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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้ด าเนินงานและบริหารงานระดับหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2563 ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ใน 6 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ไดม้าตรฐาน 
และมีระดับคุณภาพดี  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  3.36 รายละเอียดผลการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน มีผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินงาน  ระดับคุณภาพดี 
      คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินงาน  ระดับคุณภาพดี 

 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.33 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินงาน  ระดับคุณภาพดี 

คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.11 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน จ านวน 4  ตัวบ่งชี้  

มีผลการด าเนินงาน  ระดับคุณภาพดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินงาน   

ระดับคุณภาพปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พบว่า หลักสูตรต้องมีการพัฒนาในประเด็นการพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกี่ยวกับการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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ส่วนน า 
 

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 25482201100604  
ภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาพลศึกษา  

          ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Education Program in Physical Education 
 

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

 
3. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

ปรัชญา 
 พลศึกษา พัฒนากาย ใจ  อารมณ์สังคม และความมีน้ าใจนักกีฬา โดยใช้การออกก าลังกายและกีฬาเป็น
เครื่องมือ 
 
 
 

 ความส าคัญ  
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เป็นการปรับปรุง
หลักสูตรมาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยยึดตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2563 และมาตรฐาน
วิชาชีพครู พ.ศ. 2563 ของคุรุสภาและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งผลิต
บัณฑิตสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ความมี
น้ าใจนักกีฬา โดยใช้การออกก าลังกาย และกีฬาเป็นเครื่องมือ การเรียนรู้มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี ยึดหลัก
ความร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรชุมชนน าไปสู่การพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะในวิชาชีพ  
 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษา ให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการท างานของครู การพัฒนาความรู้สึกถึงตัวตน
ความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน  
 2. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีวินัย น้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  
 3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา มีความรอบรู้ในด้านต่างๆรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษท่ี 21มีความสามารถคิดวิเคราะห์  การคิดข้ัน
สูง มีความฉลาดดิจิทัล สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

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

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

ระบบ 
  ใช้ ระบบทวิภาค 
 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 

5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 
6. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี อ้างอิง (ตาม มคอ. 2) ของมหาวิทยาลัย 
    การกีฬาแห่งชาติสาขาวิชาพลศึกษารับนักศึกษาจ านวน 90 คน จัดการเรียนการสอน 3 ห้องเรียน ดังนี้  
 

                ปีการศกึษา 
ชั้นปี 

จ านวนนักศึกษา (คน) 
2563 2564 2565 2566 

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

รวม 90 180 270 360 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 90 
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7. หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร 
7.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  138ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 

 7.2 โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา  
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

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

ก าหนดให้เรียน  30 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน   9 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน   6 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน   6 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน   9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2.1 วิชาชีพครู   
2.1.1กลุ่มวิชาชีพครู 
2.1.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2.2 วิชาเอก  
2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ 
2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก 
           2.2.2.1) ปฏิบัติเลือก 
                   (1) ทักษะและการสอนกีฬา 
                   (2) การตัดสินกีฬา 
                   (3) กลวิธีการฝึกกีฬา 
           2.2.2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือกเพ่ิมเติม 

ก าหนดให้เรียน102หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน 36หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน     24 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน   12หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน 66 หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน40     หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียน26     หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า          24     หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า          12     หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า           8      หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า           4      หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า           2     หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต 
รวม ก าหนดให้เรียน 138     หน่วยกิต 

 
8. รูปแบบของหลักสูตร 
 8.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2563 
 8.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 8.3 ภาษาที่ใช้ภาษาไทย 
 8.4 การเข้ารับการศึกษารับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้  
 8.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 8.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
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9. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีที่ผ่านมา 

รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน ปีการศึกษา 2562 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

- 

1. ส ารวจคุณสมบัติอาจารย์เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตรครบทุกหลักสูตร
เพ่ือก ากับมาตรฐานการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

- 

1. การติดตามบัณฑิตในสถานการณ์โควิด 19 ต้องใช้
ระยะเวลาในการสื่อสารมากข้ึน จึงใช้ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารทั้ง ทางไปรษณีย์  เว็บไซต์ facebook 
Line Mail โทรศัพท์  
2. การเตรียมความพร้อมให้บัณฑิต ในการเข้าสู่แหล่ง
งานนอกจากเชิญวิทยากรแล้ว ยังติดต่ออีกหลาย
ช่องทางเว็บไซต์ facebook Line Mail โทรศัพท์ 

องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

- 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในช่วงโควิด 19 ได้มีการ
เตรียมความพร้อมให้ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ 

- 

การด าเนินงานวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย เป็น
ทีมในเรื่องเดียวกันมีผลต่อการค านวณร้อยละ ในปี
ต่อไปต้องส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยด้วย
งบประมาณส่วนตัวด้วย ซึ่งจะท าให้สามารถน าไปขอ
ผลงานทางวิชาการได้อีกด้วย 

องค์ประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียน
การสอน และการ
ประเมินผู้เรียน 

- 

การประชุมชี้แจงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ 
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ก่อนการด าเนินการท าให้ผู้สอน
แลผู้เรียนเข้าใจร่วมกัน การลงรายละเอียดใน มคอ 3 
หมวด 4 และ มคอ 5 หมวด 5 จะเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- 

การส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
การก ากับติดตามผลการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
เป็นองค์ประกอบในการท าให้กระบวนการเรียนการ
สอนเป็นไปด้วยความราบรื่น 
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10. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบใน

การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล

การพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ประเภทตัว

บ่งชี ้
ลักษณะ 

การประเมิน 
เป้าหมาย 

การด าเนินงาน 

1.การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1การบริหาร
จัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

-ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 
2558 
ปริญญาตร ี เกณฑ์ 5 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา  เกณฑ์ 10 ข้อ 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

ระดับคุณภาพ 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

ผ่าน 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

-ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

เชิงปริมาณ 
(ผลลัพธ์) 

คะแนน 
การประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

3.99 

2.2 การได้งานท า
หรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

-ผลบัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
-ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

เชิงปริมาณ 
(ผลลัพธ์) 

คะแนน 
การประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

3.40 

3. นักศึกษา 3.1 การรับ
นักศึกษา 

-การรับนักศึกษา 
-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

3 

3.2 การส่งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา 

-การควบคุมการดูแล การให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี
-การควบคุมดูแล การค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ
การเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ ์
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

3 

3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
-อัตราการส าเร็จการศึกษา 
-ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
(ผลลัพธ์) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

4 
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องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล

การพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ประเภทตัว

บ่งชี ้
ลักษณะ 

การประเมิน 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย ์

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-การบริหารอาจารย ์
-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

3 

4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 

-ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก(ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
เท่ากับ 5 คะแนน) 
-ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ(ร้อยละ 60 ข้ันไป เท่ากับ 5 
คะแนน) 
-ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์
(ร้อยละ 20 ข้ึนไป เท่ากับ 5 
คะแนน) 
-จ านวนบทความของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ี
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCIและ 
scopus ต่อจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เชิงปริมาณ 
(ปัจจัยน าเข้า) 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5) 

-ร้อยละ ป.เอก 
60 
 
-ร้อยละ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 100 
 
 
-ร้อยละผลงาน
ทางวิชาการ 0 

3.33 

4.3 ผลที่เกิด
ขึ้นกับอาจารย์ 

-อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์
-ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เชิงคุณภาพ 
(ผลลัพธ์) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

3 

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และการ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

-หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าของศาสตร์สาขา
นั้น ๆ 
-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

3 

5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

-การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
-การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
-การก ากับกระบวนการเรียนการ
สอน 
-การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึก
ปฏิบัติในระดับปริญญาตร ี
-การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆกับการ

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

3 
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เรียนการสอนในระดับปริญญาตร ี
-การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการ
ท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

-การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
-การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
-การก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ. 5, มคอ. 6 และ มคอ.7) 
-การประเมินวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

3 

5.4 ผลการ
พิจารณาหลักสูตร
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ผลการพิจารณาตามตัวบ่งช้ีตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน) 

เชิงปริมาณ 
(ผลลัพธ์) 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ร้อยละ...... 

5 

6.สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

-ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
-จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ 7 มกช. มหาสารคาม10 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 

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

มคอ 2 
(ปีการศึกษา 2563) 

ปีการศึกษาที่รับประเมิน  
( ปีการศึกษา2563) 

หมายเหตุ 

*1. ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม *1. ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ค าสั่งมหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา

เขตมหาสารคาม 
ที7่13/2563 

ลงวันท่ี22 ตุลาคม  2563 

2. ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 2. ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 
3. ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากดี 3. ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากดี 
4. ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี สมานชัย ลีพรหมมา 4. ผศ.ว่าท่ีร้อยตร ีดร.สมานชัย ลีพรหมมา 

5. ผศ.สุชิลา  สวัสด ี 5. ผศ.สุชิลา  สวัสด ี
 

หมายเหตุ : 1. ช่อง มคอ. 2 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของปีการศึกษา 2563 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
                  จาก มคอ.2 ฉบับท่ีได้รับการอนุมัติ สกอ.ครั้งแรก  

   2. ช่องปีการศึกษาท่ีรับประเมิน หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามค าสั่งแต่งตั้งของวิทยาเขต 
ก่อนวันสิ้นสุดปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร(รายละเอียดตารางท่ี 1.1-3 ภาคผนวก) 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากดี 
 

อาจารย์ผู้สอน ภายในหลักสูตร(รายละเอียดตารางที่ 1.1-4 ภาคผนวก) 
1. ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 
2. ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 
4. ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 
5. ผศ.ดร.ชัชวาลย์ รัตนพร 
6. ผศ.ดร.ทวีสุข  โภคทรัพย์ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 13. ดร.นิตยา  ทองจันฮาด 
14. นายเรืองวัฒน์  ประทุมอ่อน 
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อาจารย์ผู้สอน ภายนอกหลักสูตร (ถ้าม)ี (รายละเอียดตารางที่ 1.1-5 ภาคผนวก) 
 

1. ผศ.ดร.ยุราวดี เนื่องโนราช 
2. ผศ.ดร.ประวิทย์  หวานขม 
3. ผศ.สุพจน์  นาราภิรมย์ 
4. ผศ.นิภาพรรณ วงศ์หนองแวง 
5. ผศ.ยุวเรศ  ตันติยะวงศ์ษา 
  

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

1.จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2563 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5  คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาปีการศึกษา 2563
โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1 คน เนื่องจากเป็นผู้เกษียณอายุราชการและเป็นอัตรา
จ้าง ผู้รับผิดชอบคนใหม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ประกอบด้วย  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล วัน เดือน ปี ที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1 ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 22 ตุลาคม  2563 
2 ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 22 ตุลาคม  2563 

3 ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากดี 22 ตุลาคม  2563 

4 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 22 ตุลาคม  2563 

5 ผศ.สุชิลา  สวัสด ี 22 ตุลาคม  2563  
2.คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

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

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2563  หลักสูตรฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 5 คน พบว่า ทุกคนมี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์

เผยแพร่/ปี พ.ศ. 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

ผศ. วันชัย กองพลพรหมDeveloping an 
instructional model for systematical 
Thinking improvement in ability 
enhancementon teaching and 
learning desing for practical training 
experience in teaching profession of 
student, faculty of education, 
mahasarakham campus(Abstract 
Book 9thInstitutes of Physical 
Education International Conference.  
2019 หน้า 57 วันท่ี 19 -21 พฤษภาคม  
2562 
วันชัย กองพลพรหม(2563)การพัฒนา
รูปแบบการสอนวิชาทักษะปฏิบัติด้วย
กระบวนการก ากับตนเองเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางทักษะกีฬาแบดมินตันที่
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สัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รัตนาพร  กองพลพรหม 

