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สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี 
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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการประเมินตนเอง ตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 15  ตัวบ่งชี้  

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม ขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความตระหนักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้และ
หวังอย่างยิ่งว่าผลการประเมินที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการน าไปก าหนดแนวทางในการบริหาร 
การพัฒนาองค์กร และการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตมหาสารคาม ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดความพึงพอใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนต่อไป  

 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รัตนาพร กองพลพรหม) 
 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

  
ในปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   วิทยาเขตมหาสารคาม

ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี มีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ จ านวน 15 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 ผลการประเมินมีการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก โดยแยกเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ผลการประเมินประเมิน 
อยู่ในระดับ ดี 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ผลการประเมินประเมิน
อยู่ในระดับ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 ผลการประเมินประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  
ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 ผลการประเมินประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   วิทยาเขตมหาสารคาม ได้ท าการวิเคราะห์
ตนเองจากผลการประเมิน พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 1 ด้าน คือการส่งเสริม พัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดท าวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า  ก 
บทสรุปผู้บริหาร  ข 
สารบัญ  ค 
ส่วนที่ 1 ส่วนน า 1 
 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1 
 ปรัชญา ปณิธาน เปูาหมายและวัตถุประสงค์ 1 
 โครงสร้างองค์กร 2 
 โครงสร้างการบริหาร 3 
 รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ 4 
 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 5 
 จ านวนนักศึกษา 5 
 จ านวนอาจารย์ 5 
 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 6 
 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 7 
 อัตลักษณ์ 8 
 เอกลักษณ์ 8 
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 8 
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 9 
 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 10 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 13 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

สารบัญ (ต่อ) 
 

   หน้า 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน   16 
 องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต   16 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 16 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 18 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 20 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 22 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 24 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 28 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา 
32 
34 

 องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย   32 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 36 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ประจ า 40 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย    43 
 องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   47 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 47 
 องค์ประกอบท่ี 4 การทะน าบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 50 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 47 
 องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ   50 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  

                 กลุม่สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
53 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 59 
ส่วนที่ 3 การสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 62 
  วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 63 
ภาคผนวก  66 
 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 67 
 คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 76 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
 

 
 
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ชื่อหน่วยงาน 

ชื่อคณะ : คณะศึกษาศาสตร์ 
  : วิทยาเขตมหาสารคาม    
 ต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ที่ตั้ง 

ที่อยู่    : คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
        ต าบลตลาด    อ าเภอเมือง 
        จังหวัดมหาสารคาม  รหสัไปรษณีย์ 44000 

 หมายเลขโทรศัพท์ :     043-711254 
 หมายเลขโทรสาร :     043-721528 
 สีประจ าคณะ : สีเทา 
 เว็บไซต์ : www.edusmhk.com 
 ประวัติและความเป็นมา 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เป็น  
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม  ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
ประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์และในวันที่ 
23 พฤษภาคม 2562 ได้สถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม เปิดท าการ
สอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาพลศึกษา 
 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 ปรัชญา  

การศึกษาดี มีคุณธรรม น ากีฬา พัฒนาชุมชน 
 วิสัยทัศน์  

เป็นหน่วยงานจัดการศึกษา ผลิตครูที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน  
ด้วยความรู้ คู่คุณธรรมและก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งพัฒนาสู่ความเป็น
หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ด้านกีฬา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันฯ และสังคม 
 

 พันธกิจ  
1)  ให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชนโดยมีการบริหารจัดการที่ดี  

  2)  ให้บริการด้านการเป็นผู้น าแก่ชุมชน  
  3)  ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพ่ือพัฒนาให้ก้าวหน้าทางวิชาการ  
           4)  พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้เป็นครูผู้มีคุณภาพคู่คุณธรรม และก้าวทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  5)  น ากระบวนการ การประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดการศึกษา  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

3. โครงสร้างองค์กร  

 
ที่มา : ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565   
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4. โครงสร้างการบริหาร 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นายกอบกิจ  ธรรมานุชิต 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตมหาสารคาม  

  ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

   นางนิตยา  ชมภูวิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

  ว่าท่ีร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหม
มา หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา   ผศ.สุชิลา  สวัสด ี

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

    นายบรรพต  รัตนจรัสโรจน ์
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา 

  นางสาวค าพาง  ศรีท้าวปากด ี
หัวหน้ากลุ่มงานประกันุคณภาพฯ 

  ผศ.ดร.ชัชวาลย์ รัตนพร 
  ผศ.ดร.ทวีสุข  โภคทรัพย ์

  อาจารย์ศิรินธร  จัตุชัย   นางนิตยา  ทองจันฮาด 
  ว่าท่ีร้อยตรี ดร.กิติชัย แสนสุวรรณ 

  อาจารย์ชวาล  แสงปัญญา 

  ดร.บุณยาพร  สารมะโน 

  นายธนกร  มนัสช่วง 
  นางสาวนภาพร  พันแสนซา 

  ว่าท่ี ร.ต.หญิงพันธ์นิภา ทบง่อม 

  นางสาวสุกัญญา  โคตุพันธ ์
  ผศ.อารีย์  แก่นวงศ์ค า 

  ผศ.อิ่นอ้อย เฉลิมชิต 

  ผศ.วันชัย  กองพลพรหม 

  ผศ.ประเสริฐศักดิ์  บุญศิริโรจน ์

  นายสาธิต  เจริญรัตน ์

  นายเรืองวัฒน์  ประทุมอ่อน 



4 
 

5. รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ (ชุดตามปีประเมินและชุดปัจจุบัน) 
 5.1 รายช่ือผู้บริหาร 
 

ล าดับที ่
ปีการศึกษา 2561 (ปีที่รับการประเมิน) ปีการศึกษา 2562 (ปัจจุบัน) 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งการ
บริหารงาน 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งการ
บริหารงาน 

1 ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม รองคณบดีฯ ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม รองคณบดีฯ 

2 นางนิตยา  ชมภูวิเศษ 
หัวหน้ากลุ่ม
งานธุรการ 

นางนิตยา  ชมภูวิเศษ 
หัวหน้ากลุ่ม
งานธุรการ 

3 นายบรรพต  รัตจรัสโรจน์ 
หัวหน้ากลุ่ม
งานแผนฯ 

นายบรรพต  รัตจรัสโรจน์ 
หัวหน้ากลุ่ม
งานแผนฯ 

4 ว่าที่ร.ต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 
หัวหน้ากลุ่ม
งานกิจการฯ 

ว่าที่ร.ต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 
หัวหน้ากลุ่ม
งานกิจการฯ 

5 ผศ.สุชิลา  สวัสดี 
หัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการ 

ผศ.สุชิลา  สวัสดี 
หัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการ 

6 นางสาวค าพาง  ศรีท้าวปากดี 
หัวหน้ากลุ่ม
งานประกันฯ 

อ.ดร.บุณยาพร สารมะโน 
หัวหน้ากลุ่ม
งานประกันฯ 

 
 
 

   5.2 คณะกรรมการประจ าคณะ (ตามค าสั่ง) 

ล าดับ
ที ่

ปีการศึกษา 2561 (ปีท่ีรับการประเมิน) ปีการศึกษา 2562 (ปัจจุบัน) 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม ผศ. ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม ผศ. 
2 ผศ.วันชัย กองพลพรหม ผศ. ผศ.วันชัย กองพลพรหม ผศ. 
3 ผศ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ ผศ. ผศ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ ผศ. 
4 ว่าที.่รต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา อาจารย์ ว่าที.่รต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา อาจารย์ 
5 ผศ.อ่ินอ้อย  เฉลิมชิต ผศ. ผศ.อ่ินอ้อย  เฉลิมชิต ผศ. 
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6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2561 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา วิชาเอก 
จ านวนหน่วยกิต 

ที่เรียนตลอด
หลักสูตร 

รูปแบบการจัด
การศึกษา 

1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา 
Bachelor of 
Education Program 
in Physical 
Education 
 

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

พลศึกษา ไม่น้อยกว่า 164
หน่วยกิต 

 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตร 5 ปี 
 

 
7. จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

  ชั้นปี 
หลักสูตร 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ตกค้าง รวม 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา) 
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

90 78 - - - 
 
- 

 
469 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา) 
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 

- - 76 69 143 7 - 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา) 
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 

- - - - - 6 - 

รวม 90 78 76 69 143 
 

13 469 
 

หมายเหตุ : จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า หมายถึง จ านวนนักศึกษาที่รายงาน ณ วันท่ี  5   มิถุนายน  2562  ของปีการศึกษา  
หมดก าหนดเวลาเพิ่ม-ถอน) โดยไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง 
 
8. จ านวนอาจารย์ 
     8.1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
จ านวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ปริญญาเอก - 6 - 6 
ปริญญาโท - 11.50 - 11.50 
ปริญญาตรี - - - - 

รวม - 17.50 - 17.50 
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 8.2 จ านวนอาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  

ต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ศาสตราจารย ์ - - - - 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.5) - - - - 
รองศาสตราจารย์ - - - - 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.4) - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 8 - 8 
ครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) - - - - 
อาจารย์ - 9.50 - 9.50 
ครูช านาญการ (คศ.2) - - - - 
ครู (คศ.1)  -  - 

รวม - 17.50 0 17.50 
 
 

9. บุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
จ านวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ปริญญาเอก     
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาตรี - 5 - 5 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - - 

รวม - 5 - 5 
 

หมายเหตุ    นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาในคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
พิเศษอ่ืนที่สังกัดคณะ เช่นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็น
เลิศ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจ าในคณะ แต่กรณีปฏิบัติงานทั่วไป 
หรือไม่เฉพาะเจาะจงท่ีคณะ ให้นับในระดับวิทยาเขต 
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10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
10.1 งบประมาณประจ าปี 2561 

แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 
งบ

บุคลากร 
งบ

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อื่น 

รวม 

รวมทั้งสิ้น - 8,426,600 52,110,000 - - 60,536,600 
แผนงานส่งเสริม 

และพัฒนากีฬาและนันทนาการ 
      

ผลผลิตที่ 1 
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน พลศึกษา 
กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- 

 
8,258,600 

 
 

52,024,000 
- - 60,282,600 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
- - - - - - 

ผลผลิตที่ 3  
การให้บริหารด้านกีฬา 

      

 
10.2 งบประมาณประจ าปี 2562  รายงานที่ได้รับงบประมาณ 

แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจ่าย
อื่น 

รวม 

รวมท้ังสิ้น - 8,453,200 8,390,600 - - 16,483,800 
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการ 

      

ผลผลิตท่ี 1:ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

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

ผลผลิตท่ี 2: การให้บริการด้าน
กีฬา 

- - - - - - 

แผนงานส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา 

      

ผลผลิตท่ี 3: ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู ้

- 168,000 - - - 168,000 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 

- 240,000 - - - 240,000 
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10.3 อาคารสถานที่ 

ล าดับที่ ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
1 อาคารเรียน 1  
2 ห้องเรียนปกติ 16  
3 ห้องฝึกปฏิบัติการทางภาษา -  
4 ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  
5 ห้องวิทยาศาสตร์ -  
6 โรงฝึกพลศึกษา -  
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา -  
8 ห้องฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ (ห้องนวด) -  
9 ห้องสืบค้นสารสนเทศคณะ -  
10 สนามฟุตบอล -  
11 สระว่ายน้ า -  
12 สนามเทนนิส -  
13 สนามเปตอง -  
14 หอประชุม 2  

 
11. อัตลักษณ์  
 “ทักษะดี  มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม ” 
                ทักษะด ี        :  นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพของตนเอง 
                มีน้ าใจนกักีฬา :  นักศึกษามีความรับผิดชอบ เสียสละ ตรงต่อเวลา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

     พัฒนาสังคม    :  นักศึกษามีจิตอาสาช่วยพัฒนาสังคมตามความรู้ ความสามารถในวิชาชีพของ 
                           ตนเอง 

