬาไทย 
5.7-5-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
ทะนุบ ารุงฯ ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนด้าน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
6.มีการน าผลการด าเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป 

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

5.7-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนฐานและกีฬาไทย 
5.7-6-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมคณะฯ 
5.7-6-คณะ-2-(MKM-edu)ร่าง
แผนพัฒนาด้านทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย ปี
การศึกษา 2564 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 6 5 ✓ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.8 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า  
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา   

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ดร.บุณยาพร สารมะโน boonyaporn.b@gmail.com 091-8624911 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของ จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
 

1.ค านวณค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

 

 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X5 
40 

 
หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ 
อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาท่ีปฏิบัติงานจริง  และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล ณ 
วันท่ี 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาท่ีรับการประเมินกรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุใน
ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ า 

3. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ประเภทข้าราชการ ให้นับตั้งแต่วันท่ีบรรจุถึงวันสุดท้ายของปีการศึกษาท่ีรับ
การประเมิน 

 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  

 4. การนับจ านวน อาจารย์ ประจ า ประเภทสัญญาจ้าง  ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มี สัญญาจ้าง ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 

5. การจัดท าข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 

× 100 

mailto:boonyaporn.b@gmail.com
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน   
ตารางท่ี 5.8-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 

ล าดับที่ ประเภทอาจารย์ 
จ านวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) คุณวุฒิการศึกษา (คน) ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน) 
คิดเป็น 
(คน) อ. ผศ. รศ. ศ. ตรี โท เอก 

ไม่เกิน 
6 เดือน 

6 เดือน 
ไม่เกิน 
9 เดือน 

9 เดือน
ขึ้นไป 

1 ข้าราชการ 11 4 7 - - - 4 7   11  
2 สัญญาจ้าง 2 2 - - - - 2 -   2  

รวม 13       7     

 
 
ตารางท่ี 5.8-2 ผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ  คน 13 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คน 7 

3 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 =/*100 

ร้อยละ 53.85 

4 คะแนนที่ได้ =*5/40 คะแนน 5 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.00 5 5 ✓ 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.8-คณะ-1-(MKM-edu) แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ(ปีการศึกษา) 
- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทข้าราชการ 

   -  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทสัญญาจ้าง 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.9 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า  
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา   
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ดร.บุณยาพร สารมะโน boonyaporn.b@gmail.com 091-8624911 
 

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

สูตรการค านวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 
 

 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง 

ทางวิชาการ X5 
60 

 
หมายเหตุ  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 

ของปีการศึกษาที่รับการประเมินกรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์

ประจ า 
  2. การประเมินผลการจัดการศึกษาของปีการศึกษา 2563 
   2.1 การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ประเภทข้าราชการ ให้นับอาจารย์ตามการบรรจุ ดังนี้  
   1) การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาโทบรรจุก่อนวันที ่1 มิถุนายน 2559 
(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 
ปี รวมเป็น 5 ป)ี 
   2 ) การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกบรรจุก่อนวันที ่1 มิถุนายน 2562 
(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 
ปี รวมเป็น 2 ป ี
   2.2  การนับจ านวนอาจารยป์ระจ า ประเภทสัญญาจ้าง  ให้นับอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างดังนี้  
1) การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทจะต้องมีสัญญาจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564(เนื่องจากอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย4 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ป)ี 
2) การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องมีสัญญาจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564(เนื่องจากอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย1 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ป)ี 

3. การจัดท าข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.พ.7) 

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ 

× 100 

mailto:boonyaporn.b@gmail.com
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน  
ตารางท่ี 5.9-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ  

ล าดับที่ ประเภทอาจารย์ 
จ านวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 
คุณวุฒิการศึกษา 

(คน) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน) 

คิดเป็น 
(คน) 

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

6 เดือน 
ไม่เกิน 
9 เดือน 

9 เดือน
ขึ้นไป 

1 ข้าราชการ 11 4 7 - - - 4 7   11  
2 สัญญาจ้าง 2 2 - - - - 2 -   2  

รวม 13 
 
6 


7 


0 


0 
- 6 7 - - 13 

 

7 13 13 
 

ตารางท่ี 5.9-1 ผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ  คน 13 

2 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 

คน 
7 

3 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ (รศ.) 