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

ผศ. รัตนาพร กองพลพรหม Developing an 
instructional model for systematical 
Thinking improvement in ability 
enhancementon teaching and learning 
desing for practical training experience 
in teaching profession of student, 
faculty of education, mahasarakham 
campus(Abstract Book 9thInstitutes of 
Physical Education International 
Conference.  2019 หน้า 57 วันที่ 19 -21 
พฤษภาคม  2562 
รัตนาพร กองพลพรหม (2563)การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้
แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาครูพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ค าพาง  ศรีท้าวปากดี 

กศ.ม.พลศึกษา 
วท.บ.พลศึกษา 

ผศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าพาง ศรีท้าวปากดี (2559) คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้วิชาสัมมนาทางการศึกษา 
ค าพาง ศรีท้าวปากดี (2561)การพัฒนา
รูปแบบการศึกษาการด าเนินโครงการความ
ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน
การบริการชุมชน 
(วิจัยร่วม) 
ค าพาง ศรีท้าวปากดี (2562)ผลสัมฤทธ์ิของ
การสอนวิชาทักษะและการสอนกีฬา
แฮนด์บอลโดยใช้วิธีการสอนของแฮร์บาร์ต 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี  
ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 

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

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



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม14 

 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชิลา  สวัสด ี

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

ผศ. สุชิลา  สวัสดี (2019) The Development 
of instructional Model for the 
Enhancement of Critical Thinking Skills 
in Language and Cultural for the 
teacher subject of three level 
students in Education Faculty Institute 
of Physical Education in 
Mahasarakham Campus. Proceedings 
of9th Institute of Physical Education 
International Conference 2019, 19-21 
May2019, The Emerald Hotel, 
Bangkok, Thailand, Institute of Physical 
Education. Pp.56. 
สุชิลา  สวัสดี (2563)ผลการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาการประเมินผล
โครงการต่อการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตมหาสารคาม  

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

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

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2563 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ที่มีผลงานทางวิชาการและได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ภายในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ตามคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้  

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ 

ปีพ.ศ. 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วันชัย  กองพลพรหม 

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

ผศ. วันชัย กองพลพรหม Developing an 
instructional model for systematical Thinking 
improvement in ability enhancementon 
teaching and learning desing for practical 
training experience in teaching profession of 
student, faculty of education, mahasarakham 
campus(Abstract Book 9thInstitutes of 
Physical Education International Conference.  
2019 หน้า 57 วันท่ี 19 -21 พฤษภาคม  2562 
วันชัย กองพลพรหม(2563)การพัฒนารูปแบบการ
สอนวิชาทักษะปฏิบัติด้วยกระบวนการก ากับตนเอง
เพื่อพัฒนาความสามารถทางทักษะกีฬาแบดมินตันที่
สัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. รัตนาพร   
กองพลพรหม 

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

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

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรี ดร. 
สมานชัย ลีพรหมมา 

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

ผศ. สมานชัย ลีพรหมมาThe management of 
muaythaigym and develop thai boxers 
become a thai professional boxer in south-
east (Abstract Book 9thInstitutes of Physical 
Education International Conference.  2019 
หน้า 45 วันที ่19 -21 พฤษภาคม  2562 
สมานชัย ลีพรหมมา  (2562)การบริหารจัดการผู้
ฝึกสอนกีฬามวยไทยสู่การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย
อาชีพ ระดับC.license 
สมานชัย ลีพรหมมา (2563)การบริหารจัดการผู้
ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพระดับ C.license เพื่อ
พัฒนาสู่ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพระดับ B.License 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุชิลา  สวัสด ี

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

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

กศ.ม.พลศึกษา 
วท.บ.พลศึกษา 

ผศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
รายวิชาที่สอน 

ภาคต้น  
ปีการศึกษา2563 

ภาคปลาย 
 ปีการศึกษา 2563 

1. ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 
 

ปริญญาเอก 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -ทักษะและการสอนกิจกรรม
เข้าจังหวะ 
-วิธีสอนพลศึกษา 1 
-การวัดและประเมินผลพล
ศึกษา 
-วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ทางพลศึกษา 
-ปฏิบัติการสอน 1 

-ทักษะและการสอน
กีฬากิจกรรมเข้าจังหวะ 
-ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา1 
-วิธีสอนพลศึกษา2 
-ทักษะและการสอนกาย
บริหารประกอบดนตรี 
-ปฏิบัติการสอน2 

2. ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม ปริญญาเอก 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -ทักษะและการสอนกีฬา
แบดมินตัน 
-การวัดและประเมินพลศึกษา 
-ทักษะและการสอนกิจกรรม
เข้าจังหวะ 
-กลวิธีการฝึกกีฬาแบดมินตัน 

-การบริหารพลศึกษาใน
โรงเรียน 
-การตัดสินกีฬา
แบดมินตัน 
-ปฏิบัติการสอน 1 

3. ผศ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ ปริญญาโท 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -พื้นฐานทางพลศึกษาและ
กีฬา 
-กลวิธีการฝึกกีฬา
วอลเลย์บอล 

เกษียณอายุราชการ 

4. ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย  
ลีพรหมมา 

ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -ทักษะและการสอนกีฬามวย
ไทย 
-การตัดสินกีฬามวยไทย 
-กลวีการฝึกกีฬามวยไทย 
-ปฏิบัติการสอน 1 

-ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 
-ทักษะและการสอน
กีฬามวยไทย 
-ลูกเสือและยุวกาชาด 
-ปฏิบัติการสอน  

5. ผศ.ดร.ชัชวาลย์ รัตนพร ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ทักษะและการสอนกิจกรรม
เข้าจังหวะ 

เกษียณอายุราชการ 

6 ผศ.ดร.ทวีสุข  โภคทรัพย์ 
 

ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารส าหรับครู 

-สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า 
-นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางพลศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
รายวิชาที่สอน 

ภาคต้น  
ปีการศึกษา2563 

ภาคปลาย 
 ปีการศึกษา 2563 

7. ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากดี ปริญญาโท 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -กายวิภาคและสรีรวิทยา 
-การบาดเจ็บทางการกีฬา 
-ทักษะและการสอนกีฬา
แฮนด์บอล 
-ปฏิบัติการสอน 1 

-ทักษะและการสอน
กีฬาแฮนด์บอล 
-การตัดสินแฮนด์บอล 
-การตัดสินแฮนด์บอล 
-ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 2 
-ปฏิบัติการสอน 2 

8. ผศ.ศิรินธร จัตุชัย ปริญญาโท 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -การบริหารพลศึกษาใน
โรงเรียน 
-ปฏิบัติการสอน 1 

-ทักษะและการสอน
กีฬาบาสเกตบอล 
-การตัดสินบาสเกตบอล 

9. ผศ. สุชิลา  สวัสด ี
 
 

ปริญญาโท 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -การใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
-การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
-การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-ภาษาและการสื่อสาร
ส าหรับครู 
-ภาษาและการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม
ส าหรับครู 

10. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติชัย  
แสนสุวรรณ 
 

ปริญญาเอก อาจารย์ -การพัฒนาหลักสูตร 
-การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
-การวิจัยทางการศึกษา 

-บทบาทพลเมือง 

11. ดร.บุณยาพร สารมะโน ปริญญาเอก อาจารย์ 
 

 
 

-คณิตศาสตร์และสถิติใน
ชีวิตประจ าวัน 
-การวิจัยทางการศึกษา 

-สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า 
-การประเมินผล 
โครงการ 

12. นางนิตยา  ชมภูวิเศษ 
 

ปริญญาโท 
 

อาจารย์ -จิตวิทยาส าหรับครู 
-จิตวิทยาการแนะแนว 

เกษียณอายุราชการ 

13. นางนิตยา  ทองจันฮาด ปริญญาโท อาจารย์ -ปรัชญาศึกษาและความเป็น
ครู 
-จิตวิทยาการแนะแนว 
-การพัฒนาหลักสูตร 

-ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 
-จิตวิทยาการแนะแนว 
 

14. นายเรืองวัฒน์  ประทุมอ่อน ปริญญาโท อาจารย์ -ทักษะและการสอนกีฬา
ฟุตบอล 
-ค่ายพักแรม 
-ทักษะและการสอนกีฬา
เซปักตะกร้อ 
-วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ทางพลศึกษา 
-ปฏิบัติการสอน1 

-ทักษะและการสอน
กีฬากิจกรรมเข้าจังหวัด 
-ทักษะและการสอนเกม
และเกมน า 
-ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 2 
-วิธีสอนพลศึกษา 2 
-การตัดสินกีฬาฟุตบอล 
-ปฏิบัติการสอน 2 

อาจารย์ผู้สอนนอกหลักสูตร 
1. ผศ.สุพจน์  นาราภิรมย์ ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -ทักษะและการสอนกีฬาว่าย

น้ า 
-การบาดเจ็บทางการกีฬา 
-กลวิธีการฝึกกีฬา
วอลเลย์บอล 
-ปฏิบัติการสอน 1 
 
 

-ทักษะและการสอน
กีฬาวอลเลย์บอล 
-ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 1 
-กลวิธีการฝึกกีฬา
วอลเลย์บอล 
-ปฏิบัติการสอน 2 
 
 
 
 

2. ผศ.นิภาพรรณ วงศ์หนองแวง ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
บัณฑิตอุดมคติไทย 

- 

3. ผศ.ยุวเรศ  ตันติยะวงศ์ษา ปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 
 
 

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวัน 

- 

4. ผศ.ดร.ประวิทย์  หวานขม ปริญญาเอก อาจารย์ 
-ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
วิชาชีพพลศึกษา 

-ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

5. ผศ.ดร.ยุราวดี  เนื่องโนราช ปริญญาเอก อาจารย์ -จิตวิทยาส าหรับครู - 
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อาจารย์พิเศษ  ในหลักสูตร 
 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน 

 ไม่มี   

 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ได้รับความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27เมษายน 2563และได้รับการ
รับรอง จาก สกอ. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม2563แต่เริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษา
ตั้งแต่  ปีการศึกษา 2563ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตร พ.ศ. 
2562ทั้งนี้ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรภายในปี พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา  เป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. พ.ศ.2563 ซึ่งปรับปรุงมา
จากหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

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

   2. การนับผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาจากผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปี
การศึกษาน้ันๆ โดยไม่ต้องน าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา  

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

อนุมัต/ิให้ความเห็นชอบหลักสูตร(ท่ีมา: ค าอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
ณ วันท่ี 4  กรกฏาคม2559และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 3 สิงหาคม 2560) 

 
รายการเอกสารอ้างอิง  

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

MK-EDU-bHBM-1-2-1 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  
(ปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
มหาสารคาม 

 

หมายเหตุ : รายการเอกสารอ้างอิงให้พิจารณาน าเสนอเฉพาะเอกสารที่ส าคัญ ๆ ในการยืนยันผลการด าเนินงานในแต่ละข้อ และ
พิมพ์หมายเลขเอกสารอ้างอิงแทรกท้ายข้อความที่แสดงถึงผลการด าเนินงาน 
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หมวดที่ 2 นักศึกษาและบัณฑิต 

  องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  (นับรวมนักศึกษาตกค้าง) 
 

ล าดับที ่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ จ านวนข้อ ค่าเฉลี่ย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจาก
เต็ม 5 คะแนน) 

30 3.99 

 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 5 4.19 
 (2) ด้านความรู้ 5 4.04 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา 5 3.82 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5 4.09 

 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5 3.85 

  (6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 5 3.95 
2 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน) 82 
3 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด (คน) 39 

4 
ร้อยละของจ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตของจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา)
(/)*100 

47.56 

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

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

 
รายการเอกสารอ้างอิง 

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

อุดมศึกษาแห่งชาต ิ
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี 
ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562  (นับรวมนักศึกษาตกค้าง) 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
1.จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จทั้งหมด 82 100 
2.จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 
1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา  