12. เอกลักษณ์   
“เป็นสถาบันที่ให้บริการด้านพลศึกษา กีฬาและบริการชุมชน” 
 

13. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ 

2.  มีความรอบรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางพลศึกษา/กีฬา/สุขศึกษา/นันทนาการและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ  

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 

4. มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีภาวะผู้น าผู้ตาม  มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อ
สังคม  

5. มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

6.  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา/กีฬา/สุขศึกษา/นันทนาการ 
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14. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะศึกษาศาสตร์ มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการด าเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
และสอดคล้องกับแนวทางของสถาบันการพลศึกษา  
 2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน และ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ว่าการประกันคุณภาพเป็นงานประจ าที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
 3. การเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และส่งเสริมให้
นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการโดย
นักศึกษา 
 4.สนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและการจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ใน
การประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 
 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของทุกหน่วยงานให้อยู่ภายในกรอบเวลาที่
สามารถน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการทบทวน ก าหนดนโยบายและวางแผนงานของ
หน่วยงานได้ทันท่วงที 
 6. ยกย่องหน่วยงานและทีมงาน ที่มีผลงานในการคิดค้นนวัตกรรม งานวิจัยหรือแนวทางปฏิบัติด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและผลจากการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้สาธารณะชนรับทราบและเชื่อม่ันในคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาเขต 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
 9. คณะศึกษาศาสตร์ต้องได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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15. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีท่ีผ่านมา 

รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน - - 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต 

1. ผู้บริหารระดับคณะและวิทยาเขตควร
น าค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (FTES) ในระดับ
คณะ เพื่อน าไปวิเคราะห์เพิ่มจ านวน
นักศึกษา หรือการท าให้อัตราการคงอยู่
ของนักศึกษาสูงขึ้นรวมทั้งควรเพิ่มภาระ
งานวิจัยหรือภาระงานบริการชุมชนของ
อาจารย์ให้มากขึ้น 

1.คณะฯจัดโครงการและประชุม
เพ่ือติดตามก ากับดูแลอัตราการ
คงอยู่ของนักศึกษาเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง 
2.คณะฯประชุมชี้แจงเรื่อง
ความส าคัญจ าเป็นของการท า
วิจัยให้อาจารย์เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ จัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมข้ึน 
3.คณะฯเพ่ิมภาระงานบริการ
ชุมชนโดยการมอบหมายให้
อาจารย์มีส่วนร่วมและลงปฏิบัติ
จริงมากข้ึน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 1. แม้ระดับคณะจะมีผลงานวิจัยเฉลี่ยะใน
ระดับท่ีพอใช้ควรเร่งพัฒนาภาพวิจัย โดย
เริ่มตั้งแต่การเขียนชุดโครงการวิจัยที่บูรณา
การศาสตร์หลากหลายสาขา เพ่ือขอ
งบประมาณจากภายนอก พัฒนา
กระบวนการท าวิจัย พัฒนาการเขียน
บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารที่มีค่า
น้ าหนักคุณภาพท่ีสูง รวมทั้งน าไปเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

1.คณะฯจัดโครงการเพื่อพัฒนา
บุคลากรให้เข้าสู่บทบาทของการ
ท าวิจัย 6 เรื่อง 
2.เชิญวิทยากรให้ความรู้และ
ก ากับติดตามอย่างเนื่องเพ่ือให้มี
ความรู้ในการเขียนบทความเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่เชิงประจักษ์ 
3.ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนผลงาน
ทางวิชาการขอต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 3 คน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ 

แม้ว่าคณะได้มีการจัดท ารูปเล่มรายงานผล
การด าเนินงานของโครงการการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และโครงการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แต่การ
จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ผู้บริหาร
ควรก ากับติดตามให้ทุกส่วนด าเนินการ
จัดท า แผน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการ
บริการวิชาการและแผนด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน โดยต้อง
มีการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

1.ผู้บริหารคณะฯ ร่วมก าหนด
แนวทางในการรายงานผลทุก
โครงการตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่สะท้อน
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งการบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 

ความส าเร็จ ที่สะท้อนผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ โดยจัดท ารูปแบบการสรุป
รายงานผลโครงการให้เป็นแนวเดียวกัน 

 
 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

1. ควรเร่งจัดท าแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา 
ไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561, 2562, 
ต่อไป และก าหนดตัวบ่งชี้แผนฯ ให้ตอบ
โจทย์ การประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ของแผนฯ 
ด้วย เพื่อประเมินความส าเร็จตามวิสัยทัศน์
ของแผนฯ 
2. ควรเร่งจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(2561-2565) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์โดย
ควรระบุงบประมาณท่ีต้องใช้ในแต่ละปี ให้
ชัดเจน (ได้มาจากวิเคราะห์งบประมาณที่
จ าเป็นที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม
แต่ละป)ี จากนั้นระบุงบประมาณรายรับ
แหล่งต่าง ๆ หากงบประมาณรายรับที่ระบุ
ไม่เพียงพอที่จะใช้ในแต่ละปีจึงก าหนดกล
ยุทธ์ทางการเงินในส่วนที่ยังขาดอยู่ 
3.ต้องร่วมมือระหว่างฝุายแผนและพัฒนา 
ฝุายบริหาร ฝุายวิชาการ ฝุายประกัน
คุณภาพการศึกษา และรองคณบดีร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินทั้ง 5 ประเด็น 
ตามเกณฑ์การประเมินให้ครบถ้วน 
4. ควรวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบัน  
(ไม่ใช่ปัญหาด้านการบริหารไม่ส าเร็จ) และ
ต้องรายงานให้เห็นว่าระดับความเสี่ยงลด
จากเดิม 
 
 

คณะฯได้ด าเนินการในปี
การศึกษา 2561 ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการ ดังนี้ 
1.จัดท าแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 
2561-2565) 
2.จัดโครงการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปี 2561 
3.จัดโครงการธรรมาภิบาล
ประจ าปี 2561 โดยน าผลการ
ประเมินผู้บริหารระดับรอง
คณบดีมาพัฒนากระบวนการ
บริหารตามหลักธรรมมาภิบาล 
4.วางแผนการพัฒนาบุคลากร
ระยะยาว 
5.จัดท าโครงการเก็บข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานทุก
ด้านเพื่อให้บุคลากรทุกระดับ
เข้าใจและเห็นผลการด าเนินงาน
ชัดเจน 
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 

5. มีการประเมินผู้บริหารระดับรอง
อธิการบดีประจ าวิทยาเขต รองคณบดี 
หัวหน้าส านักงานกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ
และหัวหน้าส านักงานรองอธิการบดี ใน
การประเมินการปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยกรรมการที่กรรมการ
วิทยาเขตแต่งตั้ง จึงควรน าผลประเมินมา
พัฒนากระบวนการบริหารตามหลัก 
ธรรมมาภิบาลให้มีผลดีขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม 
6. ควรส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเลือกประ
เด็ดที่จะน าไปสู่การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีอยู่
ในตัวบุคลากรของหน่วยงานซึ่งสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยเฉพาะ
หน่วยงานระดับคณะประเด็นความรู้ต้อง
ครอบคลุม พันธกิจการผลิตบัณฑิต และ
ด้านการวิจัย มีองค์ความรู้จัดเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติจริงให้ชัดเจนมากขึ้น 
7. แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
(2561-2565) ในส่วนของแผนบริหาร
บุคลากรควรวิเคราะห์อัตราก าลังใน
ปัจจุบันแนวโน้มอัตราก าลังในอนาคต และ
ด าเนินการวางแผนการให้ได้มาซึ่ง
อัตราก าลังที่เหมาะสมและเพียงพอ ส่วน
แผนพัฒนาบุคลากรใช้วิธี Bottorm Up 
คือ การให้บุคลากรแต่ละคนจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง โดยควรพัฒนาให้
ครอบคลุมสมรรถนะต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
คือ ความรู้ในศาสตร์ที่สอน การวัดและ
ประเมินผล ด้านการวิจัย ทักษะ
ภาษาอังกฤษ ทักษะด้านเทคโนโลยีการท า
ผลงานทางวิชาการ และการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกจากนั้นคณะน า
แผนพัฒนาตนเองของแต่ละคนมาท าเป็น



13 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 

แผนพัฒนาบุคลากรในภาครวม ซึ่งต้อง
วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ รวมทั้งส่วนที่ต้องพัฒนาตามนโยบาย 
Top Down รวมอยู่ด้วย 
8. ควรพัฒนาให้การประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ ตาม 
พ.ร.บ. การศึกษามาตราที่ 48 โดยใช้แผน
กลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารและ
จัดระบบการเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องให้เป็น
ระบบและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ให้แก่บุคลากรทุก
ระดับให้เข้าใจเพ่ิมข้ึน และปรับการเขียน
รายงานโดยรายงานตามประเด็นต่าง ๆ ให้
เห็นผลการด าเนินงานที่ชัดเจนในทุก
ประเด็นเพ่ิมข้ึน 

 
16. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
   ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ  
                  ในระดับคณะ จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบใน

การประกัน
คุณภาพคณะ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การพิจารณา 
ประเภทตัวบ่งชี้/ 

ชนิดตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

การด าเนินงาน 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตร
ที่คณะรับผิดชอบ 

เชิงปริมาณ/ผลลัพธ์ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

คะแนน 3.20 
 

1.2 อาจารย์ประจ า
คณะมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์
ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
(ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
เท่ากับ 5 คะแนน) 

เชิงปริมาณ/ปัจจัย
น าเข้า 

(คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) 

 

ร้อยละ 25 

1.3 อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์
ประจ าคณะที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ร้อยละ 60 
ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน) 

เชิงปริมาณ/ปัจจัย
น าเข้า 

(คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) 

 

ร้อยละ 40 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

องค์ประกอบใน
การประกัน

คุณภาพคณะ 
ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การพิจารณา 

ประเภทตัวบ่งชี้/ 
ชนิดตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

1.4 จ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 
 

เชิงปริมาณ/ปัจจัย
น าเข้า 

(คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) 

คะแนน 5 

1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ เชิงคุณภาพ/
กระบวนการ 

(6 ข้อ เท่ากับ 5 
คะแนน) 

5 ข้อ 

1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ เชิงคุณภาพ/
กระบวนการ 

(6 ข้อ เท่ากับ 5 
คะแนน) 

5 ข้อ 

1.7 นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ เชิงคุณภาพ/
กระบวนการ 

(6 ข้อ เท่ากับ 5 
คะแนน) 

3 ข้อ 

1.8 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ เชิงคุณภาพ/
กระบวนการ 

(7 ข้อ เท่ากับ 5 
คะแนน) 

3 ข้อ 

2. การวิจัยและ
นวัตกรรม 

2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ เชิงคุณภาพ/
กระบวนการ 

(6 ข้อ เท่ากับ 5 
คะแนน) 

5 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

เงินสนับสนุนงานวิจัย
และนวัตกรรมทั้งภายใน
และภายนอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าคณะ 

เชิงปริมาณ/ปัจจัย
น าเข้า 

(คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) 

 

คะแนน 3 

2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า 

ผลงานทางวิชาการทุก
ประเภทต่ออาจารย์
ประจ าคณะและนักวิจัย
คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อย
ละ 20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 
คะแนน) 

เชิงปริมาณ/ผลลัพธ์ 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 
 

คะแนน 2.00 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

องค์ประกอบใน
การประกัน

คุณภาพคณะ 
ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การพิจารณา 

ประเภทตัวบ่งชี้/ 
ชนิดตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ เชิงคุณภาพ/
กระบวนการ 

(6 ข้อ เท่ากับ 5 
คะแนน) 

6 ข้อ 

4. การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย 

4.1 ระบบและกลไก
การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ เชิงคุณภาพ/
กระบวนการ 

(6 ข้อ เท่ากับ 5 
คะแนน) 

6 ข้อ 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของ
คณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของ
คณะ  

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ เชิงคุณภาพ/
กระบวนการ 

(7 ข้อ เท่ากับ 5 
คะแนน) 

6 ข้อ 

 5.2 ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ เชิงคุณภาพ/
กระบวนการ 

(6 ข้อ เท่ากับ 5 
คะแนน) 

6 ข้อ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 : ผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา  (1 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562) 
เป้าหมาย : 3.20 คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.วันชัย  กองพลพรหม Wanchai_muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวนภาพร พันแสนซา napapornpunsansa@gmail.com 0991761179 

 

เกณฑ์การประเมิน  
    ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ  
 
 
 

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการแล้วแต่ยังมีนักศึกษาคงค้าง
อยู)่ ให้น ามาค านวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการในระดับ
วิทยาเขต หมายถึง หลักสูตรที่วิทยาเขตงดรับนักศึกษาในปีการศึกษาท่ีรับการประเมินและหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการใน
ระดับสถาบัน หมายถึง หลักสูตรที่สถาบันด าเนินการขอปิดหลักสูตรไปยัง สกอ. 

ผลการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 1.1-1 ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ที่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

1 คะแนนประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  คะแนน 3.21 
2 คะแนนประเมินหลักสูตร...................................   - 
3 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร= + คะแนน 3.21 
3 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ  หลักสูตร 1 
4 คะแนนที่ได้  / คะแนน 3.21 

การค านวณ 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร =    3.21 =  3.21 

          1 

ค่าคะแนนที่ได้  =  3.21   คะแนน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.20 ผ่าน 3.21 ✓ 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
MK-EDU-1-1.1-1 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  

ปี 2561 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 :  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา  (1 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562) 
เป้าหมาย :  ร้อยละ 25 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้ก ากับติดตาม ผศ.วันชัย กองพลพรหม Wanchai_muangprom@hotmail.com 093-3241616 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.สุชิลา สวัสด ี sushilanarak@gmail.com 099-6172524 

 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

กลุ่มสถาบันกลุ่ม  ค 2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ: 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก  ตามสูตร  

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  

 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 1.2 ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 

ที่ รายการ หน่วยวัด 
จ านวน 

ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ รวม 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  คน 17.50 - 17.50 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาตร ี คน - - - 
3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาโท คน 11.50 - 11.50 
4 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  คน 6 - 6 
5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 34.29 

คะแนนการประเมินที่ได้ คะแนน 4.29 
หมายเหตุ : อาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด นับปฏิบัติงานจริงและรวมลาศึกษาต่อ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

การค านวณ 
1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

      6 
x 100 =   ร้อยละ  34.29 

17.50 

2. ค่าคะแนนที่ได้ 
34.29 

x 5 =   4.29  คะแนน 
40 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 25 34.29 4.29 ✓ 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
MK-EDU-1-1.2-1 ท าเนียบข้าราชการ คณะศึกษาศาสตร์  
MK-EDU-1-1.2-2 ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาเอก 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 : อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา  (1 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562) 
เป้าหมาย : ร้อยละ 40 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้ก ากับติดตาม ผศ.วันชัย กองพลพรหม Wanchai_muangprom@hotmail.com 093-3241616 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.สุชิลา สวัสด ี sushilanarak@gmail.com 099-6172524 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
          เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี)  
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร  

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  

 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 1.3 ตารางแสดงผลการด าเนินงาน 

ที่ รายการ 
หน่วย
วัด 

จ านวนอาจารย์ 
ปฏิบัติงาน

จริง 
ลาศึกษา

ต่อ 
รวม 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  คน 17.50 - 17.50 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ คน - - - 
3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ คน - - - 
4 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คน 8 - 8 
5 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ คน 9.50 - 9.50 
6 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5)  คน - - - 
7 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง เชี่ยวชาญ (คศ.4)  คน - - - 
8 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ (คศ.3)  คน - - - 
9 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งช านาญการ (คศ.2) คน - - - 
10 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งช านาญการ (คศ.1) คน - - - 

11 
รวมอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ศ.+รศ.+ผศ.+
คศ.5+คศ.4+คศ.3) +++++ = 

คน 
8 - 8 

12 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 45.71 
คะแนนการประเมินที่ได้ คะแนน 3.81 

หมายเหตุ : อาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด นับปฏิบัติงานจริงและรวมลาศึกษาต่อ 
การค านวณ 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

       8 
x 100 =   ร้อยละ   45.71 

17.50 

2. ค่าคะแนนที่ได้ 
45.71 

x 5 =  3.81  คะแนน 
60 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 40 ร้อยละ 45.71 3.81  คะแนน ✓ 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

MK-EDU-1-1.2-1 ท าเนียบข้าราชการครูคณะศึกษาศาสตร์ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 : จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา  (1 ส.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561) 
เป้าหมาย : 5 คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้ก ากับติดตาม ผศ.วันชัย กองพลพรหม Wanchai_muangprom@hotmail.com 093-3241616 
ผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล ผศ.สุชิลา สวัสด ี sushilanarak@gmail.com 099-6172524 

 
เกณฑ์การประเมิน 
  ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า น้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น
คะแนน 5 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมา
พิจารณา ดังนี้ 
  ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่    
ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่    
ร้อยละ 0.01และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น  ๆ
  
การคิดคะแนน 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นร้อยละ ดังสูตร  

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

X 100 

 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 

 2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0   คิดเป็น 5 คะแนน  
 2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  20   คิดเป็น 0 คะแนน  
 2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้  

คะแนนที่ได้ = 5 –  (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3)  

4  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 1.4  ข้อมูลพื้นฐานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ที ่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริง คน 17.50 
2 ค่า SCH ระดับปริญญาตรี คน 12629 
3 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับ

ปริญญาตรี 
หน่วยกิต 

36 

4 ค่า FTES ระดับปริญญาตรี  คน 350.81 
5 ค่า SCH ระดับปริญญาโท คน - 
6 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับ

ปริญญาโท 
หน่วยกิต 

- 

7 ค่า FTES ระดับปริญญาโท  คน - 
8 ค่า FTES ในหน่วยนับปริญญาตรีทั้งหมด  

(+(1.8x)) = 
คน  

350.81 

9 สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า(/)  คน:คน 20.05:1 
10 ค่าร้อยละของค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ -33.17 

คะแนนประเมินที่ได้ คะแนน 5 
 

หมายเหตุ : การปรับค่า FTES ระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ท าดังนี้ 
 

ค่า FTES รวมระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(คณะศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

การค านวณ 
3. คณะศึกษาศาสตร์ (1:30) 

1) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า   =  20.05  
2) ร้อยละของค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (1 :30) 

 = 
 20.05 - 30 

x 100  = ร้อยละ -33.17 
 30 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 5  คะแนน 5 คะแนน ✓ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
MK-EDU-1-1.4-1 รายงานสัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา  (1 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562) 
เป้าหมาย : 5 ข้อ 

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

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางนิตยา ชมภูวิเศษ Nittaya25031960@hotmail.com 081-0508725 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสุกัญญา โคตุพันธ ์ Sukunya11994@gmail.com 092-1726754 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2-3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.ก าหนดผู้รับผิดชอบการ
ให้บริการนักศึกษา 

มีการประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้
ทราบบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อช่วยให้
อาจารย์ที่ปรึกษามีโอกาสคุ้นเคยและรู้จักนักศึกษาเป็น
รายบุคคล  

MK-EDU-1-1.5.1-1-ค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

2.จัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มีการ
ก าหนดระบบและ กลไกในการควบคุมการดูแล การให้
ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา โดย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มีการประชุมพิจารณา
คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ทราบ
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ ปรึกษา จัดท าคู่มืออาจารย์
ที่ปรึกษา ก าหนดชั่วโมงโฮมรูมอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ช่องทางการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้เวลานักศึกษาเข้าพบ
ปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือราย กลุ่ม ทั้งนี้ก าหนดให้
อาจารย์จัดท าสมุดบันทึกการให้ค าปรึกษา เพื่อเป็น
ข้อมูลใน การพิจารณาเรื่องการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาต่อไป โดยหลักสูตรก าหนดให้มี การประชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงปลายภาคเรียน เพ่ือร่วมกัน
วิเคราะห์ผลการ เรียน ความต้องการ ลักษณะของ
นักศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค และ 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงในภาคเรียน
ต่อไป 

MK-EDU-1-1.5.2-1-ระบบ
กลไกการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ และ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
MK-EDU-1-1.5.2-2-
โครงการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
MK-EDU-1-1.5.2-3-
ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ปีการศึกษา 2561 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
3.มีการให้ข้อมูลการ
ให้บริการ แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลา 
และกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรแก่นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มีการให้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ อันเป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
  (1) หน้าเสาธง 
  (2) บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น 1 คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
  (3) เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์
(https://www.edusmhk.com/)  
รวมถึงการส่งข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook 
line เป็นต้น เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนได้
ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาในที่ปรึกษา ในชั้นเรียน ของตนเองได้ทราบ  
ตัวอย่างเช่น  
    - ข้อมูลทุนการศึกษา เช่น ทุน กยศ. ซึ่งเป็น
ทุนการศึกษาหลักที่มีความส าคัญต่อการศึกษาของ
นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนเงินทุน , ทุนวันไหว้ครู 
คณะเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือก ให้กับวิทยาเขต
มหาสารคาม             
     - ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานทั้งแหล่งงานเต็มเวลาและ
นอกเวลา เพ่ือเป็นข้อมูลให้ทั้งนักศึกษาและบัณฑิตได้มี
ข้อมูลทางเลือกเพ่ิมข้ึนเกี่ยวกับงานที่สนใจเป็นต้น 

MK-EDU-1-1.5.3-1-หน้า
เว็บไซต์
(https://www.edusmhk.
com/) 
MK-EDU-1-1.5.3-2-ภาพ
Faceboo คณะ และ Line 
กลุ่ม และ Facebookงาน
ทะเบียนกลาง 
MK-EDU-1-1.5.3-3-ภาพ
ตัวอย่างบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
MK-EDU-1-1.5.3-4-ภาพ
กิจกรรมการพบปะนักศึกษา
หน้าเสาธง 

4.จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเม่ือส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มีการเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา  ดังนี้ 
      - จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและ
ปัจฉิมนิเทศ (MK-EDU-1-1.5.4-1)เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งงานแก่นักศึกษา แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับ
นักศึกษาที่มีความประสงค์ศึกษาต่อด้านบุคลิกภาพและ
ความเชื่อมั่นในตนเอง  

MK-EDU-1-1.5.4-1-สรุปผล
โครงการเตรียมความพร้อม
สู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศ 
 

5.ประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ2-4ทุก
ข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์มีการ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมให้ค าปรึกษา บริการ
ข้อมูลข่าวสารและการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาโดยให้
นักศึกษาทุกชั้นปีเป็นผู้ตอบแบบสอบเพ่ือประเมิน
คุณภาพงานดังกล่าวภาคต้น (1/2561)  ผลการประเมิน
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 (MK-EDU-1-1.5.5-1) ค่าเฉลี่ยรายด้าน 
ดังนี้ 
- ด้านจัดบริการให้ค าปรึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 

MK-EDU-1-1.5.5-1-
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมการ
ให้ค าปรึกษาการให้บริการ
ข่าวสาร และการจัด
กิจกรรม/โครงการเตรียม
ความพร้อม ประจ าปี
การศึกษา 1/ 2561 
MK-EDU-1-1.5.5-2-

https://www.edusmhk.com/
https://www.edusmhk.com/
https://www.edusmhk.com/
https://www.edusmhk.com/
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
- ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 
- ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและเตรียมความ
พร้อมแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 พร้อมชี้แจง
และรายงานในคราวประชุมให้แก่อาจารย์ทราบโดยทั่ว
กัน (MK-EDU-1-1.5.5-2) 

รายงานการประชุมคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
 

6.น าผลการประเมินจาก
ข้อ 5 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและ
การให้ข้อมูล เพ่ือส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