คน 
0 

4 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์ (ศ.) 

คน 
0 

5 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการท้ังหมด 
=++ 

คน 
7 

6 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 =/*100 
 

53.85 

7 คะแนนที่ได้ =*5/60 คะแนน 4.49 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

4.00 4.49 4.49 ✓ 
 
 
 
 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.9-คณะ-1-(MKM-edu) แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ(ปีการศึกษา) 
บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทข้าราชการ 
บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทสัญญาจ้าง 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.10    การบริหารของคณะเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม wanchaimuangprom@gmail.com 081-6700837 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางนิตยา ทองจันฮาด Nittayatuk65@gmail.com 087-2299739 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของ
คณะและจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีที่สอดคล้องตาม
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะ 

คณะได้พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์
ของคณะโดยคณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยจัดโครงการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2563 และพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
เสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติและเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
2563 คณะได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 22 
ตัวชี้วัด บรรลุ 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
63.63 และไม่บรรลุ 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย
ละ 36.37 

5.10-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
5.10-1-คณะ-2-(MKM-edu) 
โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีพ.ศ.2563 
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.2563 
5.10-1-คณะ-5-(MKM-edu)
แผนปฏิบัติราชการคณะ
ศึกษาศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.10-1-คณะ-6-(MKM-edu) 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

2. มีการจัดท ารายงานต้นทุนต่อ
หน่วยรายหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโอกาสในการ
แข่งขัน 

คณะได้น าข้อมูลด้านการเงิน  พัสดุ  และ
บุคลากร ในปีงบประมาณ 2563 มา
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยราย
หลักสูตร และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และโอกาสในการแข่งขันของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา 

5.10-2-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานต้นทุนต่อหน่วยราย
หลักสูตร ปีงบประมาณ 2563 
5.10-2-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา 

3.มีการจัดท าการบริหารความ
เสี่ยงของคณะ 

คณะได้ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจัดท าคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงและมีการจัดโครงการอบรมสัมมนา
การบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงตามบริบทของคณะมีการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และ
มีการวิเคราะห์ถึงระดับของความเสี่ยงจาก
การประเมินทั้งในด้านของโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงพบว่า 
  -การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มี
ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 25  
ด าเนินการแล้วได้ผลการด าเนินงานระดับ
ความเสี่ยงคงเหลือ = 20 (ระดับความ
เสี่ยงสูงมาก) 
  - การตีพิมพ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
มีระดับความเสี่ยงสูงมาก = 20  
ด าเนินการแล้วได้ผลการด าเนินงานระดับ
ความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน = 25 (ระดับความเสี่ยง
สูงมาก) 
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง = 9  ด าเนินการแล้ว
ได้ผลการด าเนินงานระดับความความเสี่ยง

5.10-3-คณะ-1-(MKM-edu) 
ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
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)  
แบบการระบุปัจจัยเสี่ยงและ
การประเมินความเสี่ยง(RM1) 
5.10-3-คณะ-5-(MKM-edu) 
แบบการติดตามผลการ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
(RM2) 
5.10-3-คณะ-6-(MKM-edu) 
รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงคณะศึกษาศาสตร์ 
5.10-3-คณะ-7-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
คงเหลือ = 4 (ระดับความเสี่ยงต่ า)   และ
คณะมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและรายงาน
คณะกรรมการประจ าคณะและผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ รวมทั้งมีการน าผลการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ปรับแผน
ในปีถัดไป  

4.มีการก าหนดประเด็นความรู้ที่
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ 
ด าเนินการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่
ในตัวบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
ๆ ตามประเด็นที่ก าหนด 
เผยแพร่และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ในปีการศึกษา 2563 คณะก าหนด
ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการที่
สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 2 และ 6 มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน จ านวน 4 
รายวิชา ดังนี้ 1.รายวิชาวิธีสอนพลศึกษา 
2  2.รายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียน 2  3.รายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สารสนเทศทางพลศึกษา และ 
4. รายวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมส าหรับครู  โดยประชุมผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือเลือก แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ด าเนินงานเชิญวิทยากรเป็นผู้อ านวยการ
ในการจัดการความรู้สรุปแหล่งและวิธีการ
เข้าถึงองค์ความรู้ จัดท าคู่มือการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการหลากหลายวิธี   
จัดประชุมเพ่ือสกัดองค์ความรู้ที่สามารถ
น าไปใช้ในการบูรณาการ กับการเรียนการ
สอนจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 
ไลน์ เฟสบุ๊คคณะ และเว็บไซต์คณะฯ  
อาจารย์ผู้สอน (ครูต้นแบบ) ร่วมประเมิน
ชิ้นงานของนักศึกษาจากการน าเสนอใน
การจัดนิทรรศการ และสรุป แนวปฏิบัติที่
ดีในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
เพ่ือพัฒนาอาจารย์ และนักศึกษาในปีถัดไป 