82 100 

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

48 58.54 

2.2 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 5 6.10 
2.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา
และไม่มีการเปลี่ยนงาน  

- - 

2.4 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - - 
2.5 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - - 
2.6 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 4 4.88 
2.7 จ านวนบัณฑิตท่ีไม่มีงานท า  25 30.49 
3. จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมดที่น ามาคิดคะแนนเป็น
ตัวหาร ( - (+++)) = A 

(82-(0+0+0+4)) 
= 78 95.12 

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

(48+5) = 53 64.63 

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

(53/78)*100 67.94 

ผลการประเมิน (คะแนน)(C*5)/100 (67.94*5)/100 = 3.40 
 

 
รายการเอกสารอ้างอิง 
 ล าดับที่  ชื่อเอกสารอ้างอิง 

MK-EDU-bHBM-2-2.2-1 รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

MK-EDU-bHBM-2-2.2-2 
บัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีขออนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ พบว่า บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 82 คน ตอบแบบส ารวจจ านวน78คน  

คิดเป็นร้อยละ 95.12 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) จ านวน 48 คน และยังไม่มีงานท า จ านวน 25 คนซ่ึงผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง พบว่า 
นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ เฉลี่ย3.99 อยู่ในระดับมากวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือ
แนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมา
และสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การรับนักศึกษา 
 
 
 
 
ระบบและกลไก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
รับนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและสภาวิชาชีพ (คุรุ
สภา) ซึ่งมีระบบการรับนักศึกษา 2 ประเภท คือ ประเภทโควตาและประเภททั่วไป โดยมีการ
ด าเนินงานการรับนักศึกษาร่วมกับกองส่งเสริมวิชาการ และคณะศึกษาศาสตร์ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งกองส่งเสริมวิชาการจะมีการประชุมคณะวิชา เพื่อจัดท า
เสนอแผนการรับนักศึกษา โดยมีการก าหนดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกนักศึกษา จากนั้น
น าแผนการรับนักศึกษาเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอนุมัติ จากนั้น
กองส่งเสริมวิชาการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่องการรับสมัครและสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2563 ส่งให้กับคณะฯ ในวิทยาเขต จากนั้นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ และวิทยาเขตจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา  2563 ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในวิทยาเขต มีการประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบ  มีการจัดท าประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2563หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จ านวน 90 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ประเภทโควตา จ านวน 55 คน  และประเภททั่วไป จ านวน 35 คน การรับสมัคร และ
ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยมีการสอบตามเกณฑ์การรับนักศึกษา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
 

ประเภท รายการที่สอบ 
โควตา - สอบสัมภาษณ์ 

- ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา  
ทั่วไป  - ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- ความถนัดทางวิชาชีพครูและวัดแววครู 
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ภาคปฏิบัติ) 
- สอบสัมภาษณ์ 

 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ จ านวน 90 คน นักศึกษาผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้า

ศึกษาต่อ จ านวน 90 คน 
 

 

 

 

 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม22 

 

การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563  ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจากการสอบคัดเลือก 
ประเภทโควตา จ านวน 55 คนและ ประเภททั่วไป จ านวน 35 คน รวมเป็น 90 คน 
ซึ่งเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ร่วมกับฝ่ายวิชาการระดับวิทยาเขต 
ร่วมกันจัดท าเอกสารประกอบการรับสมัคร และประชาสัมพันธ์รับบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดมหาสารคาม โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางป้ายไวนิล 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ  ส าหรับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563
แบ่งออกเป็น2 ประเภท  
1. โควตา ก าหนดการรับสมัคร ดังนี้ 
1) ประกาศรับสมัครทางออนไลน์ ในวันที่ 1 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2562 
       2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 6 ธันวาคม  2562 
       3) ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 ธันวาคม  2562 
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์
พิจารณาการรับนักศึกษาใหม่ 
5) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 23ธันวาคม  2562ผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยฯ และ Facebook คณะฯ  
       6) รายงานตัวนักศึกษาใหม่จ านวน 3 รอบ (เนื่องจากนักศึกษารายงานตัวแล้ว  
แต่ลาออก) 
          - รอบแรก ในวันที่ 6 - 10 มกราคม  2563 
          - รอบสอง ในวันที่ 16 - 17  มกราคม  2563 
          - รอบสาม ในวันที่ 23 มกราคม  2563 
2. ประเภททั่วไป ก าหนดการรับสมัคร ดังนี้ 
1) ประกาศรับสมัครทางออนไลน์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 25 มกราคม 2563 
       2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 29  มกราคม  2563 
       3) ด าเนินการสอบภาคทฤษฎี ข้อสอบ 2 ชุด (ความรู้ความสามารถทั่วไป ความ
ถนัดทางวิชาชีพครู และวัดแววครู) สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพทางกาย
(ภาคปฏิบัติ) ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการสอบพิจารณาผลการ
รับนักศึกษาใหม่ 
5) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยฯ และ Facebook คณะฯ  
       6) รายงานตัวนักศึกษาใหม่ จ านวน 3 ครั้ง (เนื่องจากนักศึกษารายงานตัวแล้ว  
แต่ลาออก) 
          - รอบแรก ในวันที่ 9 – 13 มีนาคม  2563 
          - รอบสอง ในวันที่ 30 มีนาคม  2563 
          - รอบสาม ในวันที่ 11 มิถุนายน  2563 
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 การประเมินกระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินกระบวนการดังนี้ 

1. หลักสูตรทบทวนประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยเปรียบเทียบผลที่ได้ 
จากแผนการรับนักศึกษา และคุณสมบัติที่หลักสูตรก าหนดพบว่าการด าเนินการเป็นไป
ตามระบบ การคัดเลือกได้จ านวนนักศึกษาตามแผนการรับ 

2. หลักสูตรประชุมกระบวนการด าเนินงานจากผลการประเมินกระบวนการรับ 
นักศึกษา จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการรับ นักศึกษา พบว่า ผู้สมัครมี
ความพึงพอใจต่อกระบวนการรับสมัครนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 20 อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก และมีข้อเสนอแนะต่อกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่คือ 
ควรปรับปรุงการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต และจัดท าป้ายสถานที่สอบให้ชัดเจน 
 

ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
จากการประเมินกระบวนการในการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563  ที่ประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีมติข้อเสนอแนะ ให้ข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2564 โดยการ
เสนอแผนให้ปรับปรุงความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมอบงานประชาสัมพันธ์จัดท าป้ายสถานที่สอบให้ชัดเจน 
 

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

 
 
 
 

ระบบและกลไก 
หลักสูตรประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อให้กับ
นักศึกษาที่เข้าใหม่ โดยส ารวจข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่เข้าใหม่จากการประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษาใหม่ แล้วน าข้อมูลของนักศึกษา เข้าประชุมเพ่ือวางแผนการ
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีความ
พร้อมทางการเรียน มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรก าหนด และจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเป็นการปูพื้นฐานในสาขาท่ีเรียนและพ้ืนฐานทางวิชาชีพ  
 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ
พร้อมจัดประชุมกรรมการ ชี้แจง มอบหมายงานตามค าสั่ง โดยการน าผลส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานของนักศึกษา จากผลประเมินกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ มาก าหนดประเด็น
การเตรียมความพร้อม คือการปรับสภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21  
ซึ่งหลักสูตรได้เห็นความส าคัญของทักษะที่จะมีในวิชาชีพครู โดยจัดกิจกรรม/โครงการ 
จ านวน 3 โครงการ 1 กิจกรรม คือ 1.โครงการปฐมนิเทศ (ก้าวใหม่ วันใหม่) 2.โครงการ
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ 3.โครงการให้ความรู้งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 4.กิจกรรมพิสูจน์รุ่น 

เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้รับการ
พิจารณาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

1.มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ให้กับนักศึกษาใหม่ที่พิจารณาแล้วว่ามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่ครบทุกด้าน 
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การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ 
ประชุม เพื่อก ากับติดตามการด าเนินกิจกรรม/โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาต่อนั้น พบว่า การเตรียมความพร้อมเก่ียวกับการใช้ชีวิต หรือการด ารงชีวิต เป็น
เรื่องส าคัญ นักศึกษาปรับตัวได้ดีขึ้น กล้าที่จะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า
เรื่องการด ารงชีวิต การเรียนและผลจากการแสดงความคิดเห็น  โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจในแต่ละโครงการและกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.30 ซึ่งส่วนการ
เตรียมความพร้อมเรื่องทักษะภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
ก าหนดให้หลักสูตรจัดให้อย่างต่อเนื่องขณะเรียน 
 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
จากการจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาต่อ
นั้นพบว่ายังมีส่วนการเตรียมความพร้อมในเรื่องทักษะภาษาอังกฤษ และการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือวางแผนพัฒนาส่งเสริม ให้จัดการเรียนการสอน 
สอดแทรกภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีในรายวิชาอ่ืนร่วมด้วยต่อไป 
 

การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

 

1.การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
 

ระบบและกลไก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มีการก าหนดระบบและกลไกในการ
ควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษา และแนะแนวแก่นักศึกษา โดยก าหนดกิจกรรม
ร่วมกับคณะ โดยเริ่มจากการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว เพื่อให้ทราบ
บทบาทหน้าที่ จัดท าคู่มือ จัดท าสมุดบันทึกการให้ค าปรึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาต่อไป โดยหลักสูตรก าหนดให้มีการประชุม
อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงต้นภาคเรียนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการลักษณะของ
นักศึกษา และมีการประชุมช่วงปลายภาคเรียน เพ่ือวิเคราะห์ ผลการเรียน จุดแข็ง 
จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงในภาคเรียนถัดไป  

 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการ
ดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนว 

1.นักศึกษาได้รับการให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการและการแนะแนวทักษะชีวิต  
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การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
          ในปกีารศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินงานการควบคุมการดูแล ให้ค าปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกชั้น
ปี ตามค าสั่งที่ 431/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 พร้อมจัดท าคู่มือ/สมุดบันทึก
ส าหรับให้ค าปรึกษา และหลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ ในการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่
นักศึกษาตลอดปีการศึกษา 2563  โดยคณะฯ ก าหนดช่องทางการให้ค าปรึกษาใน
ชั่วโมงโฮมรูม ทุกวันพุธ/สัปดาห์ จ านวน 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 น -09.00 น และ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ก าหนดช่องทางการให้ค าปรึกษาเอง เช่น ทางไลน์ ทางโทรศัพท์
และเม่ือนักศึกษาเข้าพบหรือติดต่อขอค าปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะบันทึกการให้
ค าปรึกษาตามแบบบันทึกในคู่มือทั้งปัญหาและข้อแนะน าที่ให้กับนักศึกษาและเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา หลักสูตรได้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา  และน าผล
ประเมินประชุมเพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และร่วมประชุมวิเคราะห์ 
ผลการเรียน ความต้องการ ลักษณะนักศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน และผลกระทบต่อ
นักศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติ ที่ท าให้นักศึกษาเรียนได้อย่างมีความสุข  
 