จากผลการประเมินเรื่อง การจัดบริการให้ค าปรึกษา 
การบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ พบว่า ในภาคต้น 
นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 (เกณฑ์ข้อ 5)โดยคณะได้น าผลการ
ประเมินดังกล่าวเสนอในคราวประชุมประจ าเดือนคณะ
ศึกษาศาสตร์ เพื่อร่วมกันพิจารณาและวางแผน
แก้ปัญหา ปรับปรุงด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม คือควรมีช่องทางการให้ค าปรึกษา
นอกจากการพบท่ีปรึกษาในเวลาที่ก าหนด เช่น 
Facebook, line เป็นต้น คณะจึงน าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวไปปรับปรุงการบริการให้ค าปรึกษาประจ าภาค
ปลาย(2/2561) 
(MK-EDU-1-1.5.5.2)โดยเมื่อสิ้นภาคปลาย (2/2561) มี
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 (เพ่ิมข้ึน 0.06) 
- ด้านจัดบริการให้ค าปรึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 
(เพ่ิมข้ึน 0.09) 
 - ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
(เพ่ิมข้ึน 0.04) 
- ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและเตรียมความ
พร้อมแก่นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 (เพ่ิมข้ึน 0.03) (MK-EDU-1-1.5.6.1) 

MK-EDU-1-1.5.5-2-
รายงานการประชุมคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
MK-EDU-1-1.5.6-1-
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมการ
ให้ค าปรึกษาการให้บริการ
ข่าวสาร และการจัด
กิจกรรม/(2/2561) 
 

7.มีการให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันหลากหลายช่องทาง เช่น  
- Facebook คณะ และ หน้า Web site สถาบันฯ(MK-
EDU-1-1.5.7-1) 
-เพจ facebook มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตมหาสารคาม
(MK-EDU-1-1.5.7-2) 
-ทางโทรศัพท์ และ Social อ่ืนๆ  
เพ่ือติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้ศิษย์

MK-EDU-1-1.5.7-1-
Facebook คณะ และ หน้า 
Web site สถาบันฯ 
MK-EDU-1-1.5.7-2-เพจ 
facebook มหาวิทยาลัยฯ 
วิทยาเขตมหาสารคาม 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
เก่าและนักศึกษาได้ทราบข้อมูลโดยทั่วถึงรวมถึงให้
ข้อมูลแหล่งงาน ทุนการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ(MK-EDU-1-1.5.7-3) 
-มหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการแก่
ศิษย์เก่า ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
(MK-EDU-1-1.5.6-3) 

MK-EDU-1-1.5.7-3-ภาพ
ตัวอย่างให้ข้อมูล ความรู้ที่
เป็นประโยชน์ผ่านทาง Line 
กลุ่ม ศิษย์เก่า 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน ✔ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา  (1 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562) 
เป้าหมาย : 5 ข้อ 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ว่าที่รต. ดร.สมานชัย ลีพรหมมา s.leepromma@hotmail.com 081-8713533 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล อาจารย์ศิรินธร จัตุชัย -  
  

เกณฑ์การประเมิน:  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรม 
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
(MK-EDU-1-1.6.1-1) โดยคณะมีการจัดท า
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริม
การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย
โครงการและกิจกรรม โดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
(MK-EDU-1-1.6.1-2) 

MK-EDU-1-1.6.1-1-ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
MK-EDU-1-1.6.1-2-
แผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้
ครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 
ระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 

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

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

ความรับผิดชอบ 
 

MK-EDU-1-1.6.1-2-
แผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ปีการศึกษา 
2561 
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   (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   (6) ทักษะด้านวิชาชีพ โดยในปี 2561 ได้
ก าหนดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 6 
ประการทั้งสิ้น 9 กิจกรรม และได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ดังนี้ 

โครงการ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 

ประการ 
1. กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

(1) (2) (4)  

2. กิจกรรมสายสัมพันธ์
น้องพี่ศรีพลศึกษา 

(1) (2) (3) (4)  

3. โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษน าพาสู่
อาเซียน 

 (2) (3) (6) 

4. โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่โลกอาชีพ(ปัจฉิม
นิเทศ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

5. กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม 

(2) (3) (4) (6) 

6. โครงการปฏิบัติการ
สอน 1+2 

(1) (2) (3) (4) 

7. เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาต่อ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

8.กิจกรรมน าเสนอแนว
ปฏิบัติที่ด ี

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

9.โครงการฟื้นฟูและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านแล
กีฬาไทย 

 (2) (4) (6) 
 
 
  

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ตระหนักถึง 
ความส าคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้  
และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ส าหรับการด าเนินกิจกรรม ดังนั้น คณะจึง 
จัดกิจกรรม แก่นักศึกษา คือ โครงการ 

MK-EDU-1-1.6.3-1-
สรุปผล 
โครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพ (กิจกรรม  
ให้ความรู้การประกัน
คุณภาพส าหรับนักศึกษา) 
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พัฒนางานประกันคุณภาพ (กิจกรรมให้ 
ความรู้การประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษา) 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มี
การประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

ภายหลังการเสร็จสิ้นการด าเนินงานคณะ
ศึกษาศาสตร์ด าเนินการประเมินความส าเร็จ
ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมทุกครั้งหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรมโดยใช้เครื่องมือคือ
แบบสอบถามและการสอบถามพูดคุยกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยก าหนดเปูาหมายคือ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 3.51 ทุกโครงการ และ
ประเมินผลส าเร็จในการจัดโครงการ พบว่า
ส่วนใหญ่บรรลุตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับดี 
และดีมาก และได้รายงานผลการด าเนินงาน 
ในคราวประชุมคณะศึกษาศาสตร์ และ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ต่อไป (MK-EDU-1-1.6-4-2) 

MK-EDU-1-1.6.4-1-
รายงานสรุปผลการ
ประเมินความส าเร็จของ
แผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
MK-EDU-1-1.6.4-2-
รายงานการประชุมคณะ
ศึกษาศาสตร์(เรื่องการ
ประเมินความส าเร็จของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา) 

5. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาในปีการศึกษา 2561 คณะ
ศึกษาศาสตร์ก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาไว้ 3 ข้อ 
คือ  
1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรม 
พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ครบ 6 ด้าน 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้ และได้เข้า 
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ครบ 6 ด้าน 
ซึ่งผลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ด าเนินการได้ครบและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน
(MK-EDU-1-1.6-4-1) 

MK-EDU-1-1.6.4-1-
รายงานผลการประเมิน
ความส าเร็จของ
แผนพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และมีการ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโดยผ่านมติ

MK-EDU-1-1.6.6-1-
รายงานการประชุมเรื่อง
ผลการด าเนินงานและ
ประเมินผลโครงการตาม
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน ✔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 
ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในที่
ประชุมว่า เห็นว่าให้ด าเนินการเพิ่มเติม
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของฝุาย
กิจการ และมีการพิจารณาก าหนดโครงการ
ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การศึกษา 2561 แต่รูปแบบในการด าเนิน
กิจกรรมควรมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความ
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในประเด็นของรูปแบบกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนที่จะออก
ปฏิบัติการ ควรมีการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีให้เกิดความสามารถ บุคลิกภาพ
ความกล้าแสดงออกท่ีมากขึ้น เนื่องจากการ
ออกนิเทศนักศึกษาของอาจารย์ พบว่า 
หน่วยงานสะท้อนเกี่ยวกับศึกษาบางคนใน
เรื่องเทคโนโลยีกับการท างาน และขาดความ
กล้าแสดงออก การมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะถูกน ามาก าหนดเป็น
รูปแบบในการด าเนินกิจกรรมส าหรับการ
พัฒนานักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  

แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 : นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (1 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562) 
เป้าหมาย : 3 ข้อ 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

ผศ.สุชิลา สวัสดี sushilanarak@gmail.com 099-6172524 
 

  
เกณฑ์การประเมิน:  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีรายวิชาที่ให้นักศึกษา
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการเรียน
การสอน ประจ าปีการศึกษา 2561 
โดยมีรายวิชาที่ให้นักศึกษา
สร้างสรรค์นวัตกรรม  เช่น รายวิชา
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา รายวิชาวิธีสอนพลศึกษา  
และ รายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  
(MK-EDU-1-1.7-1-1) 

MK-EDU-1-1.7.1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอน ภาคต้น และภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2561 
MK-EDU-1-1.7.1-2 มอค.3 
รายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา   
MK-EDU-1-1.7.1-3 มอค.3 
รายวิชาวิธีสอนพลศึกษา   
MK-EDU-1-1.7-1-4 มอค.3 
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

2. มีผลงานนวัตกรรมของ
นักศึกษาหรือที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมอย่างน้อย 1 ชิ้น 

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ที่ให้นักศึกษาได้สร้างนวัตกรรม 
ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาใน
รายวิชา มีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม ที่เก่ียวข้องกับรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอน เช่น  
สื่อการเรียนการสอนทางพลศึกษา   
(MK-EDU-1-1.7.2-1) 
 
 
 

MK-EDU-1-1.7.2-1–ภาพถ่าย
ตัวอย่างนวัตกรรม 3 รายวิชา 
MK-EDU-1-1.7.2-2–มคอ.5
รายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา  
MK-EDU-1-1.7.2-3–มคอ.5
รายวิชาวิธีสอนพลศึกษา   
MK-EDU-1-1.7.2-4-มคอ.5 
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เผยแพร่นวัตกรรมของ
นักศึกษาหรือที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมภายในหรือภายนอกคณะ 

จากการด าเนินงานสร้างนวัตกรรม
ของแต่ละรายวิชา ผู้สอนได้ส่งเสริม
กิจกรรมการเผยแพร่นวัตกรรมของ
นักศึกษาทั้งภายในและภายนอก    
1. รายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา  ผู้สอนได้
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของ
นักศึกษาทั้งภายในและภายนอก
คณะ ผ่านเว็บไซต์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ (MK-EDU-1-1.7.3-1) 
2. รายวิชาวิธีสอนพลศึกษา ผู้สอน
และผู้เรียน มีการจัดนิทรรศการ 
แสดงผลงานนวัตกรรมของผู้เรียน 
ภายในวิทยาเขตมาสารคาม (MK-
EDU-1-1.7-3-2) 

MK-EDU-1-1.7.3-1- เว็บไซต์
คณะฯ 
https://www.edusmhk.com/ 
MK-EDU-1-1.7.3-2 -รูปภาพการ
จัดนิทรรศการนวัตกรรมของ
นักศึกษา 

4. มีการน านวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ 

ในการจัดการเรียนการสอนและการ
ด าเนินงานสร้างนวัตกรรมของแต่ละ
รายวิชา คณะศึกษาศาสตร์ และ
ผู้สอนมีการส่งเสริมน านวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ เช่น นักศึกษาสามารถ
น านวัตกรรมสื่อการออนไลน์  และ 
สื่อการเรียนการสอนทางพลศึกษา 
ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติการสอน ใน
โรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลเกิดประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและโรงเรียนต่อไป  (MK-
EDU-1-1.7-4-1) 

MK-EDU-1-1.7.4-1 ตัวอย่างสรุป
รายงานผลปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษา 

5. มีการเผยแพร่นวัตกรรมของ
นักศึกษาหรือที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมในระดับชาติ 

ไม่มีการด าเนินงาน  

6.นวัตกรรมได้รับการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ไม่มีการด าเนินงาน  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปูาหมาย 
 3  ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน ✔ 

 

https://www.edusmhk.com/
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (1 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562) 
เป้าหมาย :  3 ข้อ 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพล

พรหม 
na.muangprom@hotmail.com 
 

086-8767188 

ผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

ผศ.สุชิลา สวัสดี sushilanarak@gmail.com 099-6172524 
 

  
เกณฑ์การประเมิน:  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีรายวิชาที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาทุก
ชั้นปี 

คณะศึกษาศาสตร์ ก าหนดจัดการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 
โดยก าหนดให้ผู้สอนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมภาษาอังกฤษในทุกชั้นปี 
เช่น 
  - ชั้นปีที่ 1 รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
  - ชั้นปีที่ 2 ภาษาอังกฤษส าหรับ
กีฬาและการออกก าลังกาย 
  - ชั้นปีที่ 3 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
  - ชั้นปีที่ 4 วิชาการวิจัยทางการ
ศึกษา 