5.10-4-คณะ-1-(MKM-edu) 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 2563 
5.10-4-คณะ-2-(MKM-edu) 
แผนการจัดการความรู้ (KM) 
คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 
5.10-4-คณะ-3-(MKM-edu) 
รายงานการประชุม 
5.10-4-คณะ-4-(MKM-edu) 
คู่มือการจัดการการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
 

5.มีการประเมินการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ของคณะ 

- หลักสูตรมีการจัดท าระบบและกลไกการ
ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ

5.10-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับติดตามและผู้ด าเนินการ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร วางแผนการด าเนินงาน ดังนี ้
1. จัดท าระบบและกลไกการด าเนินงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
ผู้ก ากับและติดตามงานด้านประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 
3. การจัดท าปฏิทินด าเนินงาน 
4. โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบ 
ก ากับ ติดตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพ มี
หน้าที่ด าเนินงานการ และรายงานข้อมูลตาม
ตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย ต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกภาคเรียน  
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการ
ตรวจสอบ ประเมินตนเอง และจัดท าเป็น
รายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร 
(มคอ.7)  
ปีการศึกษา 2563 และน าผลการประเมิน
รายงานต่อผู้บริหาร 
6.รับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร  
7. หลักสูตรจัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรเสนอผู้บริหารคณะเพื่อ
พิจารณา 
8. หลักสูตรน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น 

ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
5.10-5-คณะ-2-(MKM-edu) 
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
5.10-5-คณะ-3-(MKM-edu) 
มคอ.7  
 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 5 5 ✓ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.11      ผลการประเมินหลักสูตรของคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม wanchaimuangprom@gmail.com 081-6700837 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
 
เกณฑ์ประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 
 
สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะ  
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ หลักสูตร 1 
2 คะแนนผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คะแนน 3.36 
3 คะแนนผลการประเมินหลักสูตร.......................  คะแนน  
4 คะแนนผลการประเมินหลักสูตร.........................  คะแนน  
5 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะ=++ 
คะแนน 3.36 

6 คะแนนที่ได้= / คะแนน 3.36 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 3.36 3.36 ✓ 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.11-คณะ-1(MKM-edu) รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.12    การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ดร.บุณยาพร สารมะโน boonyaporn.b@gmail.com 091-8624911 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวนภาพร พันแสนซา napapornpunsansa@gmail.com 0991761179 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการก าหนดนโยบายด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการก าหนดนโยบาย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

5.12-1-คณะ-1-(MKM-edu) 
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์ 

2,มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

คณะศึกษาศาสตร์ มีการวางระบบและ
กลไกในการก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและระดับคณะ โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและ
ผู้ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับ
หลักสูตร  และระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

5.12-2-คณะ-1-(MKM-edu) 
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
5.12-2-คณะ-2-(MKM-edu) ค าสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตาม
และผู้ด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

3.มีแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัดท าปฏิทิน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา2563 

5.12-3-คณะ-1-(MKM-edu) 
ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

4.มีการด าเนินงานตามแผน  คณะฯ ด าเนินงานตามแผนการประกัน
คุณภาพตามปฏิทิน โดยมอบหมาย
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้งานและบุคคล
ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับสายงาน มีการ
รายงานความคืบหน้าของการด าเนินการ
เป็นระยะอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการ
ประชุมประจ าเดือน รายงานการ
ด าเนินงานตามแผนเฉพาะกิจในกรณีที่