การประเมินกระบวนการ 
จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2563 ได้มีส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคต้นมีค่าเฉลี่ย 4.32อยู่ในระดับดี มีข้อเสนอแนะให้
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านให้ความสนใจและเพ่ิมช่องทางการให้ค าปรึกษาที่หลากหลาย
เพ่ิมข้ึน  ในภาคปลาย ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์การแผ่ระบาดของโรคโควิด 19 หลักสูตร
ได้ประชุมวางแผนการให้ค าปรึกษา โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ิมช่องการให้ค าปรึกษาที่
หลากหลาย เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง เมื่อสิ้นภาคปลาย การส ารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษา พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก 
ซึ่งเพ่ิมข้ึนมากกว่าภาคต้น  0.13 หลักสูตรไดน้ าข้อเสนอแนะและผลการส ารวจความพึง
พอใจตลอดปีการศึกษาต่อที่ประชุมประจ าเดือน(อาจารย์ที่ปรึกษา)  
 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
ในปีการศึกษา 2563หลักสูตรได้มีการวิเคราะห์การให้ค าปรึกษา วิชาการ แนะแนวแก่
นักศึกษา จากการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 สรุปเป็นแนวทาง 
เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา ในปีการศึกษาถัดไป  
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2.การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
 ระบบและกลไก 
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะได้มีการประชุมพิจารณา วางแผนในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ผ่านการจัดการ
เรียนการสอน ในกลุ่มรายวิชา ดังนี้ 1. กลุ่มวิชาหลัก (Core Subjects) โครงการ
ปฏิบัติการสอน 1+2 และโครงการสายสัมพันธ์น้องพ่ีศรีพลศึกษา 2.กลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ (Life and career skill)โครงการภาษาอังกฤษ โครงการการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย และกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน3.กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation) กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ทางพลศึกษา 
(แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอน) 4.กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
(Information media and Technology Skills) โครงการพัฒนาความรู้การจัดท าสื่อ 
ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
สร้างสรรค์ศักยภาพสู่การเรียนรู้ ให้ครอบคลุมในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 ดังนี้ 
1.กลุ่มวิชาหลัก (Core Subjects)คือโครงการปฏิบัติการสอน 1+2 และโครงการสาย
สัมพันธ์น้องพ่ีศรีพลศึกษา 2.กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career skill)
โครงการภาษาอังกฤษ โครงการการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย และกิจกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 3.กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation) กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ทางพลศึกษา (แผนการจัดการเรียนรู้และ
สื่อการสอน)  4.กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (Information media and 
Technology Skills) โครงการพัฒนาความรู้การจัดท าสื่อ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 
 

การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรได้ประชุมทบทวนการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21พบว่า การด าเนินการครอบคลุม ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี21 จากผลการประเมินทุกโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
แผนพัฒนานักศึกษา ทั้ง 4 กลุ่มหลัก สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ครบทุกด้าน  ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาผ่านการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ TNSUEnglish Testระดับ B1จ านวน 36 คน  

เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษา ร้อยละ 100ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

1.นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 
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ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
จากการประชุมหลักสูตรทบทวนการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ในปีการศึกษา 2563 มติที่ประชุมได้มี
ข้อเสนอแนะควรพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
เช่น การจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา หลักสูตรจึงได้น ามา
วางแผนจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2564 ได้แก่ 1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการประกอบวิชาชีพครู 
เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพครู ตามนโยบายการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 

 

 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
    -การคงอยู่และการส าเร็จ 

 
ปี

การศึกษา 
 

แผนรับการ
รับตาม 
มคอ.2 

 
จ านวน 
ที่รับเข้า 
 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 
 

จ านวน นศ. ตกค้าง 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

 

จ านวนนักศึกษา 
ที่ออกกลางคันสะสมจนถึง

สิ้นปีการศึกษา  (คน) อัตราการคงอยู่ 
- x100 
 2561 2562 2563 2561 2562 2563 เสียชีวิต 

 
สาเหตุอื่น ๆ 
 

2557 105 211 116 - - 10 9 6 - 66 68.72 
2558 105 98 - 60 - - 9 5 - 22 77.55 
2559 105 98 - - 68 - - - - 19 80.61 
2560 90 90 - - - - - - - 17 81.11 
2561 90 90 - - - - - - - 29 67.78 
2562 90 90 - - - - - - - 17 81.11 
2563 90 90 - - - - - - - 14 84.44 

 อัตราการส าเร็จ
การศึกษา 

(/)*100 

 
54.97 61.22 69.38 

 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด+ 

126 78 79 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ได้แก่ การตัดสินใจเลือกท่ีเรียนใหม่ หลังประกาศผลทั้งประเภท
ทั่วไปและโควตา  
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- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
1) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 

ผลการประเมิน(ค่าเฉลี่ย) 
การรับนักศึกษาและการ
เตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา 

การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

รวม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 
2560 4.70 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.69 มากที่สุด 
2561 4.51 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 
2562 4.53 มากที่สุด 4.65 มากที่สุด 4.59 มากที่สุด 
2563 4.55 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.63 มากที่สุด 

 
 

 จากตารางพบว่า ในปีการศึกษา 256 3  ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ด้าน คือการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  และ
ด้านการส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษาโดยสุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จ านวน  179คน   
ผลการประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรด้านนักศึกษา 
และผลการร้องเรียนของนักศึกษา ในภาพรวม  มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด โดยในปีการศึกษา 256 3 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน จาก4.59(ระดับมากที่สุด)เป็น4.63 (ระดับมากท่ีสุด) 

 
 
 
 

2) ผลการจัดการข้อร้องเรียน 
   ในปีการศึกษา 2563  มีการร้องเรียนของนักศึกษาของนักศึกษา ดังนี้(ถ้ามี) ถ้าไม่มีก็บอกไม่มี 

ล าดับที่ ข้อร้องเรียนของนักศึกษา ผลการจัดการข้อร้องเรียน 
 ไม่มี ไม่มี 

 
รหัสเอกสารอ้างอิง ชื่อเอกสารอ้างอิง 

MK-EDU-bHBM-3-3.1.1-1 ประกาศการรับนักศึกษาประเภทโควตา  
MK-EDU-bHBM-3-3.1.1-2 ประกาศการรับนักศึกษาประเภททั่วไป 
MK-EDU-bHBM-3-3.1.1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา 

MK-EDU-bHBM-3-3.1.1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประเภทท่ัวไป 

MK-EDU-bHBM-3-3.1.1-5 รายงานการประชุมชี้แจงกรรมการด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
MK-EDU-bHBM-3-3.1.1-6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการรับ

นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
MK-EDU-bHBM-3-3.1.2-1 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ 
MK-EDU-bHBM-3-3.1.2-2 โครงการปฐมนิเทศ (ก้าวใหม่ วันใหม่) ประจ าปีการศึกษา 2563 
MK-EDU-bHBM-3-3.1.2-3 โครงการอบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา 
MK-EDU-bHBM-3-3.1.2-4 กิจกรรมพิสูจน์รุ่น 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.1-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา/แบบบันทึกให้ค าปรึกษา 
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MK-EDU-bHBM-3-3.2.1-3 แบบประเมินการให้ค าปรึกษา ภาคต้น และ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.1-4 รายงานการประชุม “การให้ค าปรึกษา/ผลการให้ค าปรึกษา” 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.2-1 รายงานการประชุมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างศตวรรษที่21 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.2-2 โครงการสายสัมพันธ์น้องพ่ีศรีพลศึกษา 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.2-3 กิจกรรมจัดท าวีดีโอภาพแห่งความทรงจ า 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.2-4 โครงการปฏิบัติการสอน 1+2 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.2-5 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.2-6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ฯลฯ 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.2-7 กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.2-8 สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
MK-EDU-bHBM-3-3.2.2-9 หนังสือบันทึกผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  
MK-EDU-bHBM-3-3.2.2-6 รายงานการประชุม “ทบทวนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21” 
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หมวดที่ 3 อาจารย ์
 
 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

(ตัวบ่งช้ีที่ 4.1) 

1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

ระบบและกลไก 
หลักสูตรใช้ระบบและกลไก ร่วมกับคณะและวิทยาเขต ในการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี้ 
ในปีการศึกษา  2563 หลักสูตรได้ส ารวจอัตราก าลังที่มีอยู่ พบว่ามีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 1 คน  
จึงท าการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่สอดคล้องกับภารกิจและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา จึงจัดท ากรอบอัตราก าลังสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
     - ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     - ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นชอบวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ  
     - เสนอชื่อแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในคราวประชุมปรับปรุงหลักสูตร 
2563 (มคอ.2) 
     - คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ น าเสนอต่อสภาวิชาการ
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมีมติเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
2/2563 วันที่ 16 มีนาคม  2563  และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 3/2563  วันที่ 27 เมษายน  2563 
 
การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไก  
1) หลักสูตร เสนอชื่อ ผศ.ค าพาง  ศรีท้าวปากดี  ให้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตามเอกสาร มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง  2563 
2) ส่งเสริมสนับสนุน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
ส าเร็จการศึกษา 1 ท่าน คือ ผศ.ดร. วันชัย  กองพลพรหม ส าเร็จการศึกษา ปร.ด. 
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการ
พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาที่
สูงขึ้น และการน าเสนองานวิจัย 
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      3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ทั้งสาขาพลศึกษา และสาขาที่เก่ียวข้อง หรือ สาขาสัมพันธ์ ได้จัดท าวิจัยและ
น าเสนอในงานวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีผู้น าเสนอผลงานวิจัย จ านวน 5 ท่าน 
คือ ผศ.ดร.รัตนาพร  กองพลพรหม  ผศ.ดร.วันชัย  กองพลพรหม ผศ.ดร.สมานชัย     
ลีพรหมมาผศ.ค าพาง  ศรีท้าวปากดี และ ผศ.สุชิลา  สวัสดี   
 

การประเมินกระบวนการ 
ผลการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา  2563 พบว่า มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ทั้ง 5 คน และหลักสูตร  
ได้ประชุมเกี่ยวกับการวางแผน เตรียมการให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ 
พร้อมที่จะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อรองรับอัตราการเกษียณอายุราชการ
ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2565 อีก 1 คน 
 

ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
หลักสูตรวางแผนการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และต่อยอดเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ โดยส่งเสริมพัฒนาทั้งด้านต าแหน่ง
ทางวิชาการ การศึกษาต่อที่สูงขึ้น และการท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
อนาคต เสนอต่อรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป  
 

2. การบริหารอาจารย์ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 
100 พัฒนาอาจารย์ตามภารกิจ
มาตรฐานหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พัฒนา
อาจารย์ตามภารกิจมาตรฐานหลักสูตร 

 

ระบบและกลไก 
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการวางแผนบริหารพัฒนาอาจารย์ตามภารกิจมาตรฐาน
หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะส ารวจความต้องการในการพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนบริหารและพัฒนา ก าหนด
บทบาทหน้าที่ รวมทั้งค่าเป้าหมายในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือ
ด าเนินการให้สอดคล้องตามภารกิจมาตรฐานหลักสูตร 
 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
ในปีการศึกษา 2563หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไก เพ่ือพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามความต้องการ และภารกิจมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาทักษะ โดยการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
ประชุม  
2. ด้านการวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ท างานวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ และมีการก ากับติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้สูงขึ้น 
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดย
มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมไทยอีสานตอนล่าง 
 
การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือประเมินผล กระบวนการบริหารพัฒนาอาจารย์ตามภารกิจ
มาตรฐานหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 พบว่า 1.ด้านการจัดการเรียนการส่งเสริม
พัฒนาตามเป้าหมายครบทุกคน 2.ด้านการวิจัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่น้อยดังนั้นจึงควรมี
การส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากข้ึน รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม เพื่อเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
จากการประชุมประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จึงมีมติก าหนดแนวทางพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
1) ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องได้รับการ
พัฒนาในการท าวิจัย เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน ปีละ 1 เรื่อง อย่างต่อเนื่อง  
2) ก ากับติดตาม เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนา
ตนเอง ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี  
 

3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 100  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการและด้าน
การวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 
 

ระบบและกลไก 
หลักสูตรจัดท าแบบส ารวจความต้องการพัฒนาอาจารย์ โดยพิจารณาให้เป็นไปตาม
ความต้องการของหลักสูตร โดยมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าปี และ
จัดท าแผนส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ รวมทั้งก ากับติดตามกระบวนการส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์ 
 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
ในปีการศึกษา 2563หลักสูตรได้ส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้
พัฒนาศักยภาพตามความต้องการของหลักสูตร ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล โครงการ/กิจกรรม ว/ด/ป จัดโดย 
ผศ.ดร.วันชัย  
กองพลพรม 

ประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 

7 พ.ย. 63 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

ผศ.ดร.รัตนาพร  
กองพลพรหม 

ประชุมกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ 
 

18 ก.ย. 63 สนง.เลขาธิการคุรุสภา 
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ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.
สมานชัย ลีพรหมมา 

สัมมนาบุคลากร 11-13 ก.ย. 63 มกช. วิทยาเขต
มหาสารคาม 
 

ผศ.ค าพาง  
ศรีท้าวปากด ี

ประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 

7 พ.ย. 63 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

ผศ.สุชิลา สวัสด ี ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 
๑๗ 

 2 - 5 ธ.ค. 63 ม.เกษตรศาสตร์ วท.
ก าแพงแสน 

นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมน าเสนองานวิจัย ตามแผนพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยตามความต้องการของหลักสูตร ดังนี้  

ชื่อ-สกุล ชื่อวิจัย ว/ด/ป จัดโดย 
ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม  
ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 
ผศ.ว่าที่ร้อยตรีดร.สมานชัย  
ลีพรหมมา 
ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากดี 
ผศ.ศิรินธร จัตุชัย 

ผลการออกก าลังกายด้วยคีตะมวยไทย 
ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย ของ
นักศึกษาที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

7 พ.ย. 2563 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

ผศ.สุชิลา สวัสด ี การวิจัยและพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะ
ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21  ของ
นักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบัน
การพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม 

2 – 5 ธ.ค. 63 ม.เกษตรศาสตร์ วท.
ก าแพงแสน 

 
 

การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรได้ประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ 
ครบ 5 คน แต่ด้านการเผยแพร่วิจัยไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จึงมีการประชุมทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการ
เผยแพร่งานวิจัย 
 

ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการทบทวนกระบวนการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า กระบวนการที่ใช้อยู่ยังมี
ประสิทธิผลที่ดี แต่ควรส่งเสริมทางด้านการเผยแพร่งานวิจัย ให้บรรลุเป้าหมายตาม
ความต้องการของหลักสูตร 
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คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ีที่ 4.2) 

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

ชื่อ-อาจารย์ ผลงานทางวิชาการ รายละเอียดการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก 

- - - - 
รวม 0 

หมายเหตุ : ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คิดตามระยะเวลาของปงีบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับ

ประเมิน เช่น รับการประเมินปีการศึกษา 2563 คิดผลงานปีการศึกษา2563(1ส.ค. 63- 31 พ.ค. 64)) 

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เท่ากับ 0 

- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0 x 100= 0 
 
(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 4.2-1) 

         ดงันัน้ คะแนนท่ีได ้=    0 x 5     =0   คะแนน 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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ผลที่เกิดกับ
อาจารย ์
(ตัวบ่งช้ีที่ 4.3) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1.อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์จากรายงาน มคอ.2 คณะศึกษาศาสตร์ มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
มีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยน เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2562 – 
2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ
ของการคงอยู่ ทั้งหมด คงอยู่ ปรับเปลี่ยน 

2561 5 5 0 100.00 
2562 5 4 1 80.00 
2563 5 4 1 80.00 

หมายเหตุ : คงอยู่  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติหน้าท่ีตลอดระยะเวลาโดยไม่มี
การปรับเปลี่ยนในระหว่างปีการศึกษาหรือภายในปีการศึกษา 
2.ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ผลการประเมิน ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68(คะแนนเต็ม 5)  

ประเด็นการประเมิน 

ปีการศึกษา 

2560 

(คะแนนเฉลี่ย

เต็ม 5 คะแนน) 

ปีการศึกษา 

2561 

(คะแนนเฉลี่ย

เต็ม 5 คะแนน) 

ปีการศึกษา 

2562 

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 

คะแนน) 

ปีการศึกษา 

2563 

(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 

5 คะแนน) 
ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

4.60 

(มากที่สุด) 

4.75 

(มากที่สุด) 

4.75 

(มากที่สุด) 

4.76 

(มากที่สุด) 

ระบบการบริหารอาจารย ์ 4.68 

(มากที่สุด) 

4.64 

(มากที่สุด) 

4.66 

(มากที่สุด) 

4.67 

(มากที่สุด) 
ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย ์

4.56 

(มากที่สุด) 

4.53 

(มากที่สุด) 

4.61 

(มากที่สุด) 

4.62 

(มากที่สุด) 
 

โดยรวม 
4.61 

(มากที่สุด) 
4.64 

(มากที่สุด) 

4.67 

(มากที่สุด) 

4.68 

(มากที่สุด) 

หมายเหตุ: (ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3สค.61 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสารอ้างอิง ชื่อเอกสารอ้างอิง 
MK-EDU-bHBM-4-4.1.1-1 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

MK-EDU-bHBM-4-4.1.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นชอบวุฒิการศึกษาและต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

MK-EDU-bHBM-4-4.1.1-3 มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง 2563 
MK-EDU-bHBM-4-4.1.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ 
MK-EDU-bHBM-4-4.1.2-2 แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
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แห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม (พ.ศ. 2561-2565) 
MK-EDU-bHBM-4-4.1.2-3 รายงานการประชุม “ประเมินกระบวนการบริหารพัฒนาอาจารย์ตามภารกิจ

มาตรฐานหลักสูตร” 
MK-EDU-bHBM-4-4.1.3-1 แบบส ารวจความต้องการในการพัฒนาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
MK-EDU-bHBM-4-4.1.3-2 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
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       หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
         ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 
 

องค์ประกอบท่ี 5หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

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

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มศ041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2563 13 16 19 10 10 2 2 8 1 81 72 
มศ021006 คุณธรรมและจริยธรรมฯ 1/2563 19 16 19 10 10 2 2 8 1 87 78 
กศ011017 ปรัชญาการศึกษาและความฯ 1/2563 10 18 24 18 5 1 0 5 0 81 76 
กศ051013 จิตวิทยาส าหรับคร ู 1/2563 15 19 16 17 9 0 0 5 0 81 76 
พล011153 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา 1/2563 31 23 14 7 0 0 0 5 1 81 75 
สข001015 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1/2563 7 13 19 25 7 0 0 5 5 81 71 
พล032424 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 1/2563 8 24 29 15 0 0 0 5 0 81 76 
พล042178 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 1/2563 6 5 0 18 25 8 0 4 0 87 83 
พล032437 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 1/2563 24 14 34 2 0 0 0 2 5 81 76 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
วท051001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 1/2563 11 4 24 16 9 2 2 7 1 76 68 
วท091005 คณิตศาสตร์และสถิติฯ 1/2563 5 9 25 11 6 3 4 5 2 70 63 
กศ022028 การพัฒนาหลักสูตร 1/2563 13 21 21 10 8 1 0 2 0 76 74 
กศ032008 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา 1/2563 9 10 12 12 8 5 7 6 7 76 63 
พล012143 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 1/2563 21 26 24 0 0 0 0 0 5 76 71 
พล012150 การบาดเจ็บทางการกีฬา 1/2563 19 18 18 11 0 0 0 5 5 76 66 
พล031348 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ า 1/2563 9 17 18 15 2 0 0 0 15 76 61 
พล041117 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 1/2563 12 13 13 19 14 5 0 0 0 76 76 
พล031334 ทักษะและการสอนกีฬแบดมินตัน 1/2563 9 12 24 24 3 0 0 2 2 76 72 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
กศ031007 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 1/2563 12 6 8 8 8 7 6 2 7 64 55 
กศ042016 การวัดและประเมินผลการศึกษา 1/2563 6 8 16 13 10 3 1 1 6 64 57 
พล013076 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา 1/2563 21 12 9 6 7 0 0 2 7 64 55 
มศ052047 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับฯ 1/2563 6 1 6 6 19 8 15 2 0 63 61 
พล051337 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 1/2563 22 3 12 19 3 0 0 0 10 69 59 
พล032238 การตัดสินกีฬามวยไทย 1/2563 18 14 28 0 0 0 0 0 1 61 60 
พล013080 วิธีสอนพลศึกษา 1  1/2563 20 6 15 15 4 0 0 1 3 64 61 
พล073115 ค่ายพักแรม 1/2563 13 16 13 11 10 0 0 1 0 64 63 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

น ำมำจำก มคอ5 ของแต่ละวิชำ 
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การศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
กศ064011 การประกันคุณภาพการศึกษา 1/2563 8 15 27 10 3 0 0 1 4 68 63 
กศ043014 การวิจัยทางการศึกษา 1/2563 28 14 11 6 2 2 0 1 4 68 63 
กศ053011 จิตวิทยาการแนะแนว 1/2563 8 21 26 7 3 2 1 1 0 69 68 
วท083325 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 1/2563 19 9 15 7 1 0 0 3 14 68 51 
พล041110 กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 1/2563 4 7 5 4 0 0 0 0 0 20 20 
พล033274 กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย 1/2563 17 11 16 0 0 0 0 0 2 42 40 
พล033258 กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา 1/2563 13 13 4 3 1 0 0 1 0 35 34 
พล041092 ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล 1/2563 22 28 9 3 0 0 0 2 4 68 63 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มศ051057 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2/2563 2 6 21 18 16 4 4 4 0 75 71 
สศ021002 บทบาทพลเมือง 2/2563 7 14 22 19 4 4 2 3 0 75 72 
กศ001004 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 2/2563 16 23 16 14 3 0 0 3 0 75 72 
กศ021034 ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2/2563 32 20 10 5 1 0 0 0 7 75 68 
พล032448 ทักษะและการสอนกีฬาวู้ดบอล 2/2563 28 30 9 2 1 0 0 3 2 75 70 
พล042181 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2/2563 14 16 21 11 6 3 0 4 0 75 71 
พล072139 ทักษะและการสอนกีฬากิจกรรมเข้า

จังหวะ 
2/2563 36 14 16 1 0 0 0 1 7 75 67 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
มศ122002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2/2563 18 10 9 8 6 3 3 1 10 68 57 
กศ012018 ภาษาและการสื่อสารส าหรับคร ู 2/2563 4 12 15 8 7 2 0 4 22 74 48 
กศ022031 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2/2563 23 24 6 6 6 1 1 1 0 68 67 
พล031338 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 2/2563 12 21 40 0 0 0 0 0 1 74 73 
พล041120 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 2/2563 14 28 24 1 2 0 0 2 3 74 69 
พล041129 ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล 2/2563 20 26 16 6 2 0 0 2 2 74 70 
พล003041 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ

สมรรถภาพทางกาย 
2/2563 8 15 32 16 0 0 0 0 2 73 71 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
กศ053011 จิตวิทยาการแนะแนว 2/2563 21 19 16 5 1 0 0 0 0 62 62 
กศ043017 การประเมินผลโครงการ 2/2563 16 19 11 9 5 0 0 0 2 62 60 
กศ024024 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 2/2563 14 21 17 9 0 0 0 1 0 62 61 
พล013071 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2/2563 9 18 17 16 0 0 0 1 1 62 60 
มศ052048 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง

วิชาการส าหรับวิชาชีพพลศึกษา 
2/2563 14 17 13 9 3 4 1 0 1 62 61 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

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

พล032233 การตัดสินกีฬาแบดมินตัน 2/2563 15 11 25 6 0 0 0 0 3 60 57 
พล041095 การตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 2/2563 16 27 13 3 0 0 0 1 0 60 59 
พล041103 การตัดสินกีฬาแฮนด์บอล 2/2563 9 16 31 7 0 0 0 1 0 64 63 
พล041110 กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 2/2563 7 4 4 0 0 0 0 0 0 15 15 
พล033274 กลวิธีการฝึกมวยไทย 2/2563 11 16 17 0 0 0 0 0 0 44 44 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
กศ013016 ภาษาและการสื่อสารระหว่าง