- MK-EDU-1-1.8.1-1 แผนการ
เรียนปีการศึกษา 2561 
- MK-EDU-1-1.8.1-2 มคอ.3 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
- MK-EDU-1-1.8.1-3 มคอ.3 
ภาษาอังกฤษส าหรับกีฬาและ
การออกก าลังกาย 
- MK-EDU-1-1.8.1-4 มคอ.3 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
- MK-EDU-1-1.8.1-5 มคอ.3
วิชาการวิจัยทางการศึกษา 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

นอกจากการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกชั้น
ปีตามแผนการเรียนการสอน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 นั้น 
คณะยังด าเนินกิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา คือ โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษน าพาสู่อาเซียน  

- MK-EDU-1-1.8.2-1 รายงาน
ผลการด าเนินโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษน าพาสู่อาเซียน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
3.ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษใน
ข้อ 2 

จากการประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ 
ในข้อ 2 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษน าพาสู่อาเซียน 
คณะฯ ได้ประเมินคุณภาพ 
โดยการวัดทักษะก่อน และ หลัง
การเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งจะพัฒนา
กระบวนการเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ ให้สมบูรณ์ในปี
การศึกษา 2562 ต่อไป 

- MK-EDU-1-1.8.2-1 รายงาน
ผลการด าเนินโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษน าพาสู่อาเซียน 

4. น าผลการประเมินจากข้อ 3 
มาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมภาษาอังกฤษ 

คณะได้น าผลการประเมินคุณภาพ
จากข้อ 3  หารือในการประชุม
ประจ าเดือนพบว่า ในปีการศึกษา 
2562 ต้องจัดท าโครงการรองรับ 
และจัดกระบวนการจนถึงข้ัน
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษา 

- MK-EDU-1-1.8.4-1 รายงาน
การประชุมประจ าเดือน 

5. มีการวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จ
การศึกษาตามมาตรฐานที่สถาบัน
การพลศึกษาก าหนด 

ไม่มีการด าเนินงาน  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3  ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน ✔ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (1 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562) 
เป้าหมาย : 5 ข้อ 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางนิตยา ทองจันฮาด - 087-2299739 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นายเรืองวัฒน์  ประทุมอ่อน Ruangwat_tar@hotmail.com 084-7901290 
  

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการก าหนดนโยบายและ
ทิศทางการวิจัยและ
นวัตกรรมของคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนดนโยบาย
การด าเนินงานวิจัย(MK-EDU-2-2.1.1-1) 
และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
เพ่ือก ากับติดตามด้านการวิจัยใจภายใน
คณะ(MK-EDU-2-2.1.1-2) ด าเนินงาน
ตามคู่มือการวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท างานวิจัยภายในคณะฯ (MK-
EDU-2-2.1.1-3)  

MK-EDU-2-2.1.1-1-ประกาศ
นโยบายการด าเนินงานวิจัย  
MK-EDU-2-2.1.1-2-ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
MK-EDU-2-2.1.1-3-คู่มือการวิจัย 
 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน
ของผู้วิจัย ผลงานวิจัย การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ และ
งบประมาณการวิจัยที่
สามารถรายงานข้อมูล
ย้อนหลังได้อย่างน้อย 3 ปี 

คณะมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ โดย
ร่วมกับ วิทยาเขตมหาสารคามจัดท าระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูลวิจัย โดยครอบคลุม
ข้อมูลพื้นฐานของผู้วิจัย ผลงานวิจัย  
การตีพิมพ์ เผยแพร่ และ งบประมาณ 
การวิจัยที่สามารถรายงานข้อมูลย้อนหลัง
ได้อย่างน้อย 3 ปี ผ่านเว็บไซต์คณะ (MK-
EDU-2-2.1.2-1) 
 

MK-EDU-2-2.1.2-1-หน้าเว็บไซต์
คณะศึกษาศาสตร์ 
https://www.edusmhk.com/ 
 
 

mailto:Ruangwat_tar@hotmail.com
https://www.edusmhk.com/


37 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
3. สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยและ
นวัตกรรมหรือหน่วยงาน
บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรม 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรม 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยและนวัตกรรม เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัยและ
นวัตกรรม 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
งานวิจัยและนวัตกรรม เช่น
การจัดประชุมวิชาการการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการการ
จัดแสดงผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

คณะศึกษาศาสตร์ จัดหาทรัพยากรและ
หรือจัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทรัพยากร
ด้านการวิจัยอย่างเหมาะสมทั้งด้าน
งบประมาณสนับสนุน ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ 
- จัดให้มีห้องปฏิบัติการวิจัย “คลินิกวิจัย” 
(MK-EDU-2-2.1.3-1) เพื่อให้นักวิจัยได้ใช้
ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยในสาขา
เดียวกันและสาขาที่แตกต่าง เป็นศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย โดยให้
นักวิจัยที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให้กับ
นักวิจัยรุ่นใหม่   
- มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักวิทย
บริการของวิทยาเขตมหาสารคาม (MK-
EDU-2-2.1.3-2)เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คณะส่งเสริมผู้วิจัยได้เข้าร่วมโครงการ
อบรมส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา
คณาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
จากศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น จัด
โดยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
มหาสารคาม (MK-EDU-2-2.1.3-3) 
- ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยโดยการเข้าร่วมในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ สถาบันการพล
ศึกษา ครั้งที่ 8 (MK-EDU-2-2.1.3-4) 
 

MK-EDU-2-2.1.3-1-
ห้องปฏิบัติการวิจัย “คลินิกวิจัย” 
MK-EDU-2-2.1.3-2-ห้องสมุด/
ศูนย์วิทยบริการ 
MK-EDU-2-2.1.3-3-รายงานผล
โครงการอบรมส่งเสริมงานวิจัยและ
พัฒนาคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
MK-EDU-2-2.1.3-4 ส าเนาเล่ม 
Proceeding 8th Institute of 
Education International 
Conference  19th- 21th August,  
2018 
 
 

4. จัดสรรงบประมาณของ
คณะ เพื่อเป็นทุนวิจัยและ
นวัตกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ งบประมาณรายจ่าย (เงิน
รายได)้ ของคณะ และของสถาบันฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561  จ านวนทั้งสิ้น 
300,000 บาท จัดท าวิจัย จ านวน 7 เรื่อง   
 
 
 

MK-EDU-2-2.1.4-1-แบบรายงาน
เงินสนับสนุนการวิจัยประจ าปี พ.ศ. 
2561 งบประมาณระดับสถาบัน 
MK-EDU-2-2.1.4-2-ส าเนาสัญญา
ทุนวิจัย 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะและสถาบันฯ ได้จัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม เงินงบประมาณไว้ทุกปี เพื่อให้
นักวิจัยร่วมงานวิจัย ประชุมวิชาการ 
เผยแพร่ ตีพิมพ์ และร่วมน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 8 
(MK-EDU-2-2.1.3-4 ) และตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ “คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม” (MK-EDU-2-2.1.5-1) 

MK-EDU-2-2.1.3-4-ส าเนาเล่ม 
Proceeding 8th Institute of 
Education International 
Conference  19th- 21th August,  
2018 
MK-EDU-2-2.1.5-1-ส าเนาวารสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

6. มีการพัฒนาสมรรถนะ
คณาจารย์และนักวิจัยมีการ
สร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัย ที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดีเด่น 

คณะฯ ได้มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยโดยส่งนักวิจัยเข้าร่วมอบรม 
ดังนี้ 
1. คณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ านวน 2 
ครั้ง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย  
รศ.ดร.สุเทพ  เมยไธสง และอาจารย์ ดร.
ชัยรัตน์ ชูสกุล มาเป็นวิทยากร เป็น
นักวิจัยที่มีประสบการณ์ เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ
นักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อให้ความรู้ และติดตาม 
ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาสู่การน าเสนอ 
ตีพิมพ์ และเผยแพร่ที่เพ่ิมข้ึนทุกปี  
(MK-EDU-2-2.1.6-1) 

      อีกท้ัง คณะฯ ยังมีการส่งเสริม ให้
นักวิจัยน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งนักวิจัย
ที่ผ่านการน าเสนอ ตีพิมพ์ และเผยแพร่ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ในปี 2561 
ได้รับการกล่าวชื่นชม ยกย่อง ในคราว
ประชุมประจ าเดือนคณะศึกษาศาสตร์ 
และได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ 
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน  
ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
 

MK-EDU-2-2.1.6-1-รายงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัย
และนวัตกรรมให้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
MK-EDU-2-2.1.6-2 รายงานการ
ประชุมประจ าเดือนคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
MK-EDU-2-2.1.6-3-ภาพสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
7.อาจารย์ประจ าคณะมี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือ
นานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 
50 ของจ านวนอาจารย์
ประจ าคณะทั้งหมด 

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับจัดสรรเงินวิจัย 
ให้กับบุคลากร และได้มีอาจารย์ตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับนานาชาติ จ านวน  2 เรื่อง 
และระดับชาติ 1 เรื่อง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
17 ของจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 

MK-EDU-2-2.1.5-2-ส าเนาเล่ม 
Proceeding 8th Institute of 
Education International 
Conference  19th- 21th August,  
2018 
 

8.มีระบบและกลไกเพ่ือช่วย
ในการคุ้มครองสิทธิ์และจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ของงานวิจัยและนวัตกรรม  
ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนดแนวทางใน
การช่วยคุ้มครองสิทธิงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของคณะฯ โดยจัดท าเป็นคู่มือ
การวิจัย เพื่อให้บุคลากรในคณะได้
รับทราบ และส่งเสริมให้บุคลากรที่มี
ผลงานด าเนินการตามระบบกลไก และ
ระเบียบที่ก าหนด (MK-EDU-2-2.1.8-1) 
และมีการด าเนินงานตามระบบและกลไก
เพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
ตามท่ีสถาบันการพลศึกษาก าหนด  

MK-EDU-2-2.1.1-3 คู่มือวิจัย 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ 5  
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน   (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562) 
เป้าหมาย : 3 คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้ก ากับติดตาม ผศ.วันชัย กองพลพรหม Wanchai_muangprom@hotmail.com 093-324-1616 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางนิตยา ทองจันฮาด - 087-2299739 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นายเรืองวัฒน์  ประทุมอ่อน Ruangwat_tar@hotmail.com 084-7901290 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
สถาบันการพลศึกษา เป็นสถาบันกลุ่ม ค2 จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา ที่ท าการเปิดสอน ดังนี้ 

 1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์)  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ 

1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
   

จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ = 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ  

 
 2. แปลงค่าจ านวนเงินที่ค านวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนที่ได้ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ  
 
 

mailto:Ruangwat_tar@hotmail.com
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หมายเหตุ : 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษา

ต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนหรือโครงการที่ได้รับการอนุมัติในปีปฏิทินที่ตรง

กับปีการศึกษาท่ีประเมินไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจ าที่เป็นเจ้าของโครงการวิจัย

ที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน หรือโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
4. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ 

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณี ที่
ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคน 
 
ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 2.2 ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในสถาบัน บาท 300,000 
2 เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอกสถาบัน บาท - 
3 รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ภายในและภายนอก

สถาบัน(+) =  
บาท 

300,000 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
(ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

คน 
17.50 

5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย(/) = 

บาท 
18,181 

คะแนนประเมินที่ได้ คะแนน 3.63 
 
การค านวณ: 
1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือนวัตกรรมจากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

= 
 300,000 

  =  17,142  บาท 
 17.50 

 
2.คะแนนที่ได้ 

 
2) คณะศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 

= 
 17,142   

x 5  =  3.42  คะแนน 
 25,000 
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ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน 17,142 3.42  