5.12-4-คณะ-1-(MKM-edu) แผน
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 
5.12-4-คณะ-2-(MKM-edu) 
รายงานการประชุม 
5.12-4-คณะ-3-(MKM-edu) 
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส าหรับการจัดการศึกษา

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 

mailto:boonyaporn.b@gmail.com
mailto:napapornpunsansa@gmail.com
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่มีความ
จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการตามแผน 
 

ระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 
2562-2566 (ฉบับทบทวน ส าหรับ
ปีการศึกษา 2563) ระดับคณะ 

5.มีการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผน 

รองคณบดีมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้
ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สรุป
รายงานผลทุกครั้งในการประชุม และ
คณะฯร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เพ่ือให้เป็นไปตามแผน การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในต่อไป 

5.12-5-คณะ-1-(MKM-edu) 
รายงานการประชุมคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
5.12-5-คณะ-3-(MKM-edu)
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ฯ 

6.มีการน าผลการ
ด าเนินงานไปวางแผน
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

งานประกันคุณภาพฯ ได้น าผลการ
ด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในฯ ผลสรุปการด าเนินงาน
ทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของปี
การศึกษา 2563 เข้าท่ีประชุมเพ่ือร่วม
แสดงความคิดเห็นจากการด าเนินการ 
ปัญหาที่เกิดข้ึน มาวางแผนและ
ประกอบการจัดท า  ร่างแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

5.12-6-คณะ-1-(MKM-edu)
รายงานการประชุมคณะ 
5.12-6-คณะ-2-(MKM-edu) ร่าง
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5 6 5 ✓ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1   การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปี การศึกษา 
  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม รับการประเมินในปีการศึกษา 2564 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล    
 

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

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

 

สูตรการค านวณ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
3.1 ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  

X 100 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมดของคณะ 

 

3.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ X 5 
30 

 
หมายเหตุ 

1. การนับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ ให้นับจ านวน
นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน หากนักศึกษาคนหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1 รายการให้นับเพียง
ครั้งเดียวโดยไม่นับซ้ า โดยใช้ข้อมูลของปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

2. การนับจ านวนนักศึกษาท้ังหมดของคณะ ให้นับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของปี
การศึกษาที่รับการประเมิน 

3. กรณีในปีนั้นๆ มีเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาดร้ายแรง ที่ส่งผลกระทบให้
นักศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติได้ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ให้ยกเว้นการประเมินตัวบ่งชี้นี้ได้ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ข้อมูล หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติทั้งหมดของคณะ 
คน  

2 จ านวนนักศึกษาท้ังหมดของคณะ คน  
3 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 =/*100 

ร้อยละ  

4 คะแนนที่ได้=*5/ค่าร้อยละของคะแนนเต็ม 5 ของ
แต่ละคณะ 

คะแนน  

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
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ส่วนท่ี 3 การสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

ตารางท่ี 3-1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
ผลการ

ประเมินตนเอง 
1.ผลลัพธ์ผู้เรียน 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
3.99 

1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงานของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

3.40 

1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม (เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563) 

5 

1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563) 

4.43 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 
2.ผลลัพธ์การวิจัย
และนวัตกรรม 

2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 0 
2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์
ประจ าคณะ 

1.67 

คะแนนเฉลี่ย 0.84 
3.ผลลัพธ์การ
บริการวิชาการ 

3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ 4.89 

คะแนนเฉลี่ย 4.89 
4.ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
ด้านการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย 

4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่ หรือวิจัย 
 

5 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 
5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 5 
5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 
5.3การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 5 
5.4เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได)้ 5 
5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) 

0 

5.6 การบริหารการบริการวิชาการแก่สังคม - 
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
ผลการ

ประเมินตนเอง 
5.7 การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้าน
การละเล่นพื้นบ้าน 

5 

5.8อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 
5.9อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4.49 
5.10การบริหารของคณะเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 5 
5.11ผลการประเมินหลักสูตรของคณะ 3.36 
5.12 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 

คะแนนเฉลี่ย 4.35 
6.อัตลักษณ์ของ
นักศึกษาด้านกีฬา 

6.1การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของ
นักศึกษา 

- 

คะแนนเฉลี่ย 4.01 
 
ตารางท่ี 3-2 แสดงผลการการวิเคราะห์การด าเนินงานแยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ 