วัฒนธรรมส าหรับคร ู
2/2563 6 16 22 12 3 0 0 1 8 68 59 

กศ024025 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 2/2563 23 23 9 9 3 0 0 1 0 68 67 
พล071114 ลูกเสือและยุวกาชาด 2/2563 17 24 26 0 0 0 0 1 1 69 67 
พล014081 วิธีสอนพลศึกษา 2 2/2563 13 19 21 3 0 0 0 1 11 68 56 
พล013084 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางพลศึกษา 
2/2563 22 12 13 16 4 0 0 2 0 69 67 

พล051341 ทักษะและการสอนกายบริหาร
ประกอบดนตร ี

2/2563 23 16 16 7 1 0 1 1 3 68 65 

พล041103 การตัดสินกีฬาแฮนด์บอล 2/2563 11 15 31 6 1 0 0 0 0 64 64 
พล041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล 2/2563 0 3 39 17 3 1 3 0 0 66 66 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม40 

 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตร 
ระบบและกลไก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เป็น
การปรับปรุงหลักสูตรมาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พศ. 2562) โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ. 2563 และมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 ของคุรุสภา และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งผลิตบัณฑิตสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ความมีน้ าใจ
นักกีฬา โดยใช้การออกก าลังกาย และกีฬาเป็นเครื่องมือ การเรียนรู้มุ่งการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎี 
ยึดหลักความร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรชุมชนน าไปสู่การพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพและการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในวิชาชีพ 
นอกจากนี้องค์กรวิชาชีพครู ได้แก่ คุรุสภา ได้ออกมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2561  
ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา เมื่อวันท่ี 17ธันวาคม พ.ศ. 
2561 ซึ่งเป็นมาตรฐานเชิงสมรรถนะ ทดแทนข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
2556 โดยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2561 ประกอบไปด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วย การ
ปฏิบัติหน้าท่ีครู การจัดการเรียนรู้ และความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และ 3) 
มาตรฐานการปฏิบัติตน ท าให้การออกแบบหลักสูตรผลิตครูจึงต้องค านึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
สอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2561 นี้ด้วยดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาต ิที่มีภาระหน้าท่ีผลิตบัณฑิตไปเป็นครูและปฏิบัติหน้าท่ีทางการศึกษาตาม
หน่วยงานต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ให้มีความทันสมัย 
ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการท างานของครู การพัฒนา
ความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูท่ีเข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครู
และชุมชน 
     2.เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีวินัย น้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณครู
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีท้ัง
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
     3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา มีความรอบรู้ท้ังในด้านวิชาชีพครูและวิชาชีพพล
ศึกษา และพัฒนาตนเอกให้เป็นบุคคลท่ีเรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษท่ี 21มีความสามารถคิดวิเคราะห์  
มีความฉลาดดิจิทัล สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพพลศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน 
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5. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ และเชี่ยวชาญกีฬา สร้างแรงบันดาลใจ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึง
วิธีการใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายภูมิปัญญาในชุมชนที่
เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 
6. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ใส่ใจสังคม และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความรักชาติ รักท้องถิ่น 
มีจิตส านึกไทยและจิตส านึกสากล มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของไทยและพลโลก 
 
การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
     1) ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร โดยคณะส่วนกลางเพ่ือให้
หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของ สกอ. และคุรุสภา  
     2) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามท่ี 
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะน าเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตพิิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ ได้รับการพิจารณาเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 
      3) น าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ว่ามีมาตรฐานทางวิชาการและสอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
หรือไม่ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต(4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) มีความสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  
 
การประเมินกระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ประชุมทบทวนการออกแบบหลักสูตรในแต่ละชั้นปีโดยจัด
แผนการเรียนในแต่ละชั้นปีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย
การจัดสาระรายวิชาให้สอดคล้องตามเกณฑ์ สกอ. และคุรุสภา ของวิทยาเขต ซึ่งพบว่าการ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชา การเปิดรายวิชา
มีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนรายวิชาต่อยอด 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตรโดย
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณาอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาสูงสูดใน
ปัจจุบัน สอนรายวิชาที่ตรงตามวุฒิ ตรงตามประสบการณ์ 

 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
หลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต 
และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของ
รายวิชา ของทุกชั้นปี เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับวิทยาเขต และในระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม42 

 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
 

 

ระบบและกลไก 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา
ด้านพลศึกษา  สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัย
จึงตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้น าในการผลิตบุคลากรด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และยังมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ตลอดจนการวิจัย บริการชุมชน
และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย จึงสรุปได้ว่า หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตไปเป็นครูและ
ปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต ให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพดังนั้นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจึงได้ร่วมปรับปรุงหลักสูตรกับคณะศึกษาศาสตร์ส่วนกลาง โดยการด าเนินงานการ
ปรับปรุงหลักสูตรได้มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร โดย 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือยกร่างหลักสูตรฉบับ 
ปรับปรุง โดยให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความต้องการของสังคม  
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมวิพากษ์หลักสูตร  
2.ปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุงผ่านสภา
วิชาการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ 
จากนั้นน าส่งสกอ.และคุรุสภา 
3. คณะศึกษาศาสตร์ส่วนกลางเผยแพร่ไปยังวิทยาเขต เพื่อให้วิทยาเขต 
จัดท า มคอ.2 ทบทวน การด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
เพ่ือให้สาระรายวิชามีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
ตามรอบระยะเวลา 5 ปีตามที่ สกอ. ก าหนด 
 
 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการออกแบบหลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
ส่วนกลางทุกขั้นตอน และในปีการศึกษา 2563 ได้น าหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติแล้วมา
วางแผนจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนและเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยด าเนินการประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิด
ภาคเรียน โดยน าผลการพิจารณา ผลการทวนสอบของทุกรายวิชา แจ้งอาจารย์ผู้สอนในที่
ประชุม เพื่อให้ผู้สอนทุกรายวิชาปรับปรุงกิจกรรม และกระบวนการเรียนการสอน ให้
นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ในส่วนที่ ยังไม่พัฒนาตามเกณฑ์ท่ีผู้สอนก าหนด โดยให้ผู้สอน
จัดท ารายละเอียดของรายวิชาใน มคอ.3 มคอ.4 และ รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน ซึ่งผลการ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม43 

 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
การประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมเพ่ือก ากับ
ติดตาม ทบทวนตรวจสอบ มคอ. 3, มคอ. 4, มคอ. 5 และ มคอ. 6 เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง และจัดท า รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร จาก มคอ. 5, มคอ. 6 ที่อาจารย์
ผู้สอนส่งหลังปิดภาคเรียน เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน และด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 2563 

 

ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
จากการประเมินกระบวนการ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อ 
สิ้นปีการศึกษา 2563 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการติดตามผลด้วยการ
ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน การประชุมผู้แทนนักศึกษา ก ากับติดตามดูแล 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการดีข้ึน ซึ่งจะน าผลการพัฒนาดังกล่าว ไปพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 
 

การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

1) การก าหนดผู้สอน  

 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้สอน จ านวน 14 คน มีภาระงานด้านการ
สอนครบทุกคน 

1. อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานด้านการสอน 
ตรงตามคุณสมบัติครบทุกคน 

 
ระบบและกลไก 
จากผลการด าเนินการการวางระบบอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการก าหนด
ผู้สอนรายวิชาเอก และวิชาชีพครู จากเกณฑ์พิจารณา 
1. ส ารวจคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ วุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญช านาญ 
ประสบการณ์การสอน ต าแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ 
2. แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนตามคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ช านาญและประสบการณ์
การสอน ที่เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน  
3.สัดส่วนภาระงานมีความใกล้เคียงกันทุกคน 
4.ก าหนดแนวปฏิบัติในการท า มคอ 3 4 5 6 
5. ก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ 3 4 5 6 
6. ประชุมชี้แจงปัญหาการเรียนการสอนในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 
7. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
8. มีระบบการตรวจสอบผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 
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การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
          อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมวางแผน
ตามระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมเพ่ือน าข้อมูลจาก
การส ารวจอาจารย์ผู้สอนมาพิจารณาจัดผู้สอนแต่ละรายวิชา ยึดหลักการให้ผู้สอนมี
คุณสมบัติตรงตามวุฒิการศึกษา วิชาเอกเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความ
ช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยค านึงถึงสาขาวิชาประสบการณ์ท างานผลงานวิชาการของ
ผู้สอนและหลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญพิเศษ 
เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และ
ประสบการณ์ แล้วจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้ 

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

กับการวิจัย การบริการวิชาการสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. เชิญอาจารย์ผู้สอนต่างคณะ ที่มีความเชี่ยวชาญในบางวิชา เช่น ภาษาอังกฤษ 

ส าหรับกีฬาและการออกก าลังกาย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาสังคม มาเป็นอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคเรียน 
 

การประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมประชุมพิจารณา ความเหมาะสมของผู้สอน ยืนยันตามท่ี
ประชุมจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง เสนอไปยังรองอธิการบดี เพื่อด าเนินการลงข้อมูล ในระบบ
ลงทะเบียน  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนตรวจสอบข้อมูลรายวิชาในระบบทะเบียน เพ่ือเตรียม
ออกแบบจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักสูตร โดยจัดท า มคอ.3 มคอ.4 
เพ่ือให้การพัฒนานักศึกษาครบทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้  ท าให้ผลการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน ภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา 2563  มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ทุกรายวิชา 
 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมชี้แจงผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการ
ประชุมประจ าเดือนเมื่อสิ้นภาคเรียน พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประสบ
ความส าเร็จดี อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความพึงพอใจ แต่ยังพบข้อเสนอแนะที่เก่ียวกับ 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะปัญหาการใช้ระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ในช่วงโควิด ในสถานการณ์ที่อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาตั้งรับไม่ทัน
เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งหลักสูตรจะต้องน าไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนด้วย
การใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนแบบนี้ได้อีก
ต่อไป 
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2. การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ.3 และมคอ. 4) และ
การจัดการเรียนการสอน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
มีการบูรณาการครบ 3 ด้าน คือ การวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

บูรณาการการเรียนการสอนครบ 3 ด้าน และ
เกิดผลกับนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และการให้บริการสังคม 

 

ระบบและกลไก 
หลักสูตรได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม การจัดท า มคอ.3 และ 4 โดยหลักสูตร
ร่วมกับงานวิชาการของคณะฯ ด าเนินการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง คือ ก่อนเปิดภาคเรียน 
ระหว่างการเรียนการสอน และเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน 
 
การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
หลักสูตรได้ก าหนดปฏิทินในการก ากับ ติดตาม การจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 และการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

รายการ ภาคต้น ภาคปลาย 
มคอ.3 , มคอ.4 20 – 24 กรกฎาคม 2563 1 – 7 ธันวาคม 2563 

 
การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตร ประชุมตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 ในแต่ละรายวิชา พบว่า ในภาคต้น และ
ภาคปลายอาจารย์ผู้สอนได้ส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตรงตามปฏิทินก าหนดทุกรายวิชา 
 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
หลักสูตรประชุมทบทวนแผนก ากับ ติดตาม การจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 พบว่า บาง
รายวิชาน าส่งในวันสุดท้ายของปฏิทิน ซึ่งท าให้มีผลต่อการตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4  
จึงวางแผนก าหนดห้วงเวลาในปฏิทินให้สัมพันธ์กับปฏิทินการศึกษา  
 
3.การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการ
วิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
มีการบูรณาการครบ 3 ด้าน คือ การวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