 
รายการเอกสารอ้างอิง 
 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
MK-EDU-2-2.1-3-1 แบบรายงานเงินสนับสนุนการวิจัยประจ าปี พ.ศ. 2561   
MK-EDU-2-2.1-3-2 เอกสารสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยประจ าปี พ.ศ. 2561 งบประมาณระดับสถาบัน 
MK-EDU-2-2.1-3-3 เอกสารสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยประจ าปี พ.ศ. 2561 งบประมาณระดับคณะ 
MK-EDU-2-2.2-1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาครู 
/ผศ.รัตนาพร กองพลพรหม 

MK-EDU-2-2.2-2 การพัฒนาตัวบ่งชี้ของประสิทธิภาพการสอนทักษะปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการพลศึกษา/ผส.วันชัย กองพลพรหม 

MK-EDU-2-2.2-3 การบริหารจัดการผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสู่การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ 
ระดับ C.license /ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา  
และผศ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน ์

MK-EDU-2-2.2-4 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือแบบห้องเรียน  กลับด้าน โดยใช้สื่อไอทีซี 
ส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 
/ผศ.ดร.ทวีสุข  โภคทรัพย์ และ ผศ.ดร.ชัชวาลย์ รัตนพร 

MK-EDU-2-2.2-5 ผลสัมฤทธิ์ของการสอนวิชาทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอลโดยใช้วิธีการสอน
ของแฮร์บาร์ต/ผศ.ค าพาง  ศรีท้าวปากด ี

MK-EDU-2-2.2-6 การวิจัยและพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม   
/ผศ.สุชิลา สวัสดี 

MK-EDU-2-2.2-7 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง/ผศ.สุชิลา สวัสด ี
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
การเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน   (1 มกราคม 2560– 31 ธันวาคม 2560) 
เป้าหมาย : 2.00 คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นางนิตยา  ทองจันฮาด - 087-2299739 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นายเรืองวัฒน์ ประทุม

อ่อน 
Ruangwat_tar@hotmail.com 084-7901290 

 
เกณฑ์การระเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 

= ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร  
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
x  100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนท่ีได=้ 

 

X 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 2.3-1 ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  

ที ่ ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวนเร่ือง/

ชิ้นงาน 
ผลถ่วง
น้ าหนัก 

1 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 - - 

2 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 2 0.80 

3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 

4 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  

0.60 1 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 3 1.40 
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ตารางท่ี 2.3-2 ข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ที ่ ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ 
ค่า

น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวนเร่ือง/

ชิ้นงาน 
ผลถ่วง
น้ าหนัก 

1 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์online 

0.2 - - 

2 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.4 - - 
3 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.6 - - 
4 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.8 - - 
5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 1.0 - - 
6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 1.0 - - 

รวม  0.00 
 
ตารางท่ี 2.3-3 ข้อมูลผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  

ที ่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเรื่อง/
ชิ้นงาน 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

1 รวมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3 1.40 

2 รวมผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย - 0.00 

3 
รวมผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย(+=) 

3 1.40 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย(นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 17.50  

5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย(x100/) 

8 

รวม 3 1.40 
 
การค านวณ: 

1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

= 
 1.40 

x 100  =ร้อยละ.........8................. 
 17.50 

 
2. คะแนนที่ได้ 

= 
 8 

x 5  =.................2.............คะแนน 
 20 
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ผลการประเมินตนเอง: 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

2.00 คะแนน 1.40 2 คะแนน ✓ 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
MK-EDU-2-2.3-1 ผศ.ดร.ชัชวาลย์  รัตนพร เรื่อง NALIYSIS MULTILEVEL MODEL THE 

SUCCESS OF SWORD AND POLE FIGHTING FOR THE ATHLETE IN 
NATIONAL COMPETITION Proceeding 8th Institutes of Physical Education 
International Conference 2018 

MK-EDU-2-2.3-2 นายกอบกิจ  ธรรมานุชิต  เรื่อง LAMPANG SPORTS SCHOOL 
STUDENTS’CAPABILITIES IN THEIR OXYGEN UPTAKES SUPPORTED FOR 
LONG DISTANCE-TYPED ATHLETICS  Proceeding 8th Institutes of Physical 
Education International Conference 2018 

MK-EDU-2-2.3-3 ทวีสุข  โภคทรัพย์  เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีที 
ส าหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม /
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  
2561 ISSN 2539-5866 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 

 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา  (1 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562) 
เป้าหมาย : 6 ข้อ 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้ก ากับติดตาม ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา s.leepromma@hotmail.com 081-871-3533 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวศิรินธร  จัตุชัย - 083-3297911 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ว่าที่.รต.หญิงพันธ์นิภา ทบง่อม boonya.porn.b@gmail.com 089-863-0625 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการ (MK-EDU-3-3.1-1-1)  
- ประชุมคณะท างานและพิจารณา
แนวทางในการด าเนินงานบริการการ
วิชาการตามแผนและโครงการบริการ
วิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- ส ารวจความต้องการและวิเคราะห์
ความต้องการของร่วมกับชุมชน 
และมีระบบกลไกการบริการวิชาการ 
(MK-EDU-3-3.1-1-2) 
- จัดท าแผนบริการวิชาการตามความ
ต้องการกลุ่มเปูาหมาย ก าหนดตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
(MK-EDU-3-3.1-1-3)  
 

MK-EDU-3-3.1.1-1-ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนบริการ
วิชาการ 
MK-EDU-3-3.1.1-2-ระบบและ
กลไกการให้บริการวิชาการแก่
สังคม 
MK-EDU-3-3.1.1-3-แผนบริการ
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
MK-EDU-3-3.1-1-4-สรุปผลส ารวจ
ความต้องการการบริการทาง
วิชาการ 
MK-EDU-3-3.1.1-5-รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
(เรื่องเสนอแผนบริการวิชาการ) 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
- ด าเนินกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการตามแผนการด าเนินงาน  
โดยร่วมกันระหว่าอาจารย์ นักศึกษา 
และชุมชน จากนั้นติดตามสรุปผล
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริการ
วิชาการของหน่วยงาน 
- คณะกรรมการร่วมกับตัวแทน
ชุมชนประเมินผลการด าเนินงานเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 

 

2. มีการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมตามแผน
บริการวิชาการแก่สังคมโดยมี
อย่างน้อย 1 โครงการที่น า
กระบวนการบริการวิชาการแก่
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน 

- คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โดยได้รับ
เงินสนับสนุนจากงบเงินรายได้ ของ
มหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 3 โครงการซึ่งเป็น
การให้บริการด้านพลศึกษา กีฬา 
และนันทนาการ ดังนี้ 
-กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม  
(MK-EDU-3-3.1.2-1)  
- โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริการชุมชน(ช่วยชีวิตทางน้ า) 
โดยวิทยาเขตมหาสารคาม (MK-
EDU-3-3.1.2-2)  
-โครงการวิ่งประเพณีน้องพ่ีศรีพล
ศึกษา(MK-EDU-3-3.1.2-3) 
และนอกจากนั้นคณะได้จัดท าการ 
บูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการ
เรียนการสอนรายงานวิชากลวิธีการ
ฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล และ
รายวิชามวยไทย (มคอ.3) (มคอ.5) 
(MK-EDU-3-3.1.2-4)  
 
 
 
 
 

MK-EDU-3-3.1.2-1 สรุปผล
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม   
MK-EDU-3-3.1.2-2 สรุปผล
โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริการชุมชน
(ช่วยชีวิตทางน้ า) 
MK-EDU-3-3.1.2-3 สรุปผล
โครงการวิ่งประเพณีน้องพ่ีศรีพล
ศึกษา 
MK-EDU-3-3.1.2-4 มคอ3 และ
มคอ.5 รายวิชากลวิธีการฝึกและ
การจัดการกีฬาฟุตบอล และ
รายวิชามวยไทย 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
3.มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการวิชาการทุกครั้งที่
มีการบริการตามแผนบริการ
วิชาการ 

คณะมีการส ารวจความต้องการของ
ชุมชนต่อการให้บริการวิชาการและมี
การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการทุกครั้งที่มีการ
บริการตามแผนบริการวิชาการ  
  

MK-EDU-3-3.1.3-1 สรุปผล
โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริการชุมชน
(ช่วยชีวิตทางน้ า) โดยวิทยาเขต
มหาสารคาม 
(MK-EDU-3-3.1.3-2 ) สรุป
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

4. มีการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการฯ มีการประเมิน
ความส าเร็จตาม ตัวบ่งชี้ของแผน
และตัวชี้วัดโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม ในข้อ 1 โดยประเมิน
ความส าเร็จของโครงการบริการ
วิชาการ และประเมินความส าเร็จ
ของแผนฯ ตามวัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัด น าเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาในคราวประชุมคณะ 
กรรมการประจ าคณะ (MK-EDU-3-
3.1.4-1) (MK-EDU-3-3.1.4-2) 

MK-EDU-3-3.1.4-1-รายงานการ
ประเมินความส าเร็จของแผน
บริการวิชาการ 
MK-EDU-3-3.1.4-2-รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
(เรื่องรายงานผลการประเมิน
ความส าเร็จตามแผนบริการ
วิชาการ) 

5. น าผลการประเมินตามข้อ3 
และข้อ 4 มาปรับปรุงแผน
บริการวิชาการแก่สังคมในปี
การศึกษาถัดไป และน าเสนอ
ผู้บริหารคณะเพ่ือพิจารณา 

จากผลการด าเนินงานการประเมิน
ตามข้อ 3 และข้อ 4 คณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณา เห็นว่า ในการ
จัดโครงการ/กิจกรรมในการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในครั้ง
ถัดไปต้องก าหนดกลุ่มเปูาหมายให้
ชัดเจน เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมที่
ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
มากที่สุด  

MK-EDU-3-3.1.4-2-รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ เรื่องรายงานผลการ
ประเมิน และวางแผนปรับปรุงการ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับวิทยา
เขต 

คณะศึกษาศาสตร์มีส่วนร่วมกับวิทยา
เขต ในการให้บริการวิชาการแก่
สังคม ทุกๆ กิจกรรม/โครงการที่
วิทยาเขตด าเนินงาน 
 

MK-EDU-3-3.1.6-1 สรุปผล
โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริการชุมชน
(ช่วยชีวิตทางน้ า) 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน ✔ 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา  (1 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562) 
เป้าหมาย : 6 ข้อ 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม Na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ว่าที่.รต.ดร.สมานชัย ลีพรหรมมา s.leepromma64@gmail.com 0818713533 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวศิรินธร  จัตุชัย - 083-3297911 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ว่าที่.รต.หญิงพันธ์นิภา ทบง่อม boonya.porn.b@gmail.com 089-863-0625 
  

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการก าหนดนโยบาย
และทิศทางการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมผู้รับผิดชอบ
ในการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (MK-EDU-4-4.1.1-1) โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่
วางแผนควบคุมการด าเนินงานโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วม
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ และมาลัย (MK-EDU-
4-4.1.1-2)  

MK-EDU-4-4.1.1-1-ระบบ
กลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
MK-EDU-4-4.1.1-2-ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เลขท่ี 471/2561 

2. จัดท าแผนด้าน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 

คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการ จัดท าแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 โดย
งานกิจการนักศึกษาและงานสโมสรนักศึกษาได้
ร่วมมีส่วนร่วมในการประชุมและด าเนินการร่าง
แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน เพ่ือน าเข้า
ที่ประชุมคณะฯ ได้รับความเห็นชอบจากที่

MK-EDU-4-4.1.2-1-แผน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561  
คณะศึกษาศาสตร์ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผนทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  และได้มี
การทบทวนแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  กลยุทธ์และตัวชี้วัด
ของคณะ  ซึ่งแผนดังกล่าวจะด าเนินภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ประกอบด้วย 3 
กลยุทธ์  และ 3  ตัวชี้วัด 

MK-EDU-4-4.1.2-2 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
MK-EDU-4-4.1.2-3รายงาน
การประชุมงานกิจการ
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา 

3. ประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ 
ที่ก าหนดขึ้น และได้ด าเนินการก ากับติดตามโดย
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนท านุ
บ ารุงศิลป วัฒนธรรม (MK-EDU-4-4.1.3-1)  
เพ่ือประเมินความส าเร็จของวัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งรายงานผลการ
ด าเนินงานได้ผ่านมติเห็นชอบที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ พบว่า มีการด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายที่ก าหนดตลอดจนด าเนินกิจกรรม
ตามท่ีแผนได้ก าหนดขึ้น ทุกประการ (MK-EDU-
4-4.1.3-2) 

MK-EDU-4-4.1.3-1-
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
MK-EDU-4-4.1.3-2 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
  
 
 

4. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 มี
การด าเนินการและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือรายงานพร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงาน หลังจากนั้นน าผลมติ
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เข้าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะฯ และในที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คือ รูปแบบการด าเนิน
กิจกรรมเป็นรูปแบบเหมือนเดิมเป็นประจ าทุกปี 
ดังนั้น ควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม
และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรม รวมถึงเป็นการสร้างความน่าสนใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ พร้อมทั้งให้
เกิดความร่วมมือกับชุมชนแบบยั่งยืน(MOU) และ
น าไปสู่การปรับปรุงกิจกรรมในรอบปีการศึกษา 
2562 ต่อไป 
 

MK-EDU-4-4.1-3-1-
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 
2561 
MK-EDU-4-4.1-4-1-
รายงานการประชุม
ประจ าเดือน 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5. เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย       
ต่อสาธารณชน 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 
และได้มีการเผยแพร่กิจกรรมหลายช่องทาง 
ได้แก่ การเห็นเชิงประจักษ์ เช่น การแสดงศิลปะ
แม่ไม้มวยไทย ที่ประจักษ์ต่อชุมชนบ้าน  
ในกิจกรรม งาน พิธี ต่าง ๆ และการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook และ
เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ ที่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ในการด าเนินกิจกรรมสร้างความ
ภาคภูมิใจและแสดงถึงความเป็นไทยที่ตะหนักถึง
คุณค่า การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดี
งามสืบไป 

MK-EDU-4-4.1.5-1-ภาพ
ตัวอย่างกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่เผยแพร่
เป็นประจักษ์ต่อชุมชน 
 MK-EDU-4-4.1.5-2-
ตัวอย่างภาพกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เผยแพร่ในช่องทางสื่อ
ออนไลน์ 

6. ก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

ไม่มีการด าเนินการ ไม่มีการด าเนินการ 

 
ผลการประเมินตนเอง: 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน ✔ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน  
  และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา  (1 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562) 
เป้าหมาย : 6 ข้อ 

ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล 

(กรณีเกณฑ์แต่ละข้อรับผิดชอบคนละ
คนให้ใส่ข้อที่ด้านหลังชื่อ) 

E-mail 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม na.muangprom@hotmail.com 086-8767188 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวค าพาง  ศรีท้าวปากดี Pang121@windowslive.com 089-8417098 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางนิตยา ชมภูวิเศษ - 081-0508725 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.สุชิลา  สวัสด ี sushilanarak@gmail.com 099-617-2524 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ดร.บุณยาพร สารมะโน boonya.porn.b@gmail.com 089-863-0625 
หมายเหตุ :  กรณีมีผู้รับผิดชอบหลายคนให้ระบุหมายเลขเกณฑ์ข้อที่รับผิดชอบหลังชื่อ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 – 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 7 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์จากผล
การวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของคณะ ให้สอด คล้อง
กับยุทธศาสตร์ของคณะ 
(ส่วนกลาง)วิทยาเขตและสถาบัน 
และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตาม ตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการ
วิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 

คณะได้พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
คณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะโดยคณะได้
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(MK-EDU-5-5.1-1-1) โดยจัดโครงการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์  

MK-EDU-5-5.1.1-1-ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
MK-EDU-5-5.1.1-2-โครงการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
MK-EDU-5-5.1-1-3- 
แผนยุทธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ประจ าปี



54 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ประจ าปี 2562  (MK-EDU-5-5.1-1-2) 
(MK-EDU-5-5.1-1-3) พัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี’
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (MK-EDU-5-5.1-
1-4) และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ(MK-EDU-5-5.1-1-5)และ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 คณะได้จัดท า
สรุปผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดกลยุทธ์
โครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 (MK-
EDU-5-5.1-1-6) และรายงานผลการ
ด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2562 (MK-EDU-5-5.1-1-7) 

งบประมาณ พ.ศ.2562 
MK-EDU-5-5.1-1-4- 
แผนปฏิบัติการคณะ
ศึกษาศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
MK-EDU-5-5.1-1-5-รายงาน
การประชุมกรรมการวิทยา
เขต 
MK-EDU-5-5.1-1-6-สรุปผล
การด าเนินการตามตัวชี้วัดกล
ยุทธ์โครงการคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.
2562 
MK-EDU-5-5.1-1-7-รายงาน
ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

2. วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วย
ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย โดย
พิจารณาจากหมวดค่าสาธารณูปโภคต่อ
จ านวนนักศึกษาท้ังหมดของคณะ เพื่อหา
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (MK-EDU-5-5.1.2-1) 
 

MK-EDU-5-5.1.2-1-รายงาน
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
 

3. ด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงจากการวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน และ
ภายนอก ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน ตามพันธกิจของคณะ 
เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยาเขตเพ่ือ
พิจารณา 

คณะได้ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง(MK-EDU-5-5.1.3-1) จัดท าคู่มือ
การบริหารความเสี่ยง(MK-EDU-5-5.1.3-2) 
และมีการจัดโครงการอบรมสัมมนาการ
บริหารความเสี่ยง (MK-EDU-5-5.1.3-3) มี
การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทของคณะ  
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง และมีการวิเคราะห์ถึงระดับของ

MK-EDU-5-5.1.3-1-ค าสั่ง
คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
คณะศึกษาศาสตร์ 
MK-EDU-5-5.1.3-2-คู่มือการ
บริหารความเสี่ยง  
MK-EDU-5-5.1.3-3-โครงการ
อบรมสัมมนาการบริหารความ
เสี่ยง 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ความเสี่ยงจากการประเมินทั้งในด้านของ
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงทั้งนี้
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง
เหล่านั้นจากเกณฑ์การประเมินผลกระทบ
ของความเสี่ยงเพื่อจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง(MK-EDU-5-5.1.3-4) มีการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ
รายงานคณะกรรมการประจ าคณะและ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมทั้งมีการน าผล
การประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ปรับแผนใน
ปีถัดไป (MK-EDU-5-5.1.3-5) 

MK-EDU-5-5.1.3-4-แผน
บริหารความเสี่ยงคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
MK-EDU-5-5.1.3-5-รายงาน
การประชุมคณะศึกษาศาสตร์ 

4. บริหารงานด้วย 
หลักธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ในปีการศึกษา 2561 ได้จัดโครงการอบรม
สัมมนาการจัดการองค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล (MK-EDU-5-5.1.4-1) เพ่ือให้
บุคลากรในคณะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
กระบวนการท างานที่เป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี  และเม่ือสิ้นสุดภาค
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมิน
การบริหารของรองคณบดีเรื่องบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการโดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด าเนินการดังนี้ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบ
ประเมินเป็นผู้รับผิดชอบในแนวทางข้ันตอน
และหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของ
รองคณบดี(MK-EDU-5-5.1.4-2) 
2) ด าเนินการประเมินรองคณบดีในด้านการ
บริหารและจัดการให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานประจ าปีและประเมิน
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาลโดย
ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 (MK-EDU-5-
5.1-4-3) (MK-EDU-5-5.1-4-4) 
 
 
 

MK-EDU-5-5.1.4-1-โครงการ
อบรมสัมมนาการจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
MK-EDU-5-5.1.4-2-ค าสั่ง
แต่งตั้งข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
MK-EDU-5-5.1.4-3-ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
การปฏิบัติงานของรองคณบดี 
MK-EDU-5-5.1-4-4-รายงาน
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 
วิทยาเขตมหาสารคาม 
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5. ค้นหาและจัดท าแนวปฏิบัติที่
ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ 
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิต และด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม จัดเก็บอย่าง
เป็น ระบบโดยเผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะมีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้
ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ตามประเด็นความรู้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
(KM) คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
(MK-EDU-5-5.1-5-1) จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ (KM) คณะศึกษาศาสตร์  
ปีการศึกษา 2561 (MK-EDU-5-5.1-5-2) 
เพ่ือด าเนินการก าหนดประเด็นความรู้และ
เปูาหมายของการความรู้สอดให้คล้องกับ
พันธกิจและยุทธศาสตร์สถาบันการพล
ศึกษา ใน 2 ประเด็นหลัก คือ (MK-EDU-5-
5.1-5-3) 
ประเด็นที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิตได้
ด าเนินงานจัดการความรู้ ได้องค์ความรู้เรื่อง
การจัดการเรียนเพื่อน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนกับรายวิชาอ่ืนๆ (MK-EDU-5-5.1-5-4) 
ประเด็นที่ 2 การสรุปแนวปฏิบัติที่ดี ในปี
การศึกษา 2561 คณะ ได้น ากิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากการ
ท าวิจัยเพื่อพัฒนาน าเสนอในงานวิชาการ
ของสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 19 – 21 
พฤษภาคม 2562  
ณ กรุงเทพฯ จ านวน 3 เรื่อง 
      โดยก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนา
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตอย่างชัดเจน ดัง
ปรากฏในแผนการจัดการความรู้ คือ 
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และได้
ด าเนินการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้
จากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ และจากอาจารย์
ด้วยกันซึ่งนับว่าเป็นการถ่ายโอนความรู้จาก
บุคคล (Tacit Knowledge)และหาแนวทาง
วิธีที่ดี (Best Practice)  
 
 
 

MK-EDU-5-5.1.5-1-ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดการความรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2561 
MK-EDU-5-5.1.5-2-แผนการ
จัดการความรู้ (KM) คณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2561 
MK-EDU-5-5.1.5-3-รายงาน
การประชุมคณะศึกษาศาสตร์ 
MK-EDU-5-5.1-5-4-คู่มือการ
จัดการการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning  
MK-EDU-5-5.1-5-5-ส าเนา
น าเสนองานวิชาการ ปี 2562 
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6. ด าเนินงาน และก ากับติดตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ โดย
น าเสนอต่อคณะกรรมการ วิทยา
เขตเพ่ือพิจารณา 

มีการก ากับติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนโดยคณะได้ท า
การส ารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรในคณะ (MK-EDU-5-
5.1-6-1) เพ่ือจัดท าแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์  ฉบับ
ทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (MK-
EDU-5-5.1-6-2) และได้มีการก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนาตลอด
ปีการศึกษา 2561 เช่น เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา 
ครั้งที่ 8 เป็นต้น (MK-EDU-5-5.1-6-3) 

MK-EDU-5-5.1.6-1- รายงาน
ผลการส ารวจความต้องการใน
การพัฒนาตนเองคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
MK-EDU-5-5.1-6-2-แผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์ 
MK-EDU-5-5.1-6-3-รายงาน
ผลการติดตามการด าเนินงาน
ของแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
 

7. ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและ
กลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและ พัฒนาการของ
คณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

คณะด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพในปีการศึกษา 2561 คณะฯ 
ด าเนินการดังนี้ 
1. ระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา (MK-EDU-5-5.1-7-1)  
2. ประกาศนโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา(MK-EDU-5-5.1-7-2) 
3.จัดท าปฏิทินด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา(MK-EDU-5-5.1-7-3) 
4.แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและ
ผู้ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ทั้ง
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ (MK-EDU-5-
5.1-7-4) (MK-EDU-5-5.1-7-5) 
5.จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีเพ่ือเสนอต่อสภาสถาบันและ