มาตร 
ฐาน 
ที ่

ด้าน 

คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

Input Process Output 
คะแนน
เฉลี่ย 

2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 4 - - 4.21 4.21 การด าเนินงานระดับด ี

2 ผลลัพธ์การวิจัยและ
นวัตกรรม 2 - - 0.84 0.84 

การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

3 ผลลัพธ์การบริการ
วิชาการ 1 - - 4.89 4.89 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 
ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 
ด้านการละเล่นพ้ืนบ้าน
หรือกีฬาไทย 

1 - - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ 12 3.62 5.00 3.36 4.35 การด าเนินงานระดับด ี

6 อัตลักษณ์ของนักศึกษา
ด้านกีฬา 1 - - - -   

รวมจ านวนตัวบ่งชี ้ 21 4 6 10 

4.01 การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 3.62 5.00 3.53 

ผลการประเมิน 
ระดับคณะ 

การ
ด าเนินงา
นระดับด ี

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงา
นระดับด ี
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ตารางท่ี 3-3 การวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.แบบสอบถามการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณคุณวุฒิไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียน
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ของคณะศึกษาศาสตร์ 
 
2.การบริหารหลักสูตรไม่ได้มีการก าหนดเปูาหมายเชิง
ปริมาณและคุณภาพหรือการก าหนดเปูาหมายแต่ไม่
ชัดเจนใน 7 ตัวบ่งชี้เป็นกระบวนการ 
(3.1,3.2,4.1,5.1,5.2,5.3 และ 6.1) 

1.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องด าเนินการจัดท า
แบบสอบถามที่มีประเด็นครบถ้วนตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ตรงกับ มคอ.2 ของคณะศึกษาศาสตร์ โดย
ไม่สามารถใช้แบบฟอร์มกลางร่วมกันได้ 
2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องด าเนินการก าหนด
เปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจนในตัว
บ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ (3.1,3.2,4.1,5.1,5.2,5.3 
และ 6.1) และแสดงใน มคอ.7 เพ่ือเป็นเปูาหมาย
ในการด าเนินการของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ผลงานวิชาการคณะศึกษาศาสตร์มีจ านวนสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด (ร้อยละ 24.00 จาก
เกณฑ์ร้อยละ 20) 
 

คณะควรน าผลงานวิชาการท่ีมีจ านวนมากดังกล่าว
ไปสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยการน าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับคณะ และให้บริการ
วิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนเปูาหมายซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียให้กับ
คณะ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะศึกษาศาสตร์ไม่มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์
ในปีการศึกษา 2562 
 

ทีมผู้บริหารต้องส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง
เพ่ือให้บุคคลหรือองค์กรภายนอกได้น าผลงานวิจัย
และนวัตกรรมของวิทยาเขตไปใช้ประโยชน์ โดยให้
อาจารย์เจ้าของผลงานเผยแพร่หรือน าไปให้บริการ
วิชาการแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอกที่เก่ียวข้อง
อย่างกว้างขวาง 
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มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะศึกษาศาสตร์มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม (เงินรายได้)สูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ก าหนด (20,000 บาทต่อคน จาก
เกณฑ์ 12,500 บาทข้ึนไปต่อคน) แต่ไม่มีเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรือนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

คณะควรเสริมแรงจูงใจเป็นพิเศษส าหรับผู้ที่สร้าง
ผลงานวิจัยดีเด่น โดยเฉพาะคณาจารย์ที่สามารถ
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 
และจากแหล่งทุนภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. แม้ว่าวิทยาเขตมหาสารคามและคณะศึกษาศาสตร์
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 แต่ยังไม่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนสถานภาพของการเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ซึ่งความเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ พ.ศ. 
2564 – 2568 
2. คณะศึกษาศาสตร์มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยใน
ระดับหลักสูตร แต่ขาดการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
3. คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการด าเนินการจัดการความรู้ 
แต่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการและไม่ได้ด าเนินการ
เผยแพร่องค์ความรู้จากการจัดการความรู้อย่างเป็น
รูปธรรม 