บูรณาการการเรียนการสอนครบ 3 ด้าน 
และเกิดผลกับนักศึกษาในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และการให้บริการ
สังคม 
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ระบบและกลไก 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน ที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการ
บริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด าเนินการดังนี้ 
หลักสูตรก าหนดรายวิชาที่จะมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้สอน
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยสอดแทรกกระบวนการวิจัย กับ
การบูรณาการการเรียนการสอน  การบริการทางวิชาการและสังคม และการบูรณาการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยระบุกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงกับการบูรณาการในหมวดที่ 
4 และ 5  
 
การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
หลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอน ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาที่บูรณาการ ใน 3 ด้าน 
     1. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย คือรายวิชาการวัดประเมินผลทาง
การศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิลา สวัสดี จัดท าการวิจัยเรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์วิชาภาษาและการสื่อสารส าหรับครู ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม คือรายวิชาสอน 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กองพลพรหม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร กองพล
พรหม 
3.บูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คือรายวิชาทักษะและการ
สอนกีฬามวยไทย  อาจารย์ผู้สอนว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา จัดท าการวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
มหาสารคาม 

 
การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรได้ประเมินกระบวนการการบูรณาการ 3 ด้าน พบว่า 
1. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย คือรายวิชาการวัดประเมินผลทางการศึกษา 
พบว่า นักศึกษาได้รับผลการเรียนรู้ทางด้านการสร้างเครื่องมือที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง ใน
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการวัดและประเมินผลการศึกษา 
     2. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม คือรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 , 2 พบว่า นักศึกษาได้น ารูปแบบการเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอน ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายน าไปใช้ได้จริง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้
ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้น าการออกก าลังกาย ไปบริการให้กับชุมชน และสังคม  
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
     3.บูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คือรายวิชาทักษะและ
การสอนกีฬามวยไทยพบว่า นักศึกษาน ารูปแบบของคีตะมวยไทย  แอโรบิคมวยไทย และ
การเคลื่อนไหวเชิงอนุรักษ์ กีฬามวยไทย ไปฝึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย 
 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
หลักสูตรประชุมวางแผนที่จะมีการบูรณาการการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรายวิชาอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการบูรณาการเพ่ิมข้ึน  
 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

1.การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ทุกรายวิชาได้รับการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ทุกรายวิชาได้รับการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมีการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาอยู่ในระดับดี 

 

ระบบและกลไก 
หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณาแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  โดยให้อาจารย์ผู้สอนท าแผนประเมินผลการเรียนรู้ ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ใน มคอ.2 รวมทั้งก าหนดแนวทางตรวจสอบคุณภาพ ของ มคอ.
3 และ มคอ.4 การวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนรู้ 
 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
      ในปีการศึกษา 2563หลักสูตรได้มีการด าเนินการตามแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พบว่า มีการด าเนินการประเมินผลตามแผนที่
ก าหนดโดยแจ้งผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน รวมทั้งมีการประเมินผลการเรียน (เกรด) ในช่วง
เวลาที่ก าหนด และตรวจสอบความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ใน มคอ.2 ตลอดปีการศึกษา 

 

การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการแล้ว พบว่า อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีแผนการประเมิน
ผู้เรียนท่ีสอดคล้องตามผลการเรียนรู้ใน มคอ.2  โดยมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ครอบคลุม 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น มีการประเมินการเข้าชั้นเรียน ความ
รับผิดชอบในการท างาน ในแต่ละรายวิชา มีแบบทดสอบ ปรนัย และอัตนัย มีการประเมิน
ชิ้นงาน การท างานแบบเป็นทีม และมีการรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา  
(มคอ.5) ที่สอดคล้องกับ มคอ.3  
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
    หลักสูตรได้มีการประชุมวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาแนวทาง การประเมินผลการ
เรียนรู้รายวิชาให้เหมาะสม กับรายวิชานั้นๆ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในกลุ่ม
รายวิชาเดียวกัน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ มากข้ึน  
 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ทุกรายวิชาได้รับการตรวจสอบ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ทุกรายวิชาได้รับการตรวจสอบ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ถูกต้องตามระบบการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

 
ระบบและกลไก 
หลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผู้เรียนตามระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน ดังนี้  

1. หลักสูตรมีการประชุมวางแผนในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

2. อาจารย์ผู้สอนก าหนดแผนการประเมินผู้เรียนในมคอ.3 และ มคอ.4ให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ในมคอ.2 

3. หลักสูตรตรวจสอบคุณภาพของ มคอ.3 และ มคอ.4 
4. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประเมินตามแผนที่ก าหนดแจ้งผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนให้

ผู้เรียนรับทราบ ประเมินผลการเรียน (เกรด) ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
5. รองคณบดีตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียน(เกรด) และอนุมัติผลการเรียน 
6. อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการด าเนินการรายวิชาใน มคอ.5 และ มคอ.6 
7. หลักสูตรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย

พิจารณาที่กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) ตรวจสอบสิ่งที่ปรากฏในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ว่าวิธีการสอน สื่อการสอน การ
วัดผล สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และทักษะที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับตัวนักศึกษาหรือไม่  
2) พิจารณาจากเอกสารรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

2.1) ผลการจัดการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนได้ระดับผลการศึกษาหรือเกรดเป็น
อย่างไร และมีความเหมาะสมหรือไม่ 

2.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะโดยรวมสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 หรือไม่ 

2.3) ผู้เรียนมีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน และอาจารย์ผู้สอนมี
แนวทางอย่างไรที่จะน าข้อเสนอแนะนั้นไปปรับปรุงพัฒนา 
8. หลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
     หลักสูตรไดมี้การก าหนดปฏิทินการด าเนินการในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ดังนี้ 

กิจกรรม ช่วงเวลา ผลการด าเนินการ 
1.หลักสูตรมีการประชุมวางแผนในการ
ประเมินผลการเรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

เมษายน 2563 ตามกรอบของเวลาที่
ก าหนด 

2. อาจารย์ผู้สอนก าหนดแผนการประเมิน
ผู้เรียนใน มคอ.3 และ มคอ.4 ให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ใน มคอ.2 

15 กรกฎาคม 
2563 

ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

3. หลักสูตรตรวจสอบคุณภาพของ 
มคอ.3 และ มคอ.4 

23-24 กรกฎาคม 
2563 

พิจารณาความสัมพันธ์การ
ก าหนดแผนจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 

4. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประเมิน
ตามแผนที่ก าหนด แจ้งผลการเรียนรู้
ระหว่างเรียนให้ผู้เรียนทราบ 
ประเมินผลการเรียน (เกรด) ในช่วงเวลา
ที่ก าหนด 

ภาคต้น 2563  
16-26 พ.ย.2563 
ภาคปลาย 2563 
19 ม.ีค.63 -7 
เม.ย.64 

พิจารณาจากการเกิดผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 และมคอ.4 

5. รองคณบดีตรวจสอบผลการ
ประเมินผลการเรียน (เกรด) และอนุมัติ
ผลการเรียน 

ภาคต้น 2563 
27-30 พ.ย.2563 
ภาคปลาย 2563 
8-9 เม.ย.2564 

พิจารณาความสอดคล้อง
เหมาะสมของการกระจาย
ของเกรดโดยมี
ความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาผลการเรียนตาม
จุดเน้น 

6. อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการด าเนิน
รายวิชา ใน มคอ.5 และ มคอ.6 

ภาคต้น 2563 
20 พฤศจิกายน 
2563 
ภาคปลาย 2563 
18 พฤษภาคม 
2564 

ด าเนินงานโดยอาจารย์
ผู้สอน 

7. หลักสูตรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม มคอ.3  มคอ.
4 มคอ.5 และ มคอ.6 

ภาคต้น 2563 
30 พ.ย.2563 
ภาคปลาย 2563 
21 พ.ค. 2564 

ด าเนินงานโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

8. หลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 

มิถุนายน 2564 จัดประชุมคณาจารย์เพื่อ
ทราบผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์และปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม 
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
การประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรได้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน ให้ใช้เกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน วิธีการให้เกรด ที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาได้ โดยใช้วิธีการประเมินตาม
สภาพจริง ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถของนักศึกษาอย่างแท้จริง และมีวิธีการ
ป้อนกลับไปยังนักศึกษา ให้นักศึกษารู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง และสามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงสิ่งที่พบจากการ
ประเมินกระบวนการ คือ เครื่องมือการประเมินในบางรายวิชายังไม่มีความหลากหลาย ซึ่ง
ท าให้ไม่สามารถสะท้อนสภาพจริงในการปฏิบัติของนักศึกษาได้  
 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

จากการประเมินกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งสะท้อนผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาได้ 
และมีสิ่งที่ควรปรับปรุง คือ การใช้เครื่องมือประเมินควรให้มีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบ
ปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปาก 
การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ ซึ่งจะสามารถท าให้
สะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคตต่อไป จึงได้
วางแผนแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนเรื่องเครื่องมือการประเมิน  การพัฒนา
เครื่องมือประเมินที่เหมาะสมกับวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ ในปีการศึกษาถัดไป 
 
 
 

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

เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ทุกรายวิชาได้รับการก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

ทุกรายวิชาได้รับการก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
ถูกต้องตามหลักการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและหลักสูตร 

 
ระบบและกลไก 
หลักสูตรมีระบบกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
หลักสูตร โดยมีการประชุมชี้แจงการเขียน (มคอ.5, มคอ.6) ให้ถูกต้อง และก าหนดวันส่ง
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ให้สอดคล้องกับปฏิทินการจัดการศึกษา ประจ าปี 
2563 ก าหนดประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเพ่ือทบทวน ท าความเข้าใจ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์
การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท า มคอ.7 เพ่ือประเมินหลักสูตร 
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
หลักสูตรได้ก ากับ ติดตามการส่งรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ. 
6) หลังจากปิดภาคเรียน และตรวจสอบการประเมินการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชา วิเคราะห์ผลการประเมินของแต่ละรายวิชา ความผิดปกติของผลการเรียนนักศึกษา 
ภายในเวลา 30 วัน การประเมินหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรได้ประชุมทบทวน ท าความ
เข้าใจ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกตัวบ่งชี้ และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของปี
การศึกษา 2562 
 
การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.6)  พบว่ามีการส่งรายงานมคอ.5 และ มคอ.6 
เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด การเขียนรายงานการประเมินหลักสูตร (มคอ.7) มีการ
ด าเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่เก่ียวข้อง 
สามารถด าเนินการเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 

ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

หลักสูตรมีการประชุมทบทวนก ากับ ติดตาม การประเมินการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.6)  พบว่า ควรมีการส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก ากับ ติดตามการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และมคอ.6)  รวมทั้งการเขียนรายงานการประเมิน
หลักสูตร (มคอ.7) ต้องมีการประชุมวิพากษ์ ในระดับคณะ เพื่อส่งเสริมกระบวนการก ากับ 
ติดตามการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ตัวบ่งช้ี 5.4) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

1. ประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้าร่วมประชุม จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
2. ประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้าร่วมประชุม จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
3. ประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ 
3/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม จ านวน 5 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  100 
4. ประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่8 เดือนเมษายน 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้าร่วมประชุม จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
5. ประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้าร่วมประชุม จ านวน 5คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
สรุปว่า ผ่าน  ⃞ ไม่ผ่าน 

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

หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา โดยรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านอย่างครบถ้วน 
คือด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการเรียนรู้ 
สรุปว่า  ผ่าน  ⃞ ไม่ผ่าน 

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

ทุกรายวิชาที่เปิดสอบในปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดของ
รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิด
สอน ดังนี้ 
-ภาคต้นปีการศึกษา 2563  เปิดสอน 34วิชา 
-ภาคปลายปีการศึกษา 2563 เปิดสอน 32 วิชา 
สรุปว่า  ผ่าน  ⃞ ไม่ผ่าน 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ตัวบ่งช้ี 5.4) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