MK-EDU-5-5.1.7-1-ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
MK-EDU-5-5.1.7-2-ประกาศ
นโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
MK-EDU-5-5.1.7-3-ปฏิทิน
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
MK-EDU-5-5.1.7-4-ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ติดตามและผู้ด าเนินการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร 
MK-EDU-5-5.1.7-5-ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ติดตามและผู้ด าเนินการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ 
MK-EDU-5-5.1.7-6-รายงาน
ผลการด าเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7) ปีการศึกษา 2561 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามเวลาที่
ก าหนด เตรียมรับการประเมิน ระดับ
หลักสูตรประเมินในวันที่ 2 กรกฎาคม 
2562 ผลการประเมินองค์ 1 ผ่านเกณฑ์ 
องค์ 2-6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และรับการ
ประเมินในระดับคณะวันที่ 22-23 สิงหาคม 
2562 (MK-EDU-5-5.1-7-6) (MK-EDU-5-
5.1-7-7) (MK-EDU-5-5.1-7-8) 
 

MK-EDU-5-5.1.7-7-รายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 
MK-EDU-5-5.1.7-8-รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปี
การศึกษา 2561 
  
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน ✔ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2         : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา  (1 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562) 
เป้าหมาย : 6 ข้อ 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้ก ากับติดตาม ดร.บุณยาพร สารมะโน boonya.porn.b@gmail.com 089-863-0625 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.สุชิลา สวัสด ี sushilanarak@gmail.com 099-617-2524 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวนภาพร พันแสนซา napapornpunsansa@gmail.com 093-328-8339 
  
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 -4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1.มีระบบและกลไกในการ
ก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการวางระบบและกลไก
ในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร(MK-EDU-5-5.2.1-1)โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับติดตามและผู้ด าเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ ระดับหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2561 (MK-EDU-5-5.2.1-2) มีการ
จัดท าปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา2561(MK-EDU-5-5.2.1-3) 

MK-EDU-5-5.2.1-1-ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
MK-EDU-5-5.2.1-2-ค าสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ติดตามและผู้ด าเนินการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2561 
MK-EDU-5-5.2.1-3-ปฏิทิน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

2.มีคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามต่อ ผู้บริหารคณะทุก
ภาคการศึกษาเพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนด(MK-EDU-5-5.2.1-
2) โดยในระดับหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร จ านวน 
5 ครั้ง ดังนี้ 

MK-EDU-5-5.2.1-2-ค าสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ติดตามและผู้ด าเนินการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. ประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงาน
หลักสูตร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2561  
2. ประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงาน
หลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2561  
3. ประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงาน
หลักสูตร ครั้งที่ 3/2561  
4. ประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงาน
หลักสูตร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เดือน
เมษายน 2562  
5. ประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงาน
หลักสูตร ครั้งที่ 5/2562  
(MK-EDU-5-5.2-2-1) และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา (MK-EDU-5-5.2-2-2) 

MK-EDU-5-5.2.2-1- รายงาน
การประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
MK-EDU-5-5.2.2-2- รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพ หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
1. หลักสูตรได้จัดหาสิ่งสนับสนุนจากความ 
ต้องการ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา โดย
ผู้ช่วยรองคณบดีฝุายบริหาร ได้จัดท าทะเบียน
การเบิกวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้อื่นๆ ตลอดปีการศึกษา 
2. ในกรณีการขอใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เป็นครุภัณฑ์ของคณะ เช่น เครื่องเสียง ของ
คณะ คณาจารย์และนักศึกษาสามารถยื่นขอใช้
สิ่งสนับสนุนตามแบบฟอร์มของคณะ  
(ทะเบียนเบิก-คืนครุภัณฑ)์ 
3. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เมื่อสิ้น
ปีการศึกษา 2561 พบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.76 อยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งในปีการศึกษานี้ 
ยังมีความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยัง
ไม่สามารถด าเนินการให้อาจารย์และนักศึกษา
ได้ คือ ห้องน้ าในภายในคณะไม่มีให้บริการ 

MK-EDU-5-5.2-3-1-แผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี
การศึกษา 2561 
MK-EDU-5-5.2-3-2-ภาพถ่าย
ห้องเรียน ห้องวิทยบริการ 
ห้องปฏิบัติการ  
MK-EDU-5-5.2.3-3 ส าเนา
ทะเบียนเบิก-คืนครุภัณฑ์ สิ่ง
สนับสนุน 
MK-EDU-5-5.2.3-4-รายงาน
การประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์และนักศึกษาท่ีมี
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ปีการศึกษา 2561 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

หลักสูตรประชุมเพ่ือน าข้อสรุป น าเรียน
ผู้บริหารให้ด าเนินการเนื่องจากต้องใช้เงิน
งบประมาณเป็นจ านวนมาก และไม่มีห้องศูนย์
ฝึกปฏิบัติการณ์วิชาชีพครู มีผลต่อการจัดเก็บ
ชิ้นงานและเอกสาร ของการปฏิบัติการสอน 
รวมทั้งห้องทดลองสอนและน าเสนอผลงาน 

4.มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินต่อผู้บริหารคณะเพ่ือ
พิจารณา 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และกรอก
ข้อมูลในระบบ CHE QA Online และมีการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรในวันที่ 2 กรกฎาคม 
2562  ผลการประเมินองค์ 1 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน องค2์-6 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.21  
(MK-EDU-5-5.2-4-1) (MK-EDU-5-5.2-4-2) 

MK-EDU-5-5.2-4-1-รายงาน
ผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ปี
การศึกษา 2561 
MK-EDU-5-5.2-4-2- รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2561 

5.น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

คณะน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้น(MK-EDU-5-5.2-2-2) ในปี
การศึกษา 2560 น าผลการประเมินจากรอบปี
การศึกษา 2560 มาจัดท าเป็นแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)ปี
การศึกษา 2561 (MK-EDU-5-5.2-5-1) 

MK-EDU-5-5.2-2-2- รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
MK-EDU-5-5.2-5-1- 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 
(Improvement Plan) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพ
ทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และกรอก
ข้อมูลในระบบ CHE QA Online และมีการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรในวันที่ 2 กรกฎาคม 
2561 ผลการประเมินองค์ 1 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน องค2์-6 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 
(MK-EDU-5-5.2-4-1)(MK-EDU-5-5.2-4-2) 

MK-EDU-5-5.2-4-1-รายงาน
ผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ปี
การศึกษา 2561 
MK-EDU-5-5.2-4-2- รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2561 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน ✓ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

ส่วนท่ี 3 การสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

 
วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 

 
ตารางท่ี 4-1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้ ระดับคณะ 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

จ านวนข้อที่
ด าเนินการได้ ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 3.20 คะแนน 
3.21 

  3.21 1 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละ 25 
6 

X  100 
34.29 

X 5  4.29 
17.50 40 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละ 40 
8 

X 100 
45.71 

X 5  3.81 
17.50 60 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 5 คะแนน 
 350.81 20.04-30 

X 100  5 
 17.50 30 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 5 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 3 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 3 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 5 ข้อ 6 ข้อ  6 ข้อ 6 ข้อ 4 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 3 คะแนน 
300,000 17,142 

X 5 - 3.43 
17.50 25,000 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 2 คะแนน 
1.40 

X 100 
8 

X 5 - 2.00 
17.50 20 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 6 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

คะแนนเฉลี่ย    4.25 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

ตารางท่ี 4-2 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ   

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 8 4.37 4.50 3.21 4.29 การด าเนินงานระดับดี 

2 3 3.43 4.00 2.00 3.14 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 15 4 9 2 

4.25 การด าเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.13 4.67 2.61 

ผลการประเมิน 
ระดับคณะ 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงา
นระดับ
พอใช้ 

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
  
  



64 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

ตารางท่ี 4-3 การวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกัน
ทุกชั้นปี โดยการก ากับดูแลของอาจารย์มากขึ้น 

ประชุมคณะผู้บริหารของคณะเพ่ือวางแผนการ
ก าหนดกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมตลอดปี
การศึกษา 

 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
เน้นการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยโดยการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

คณะผู้บริหารของคณะก าหนดปฏิทินการท างาน
วิจัย และการติดตามผลให้เป็นรูปแบบมากขึ้น 

 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
นักศึกษาให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมและ
โครงการ 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ก าหนดบทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบทั้งบุคลากรและ
นักศึกษาโดยการประชุมวางแผนให้เป็นระยะสั้น  
(แต่ละโครงการหรือกิจกรรม) และระยะ ยาว  
(การจัดสรรงบประมานรายปี) 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนงานของคณะและการพัฒนานักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐาน TQF และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีมวยไทยเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม มีศิษย์เก่าที่ส าเร็จ
การศึกษาที่มีชื่อเสียง และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมี
ความรู้ความสามารถ 

เชิญศิษย์เก่าเป็นวิทยากรเพื่อฝึกคีตะมวยไทยอย่าง
ต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ก าหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปีฝึกทักษะคีตะมวยไทยเพ่ือ
น าไปเป็นผู้ฝึกสอนในโรงเรียนได้ทุกคน 

จัดสรรงบประมาณในการท านุบ ารุงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมโดยก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-การพัฒนาบุคลากร 
 

-ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเปิด
หลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพอาจารย์ 
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ภาคผนวก 
 
 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
2. ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าคณะ 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

ชุดข้อมูลที่ 1 

  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 

  - ---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 469 

  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 469 

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

  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 

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

  - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 

ชุดข้อมูลที่ 4 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 17.50 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  - 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 11.50 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  6 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 9.50 

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

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 6.50 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

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

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 8 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า - 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 5 

  - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 

  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 5 

  - - --ระดับปริญญาตร ี - 

  - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - - --ระดับปริญญาโท 3 

  - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

  - - --ระดับปริญญาเอก 2 

  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4 

  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 1 

  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4 

  - - --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) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 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 านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online - 

  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 

  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

  - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - 

  

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

- 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

ชุดข้อมูลที่ 7 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 186 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 181 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 123 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 14 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 

  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย) 12,000 

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.62 

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 านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online - 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - 
  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 - 

  

- ---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 านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
  - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 

ชุดข้อมูลที่ 10 

  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 5 

  - ---ระดับอนุปริญญา - 

  - ---ระดับปริญญาตรี 5 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต 
   - ---ระดับปริญญาโท 
   - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
   - ---ระดับปริญญาเอก 
 ชุดข้อมูลที่ 11 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 300,000 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 17.50 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

ชุดข้อมูลที่ 12 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพl - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

2 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

1 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

- 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ - 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
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คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 
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การก าหนดรหัสเอกสารอ้างอิง 
 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561  ระดับคณะ 
 

ล าดับที่ วิทยาเขต รหัส 
1 กระบี่ KB 
2 กรุงเทพ BK 
3 ชัยภูมิ CI 
4 ชุมพร CP 
5 เชียงใหม่ CM 
6 ชลบุรี CH 
7 ตรัง TR 
8 เพชรบูรณ์ PB 
9 มหาสารคาม MK 
10 ยะลา YL 
11 ล าปาง LP 
12 ศรีสะเกษ SSK 
13 สมุทรสาคร SMK 
14 สุโขทัย ST 
15 สุพรรณบุรี SP 
16 อ่างทอง AT 
17 อุดรธาน UD 

 
หมายเหตุ  
        รหัสอ้างอิง ประกอบด้วย   วิทยาเขต-คณะ-องค์ประกอบ-ตัวบ่งชี้.เกณฑ์ (ถ้ามี)-ล าดับเอกสาร            
                       เช่น  KB-ART-1-1.5.1-1 หมายถึง วิทยาเขตกระบี่คณะศิลปศาสตร์องค์ประกอบที่ 1  
                                                        ตวับ่งชี้ท่ี 1.5 เกณฑ์ข้อที่ 1 เอกสารอ้างอิงล าดับที่ 1 
 
 
 

ล าดบัท่ี คณะ รหสั 

1 วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

SCI 

2 ศิลปศาสตร์ ART 

3 ศึกษาศาสตร์ EDU 

 