1. ทีมผู้บริหารวิทยาเขตทุกคนและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่พ.ศ. 2564-2568 และ
ประสานงานกับผู้บริหารส่วนกลางเพ่ือใช้เป็นแผน
ในการด าเนินการที่สอดคล้องกัน 
2. ทีมผู้บริหารวิทยาเขตและคณะรวมทั้ง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและน าข้อมูล
การเงินมาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตอย่าง
จริงจังและน าผลไปใช้ในการบริหารหลักสูตร 
3. คณะและผู้บริหารระดับวิทยาเขต 
ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนกลยุทธ์
จัดการความรู้ร่วมกันโดยก าหนดประเด็นความรู้ให้
ชัดเจนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบซึ่งต้องมีการ
อบรม Facilitator (ผู้อ านวยการจัดการความรู้) 
เพ่ือให้คณะมีแกนหลักในการจัดการความรู้และ
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จุดแข็ง แนวทางเสริม 
รวบรวมความรู้ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องโดยอาจ
ใช้แนวทางดังนี้คือเทคนิคที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนหรือเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการท าวิจัย
และนวัตกรรมส าหรับในระดับหน่วยงานสนับสนุน
ต้องมีอย่างน้อย 1 ประเด็นในเรื่องของการ
สนับสนุนการท างานเช่นการสนับสนุนงานแบบ
ชีวิตวิถีใหม่ซึ่งการด าเนินงานอาจท าร่วมกันทั้ง 3 
คณะและน าไปเผยแพร่ต่อไป 
4. ทีมผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องต้องจัดให้มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเพื่อก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการ
ให้ชัดเจนและต้องประเมินความส าเร็จเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการประจ าคณะและวิทยาเขตได้
พิจารณาและปรับปรุงผลการดาเนินงานในปีถัดไป 
5. ทีมผู้บริหารที่เก่ียวข้องต้องมีมาตรฐานส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
สร้างผลงานทางวิชาการให้กับตนเองและคณะ
รวมทั้งน าไปใช้ในการขอต าแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น 

 
มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือ
นานาชาติ มีจ านวนต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติก าหนด (ร้อยละ 13.40 จากเกณฑ์ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป) 

ผู้บริหารที่เก่ียวข้องต้องด าเนินการให้คณะมีส่วน
ร่วมกับส านักงานกีฬา ในการด าเนินการตามอัต
ลักษณ์ ทั้งนี้อาจก าหนดให้แต่ละคณะสงเสริม
สนับสนุนนักศึกษาในชนิดของกีฬาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชนิดกีฬาในวิทยาเขต 
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ภาคผนวก 
 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
          ค าสัง่แตง่ต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2563  
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

ชุดข้อมูลที่ 1 

  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 
   - ---ระดับปริญญาตร ี 1 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - ---ระดับปริญญาโท - 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - ---ระดับปริญญาเอก - 

ชุดข้อมูลที่ 2 

  จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - 

  - ---ระดับปริญญาตร ี - 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - ---ระดับปริญญาโท - 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - ---ระดับปริญญาเอก - 

ชุดข้อมูลที่ 3 

  จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
   - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 378 

  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 

  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 

ชุดข้อมูลที่ 4 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ - 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ - 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  - 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 6 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  7 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ - 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า - 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า - 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 4 

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

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า - 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 

ชุดข้อมูลที่ 5 

  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 
   - - --ระดับปริญญาตร ี 5 

  - - --ระดับ ป.บัณฑิต 
   - - --ระดับปริญญาโท 
   - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
   - - --ระดับปริญญาเอก 
   จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ - 

  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 5 

  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ - 

  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 

ชุดข้อมูลที่ 6 

  จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

  
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ - 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

  

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

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

  

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

  

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

  - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
  - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
  - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
  - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 
  - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 

  
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ - 

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

ชุดข้อมูลที่ 7 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 82 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 82 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 48 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 5 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 4 

  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย) 12,000 

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 3.99 

ชุดข้อมูลที่ 8 
  จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ - 

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 

  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
 

  

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

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

  

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

  

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

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 

ชุดข้อมูลที่ 9 
  จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ - 
  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ - 

  

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

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 - 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

  

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

  

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

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 

  
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online - 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 

ชุดข้อมูลที่ 10 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 200,000 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 

  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -- 

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 

  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

ชุดข้อมูลที่ 11 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น - 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  

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

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  

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

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตวิทยาเขตมหาสารคาม 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 
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