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

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 มีการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินงาน
ของประสบการณ์ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาค
การศึกษา ดังนี้ 
-ภาคต้นปีการศึกษา 2563  เปิดสอน  34วิชา 
-ภาคปลายปีการศึกษา 2563 เปิดสอน 32 วิชา 
สรุปว่า  ผ่าน  ⃞ ไม่ผ่าน 

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

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2563 คือ
วันที่  9  เมษายน  2564 
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่28พฤษภาคม 2564 
2. หัวหน้าภาคฯ เห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 8  มิถุนายน 2564 
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่14มิถุนายน 2564 
สรุปว่า  ผ่าน  ⃞ ไม่ผ่าน 

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

1. ภาคต้นปีการศึกษา 2563 เปิดสอน 34รายวิชาและมี
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน  9 รายวิชา 
2. ภาคปลายปีการศึกษา 25623 เปิดสอน 32รายวิชา  
และมีรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จ านวน 8 รายวิชา 
สรุปว่า  ผ่าน  ⃞ ไม่ผ่าน 

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

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษามีการพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยน าผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 จากปีการศึกษา 2562 
สรุปว่า  ผ่าน  ⃞ ไม่ผ่าน 

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

ในปีการศึกษา 2563  ไม่มีอาจารย์ใหม่ในปีที่ประเมิน 
 

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คนในรอบปีที่รับการพัฒนา
ทางวิชาการและวิชาชีพทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100  
สรุปว่า  ผ่าน  ⃞ ไม่ผ่าน 

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

ในปีการศึกษา 2563  ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 
 
 
 
 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม54 

 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ตัวบ่งช้ี 5.4) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

1.นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
หลักสูตรค่าเฉลี่ย 4.54 
 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษามีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2563 โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัว 

บ่งชี้ที่ 1-5 
5 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100 
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 10 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

ล าดับที่ ชื่อเอกสารอ้างอิง 
MK-EDU-bHBM-5-5.1.1-1 มคอ.2 
MK-EDU-bHBM-5-5.2.1-1 รายงานการประชุม “เพ่ือน าข้อมูลจากการส ารวจอาจารย์ผู้สอนมาก าหนดผู้สอน” 
MK-EDU-bHBM-5-5.2.1-1 แบบส ารวจรายวิชาสอน ภาคต้น/ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
MK-EDU-bHBM-5-5.2.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน  

ภาคต้น/ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
MK-EDU-bHBM-5-5.2.1-3 แบบรายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพอาจารย์ภาคต้น  
MK-EDU-bHBM-5-5.2.1-4 แบบรายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพอาจารย์ภาคปลาย  
MK-EDU-bHBM-5-5.2.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตาม การจัดท า มคอ.3 และ 4 
MK-EDU-bHBM-5-5.2.2-2 รายงานการประชุม “ตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4  (ภาคต้น / ภาคปลาย)” 
MK-EDU-bHBM-5-5.2.2-3 รายงานการประชุม “ทบทวบ ก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ 4)” 

MK-EDU-bHBM-5-5.2.3-1 
การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย มคอ.3 รายวิชาการวัด
ประเมินผลทางการศึกษา 

MK-EDU-bHBM-5-5.2.3-2 
การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม มคอ.3 
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1,2 

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

MK-EDU-bHBM-5-5.3.1-1 รายงานการประชุม “พิจารณาแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้” 
MK-EDU-bHBM-5-5.3.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
MK-EDU-bHBM-5-5.3.2-2 แบบตรวจสอบคุณภาพรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3,4) 
MK-EDU-bHBM-5-5.3.3-2 รายงานการประชุม “ผู้สอนเพื่อท าความเข้าใจ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน” 
MK-EDU-bHBM-5-5.3.3-4 แบบตรวจสอบคุณภาพรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5,6) 
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MK-EDU-bHBM-5-5.4.1-1 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.1-2 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 2/2563 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.1-3 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 3/2563 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.1-4 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 4/2564 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.1-5 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.3-1 รายงาน มคอ. 3, มคอ.4 ปีการศึกษา 2563 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.4-1 รายงาน มคอ. 5, มคอ.6 ปีการศึกษา 2563 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.5-1 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.6-1 รายงานการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ภาคต้น / ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.9-1 รายงานการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
MK-EDU-bHBM-5-5.4.11-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายต่อหลักสูตร  
MK-EDU-bHBM-5-5.4.12-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 

 
 

ระบบและกลไก 
หลักสูตรร่วมกับงานบริหารคณะส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ และนักศึกษา ร่วมประชุมวางแผนจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
หลักสูตรได้ส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า อุปกรณ์การเรียนใน
รายวิชาทักษะปฏิบัติมีน้อย สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย ไม่ครอบคลุมห้องเรียนทั้งหมด 
จึงเขียนแผนงบประมาณเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
      จากการส ารวจความตอ้งการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา พบว่า 
แหล่งทรัพยากรการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัย และหนังสือยังขาดบางรายวิชา คณะ
ได้แจ้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร แจ้งความจ านง ในความต้องการหนังสือรายวิชาที่ขาด 
 

การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพร้อม และความต้องการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
พบว่า อุปกรณ์ในรายวิชาทักษะปฏิบัติมีน้อย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสรรอุปกรณ์ให้บาง
ชนิดกีฬา  และคณะได้ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ในงบประมาณ  (เงินรายได้ คณะ
ศึกษาศาสตร์  ปีงบประมาณ 2564ส่วนสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ จ านวนมาก  
 
ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
หลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาความพร้อมและความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายที่ยังไม่ครอบคลุม มีแนวทาง
ปฏิบัติ 2 ทาง คือ 1.จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะ และ 2. เสนอของบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ 
จัดการเรียนการสอนจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรศึกษา 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มีดังนี้ 
1. จ านวนห้องเรียนที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
     2. จ านวนหนังสือภายในห้องสมุดมีเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
     3. ห้องเรียนอัจฉริยะ จ านวน 6 ห้อง ซึ่งภายในห้องประกอบไปด้วย 
กระดานอัจฉริยะ เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน โปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์  
     4. สนามกลางแจ้ง และโรงยิมส าหรับสอนภาคปฏิบัติ 
 
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในปีการศึกษา 2563 คณะได้ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในรายวิชาทักษะภาคปฏิบัติ และ
เสนอของบประมาณเพ่ือติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย เพื่อให้สามารถใช้งานในการ
เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นและจากผลประเมินความพึงพอใจของ
ของนักศึกษาทีมีต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มีความพึงพอใจ
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. โต๊ะ เก้าอ้ี เก่า และช ารุด ไม่สามารถนั่งได้ 
2. ปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ 
3. อยากให้มีคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา  
ซึ่งจากข้อเสนอแนะดังกล่าว หลักสูตรจะน าไปปรับปรุง พัฒนาในการจัดหา 

สิ่งสนับสนุนในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
 

ล าดับที่ ชื่อเอกสารอ้างอิง 
MK-EDU-bHBM-6-6.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
MK-EDU-bHBM-6-6.1-2 รายงานการประชุมประจ าเดือนคณะศึกษาศาสตร์  การจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
MK-EDU-bHBM-6-6.1-3 รายงานส ารวจความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปีการศึกษา 2563 
MK-EDU-bHBM-6-6.1-4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้

ผิดปกติ 
มาตรการแก้ไข 

ไม่มี      
 

การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาค/ปี 
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่
เปิดสอน 

มาตรการที่
ด าเนินการ 

หัวข้อที่
ขาด 

สาเหตุที่
ไม่ได้สอน 

วิธีแก้ไข 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
มศ041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2563 - - - - - 
มศ021006 คุณธรรมและจริยธรรมฯ 1/2563 - - - - - 
กศ011017 ปรัชญาการศึกษาและความฯ 1/2563 - - - - - 
กศ051013 จิตวิทยาส าหรับคร ู 1/2563 - - - - - 
พล011153 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา 1/2563 - - - - - 
สข001015 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1/2563 - - - - - 
พล032424 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 1/2563 - - - - - 
พล042178 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 1/2563 - - - - - 
พล032437 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 1/2563 - - - - - 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
วท051001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 1/2563 - - - - - 
วท091005 คณิตศาสตร์และสถิติฯ 1/2563 - - - - - 
กศ022028 การพัฒนาหลักสูตร 1/2563 - - - - - 
กศ032008 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา 1/2563 - - - - - 
พล012143 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 1/2563 - - - - - 
พล012150 การบาดเจ็บทางการกีฬา 1/2563 - - - - - 
พล031348 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ า 1/2563 - - - - - 
พล041117 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 1/2563 - - - - - 
พล031334 ทักษะและการสอนกีฬแบดมินตัน 1/2563 - - - - - 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
กศ031007 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 1/2563 - - - - - 
กศ042016 การวัดและประเมินผลการศึกษา 1/2563 - - - - - 
พล013076 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา 1/2563 - - - - - 
มศ052047 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับฯ 1/2563 - - - - - 
พล051337 ทักษะและการสอนกิจกรรม 

เข้าจังหวะ 
1/2563 - - - - - 

พล032238 การตัดสินกีฬามวยไทย 1/2563 - - - - - 
พล013080 วิธีสอนพลศึกษา 1  1/2563 - - - - - 
พล073115 ค่ายพักแรม 1/2563 - - - - - 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม59 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาค/ปี 
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่
เปิดสอน 

มาตรการที่
ด าเนินการ 

หัวข้อที่
ขาด 

สาเหตุที่
ไม่ได้สอน 

วิธีแก้ไข 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
กศ064011 การประกันคุณภาพการศึกษา 1/2563 - - - - - 

กศ043014 การวิจัยทางการศึกษา 1/2563 - - - - - 

กศ053011 จิตวิทยาการแนะแนว 1/2563 - - - - - 

วท083325 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 1/2563 - - - - - 
พล041110 กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 1/2563 - - - - - 
พล033274 กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย 1/2563 - - - - - 
พล033258 กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา 1/2563 - - - - - 
พล041092 ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล 1/2563 - - - - - 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
 มศ051057 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2/2563 - - - - - 
สศ021002 บทบาทพลเมือง 2/2563 - - - - - 
กศ001004 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ

ชุมชน 
2/2563 - - - - - 

กศ021034 ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2/2563 - - - - - 
พล032448 ทักษะและการสอนกีฬาวู้ดบอล 2/2563 - - - - - 
พล042181 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2/2563 - - - - - 
พล072139 ทักษะและการสอนกีฬากิจกรรมเข้า

จังหวะ 
2/2563 - - - - - 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
- 
- 
- 

มศ122002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2/2563 - - - - - 
กศ012018 ภาษาและการสื่อสารส าหรับคร ู 2/2563 - - - - - 
กศ022031 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2/2563 - - - - - 
พล031338 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 2/2563 - - - - - 
พล041120 ทักษะและการสอนกีฬา

บาสเกตบอล 
2/2563 - - - - - 

พล041129 ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล 2/2563 - - - - - 
พล003041 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ

สมรรถภาพทางกาย 
2/2563 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

        

        

        

 
 
 
 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม60 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาค/ปี 
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่
เปิดสอน 

มาตรการที่
ด าเนินการ 

หัวข้อที่
ขาด 

สาเหตุที่
ไม่ได้สอน 

วิธีแก้ไข 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
กศ053011 จิตวิทยาการแนะแนว 2/2563 - - - - - 
กศ043017 การประเมินผลโครงการ 2/2563 - - - - - 
กศ024024 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2/2563 - - - - - 
พล013071 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2/2563 - - - - - 
มศ052048 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง

วิชาการส าหรับวิชาชีพพลศึกษา 
2/2563 - - - - - 

พล032233 การตัดสินกีฬาแบดมินตัน 2/2563 - - - - - 
พล041095 การตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 2/2563 - - - - - 
พล041103 การตัดสินกีฬาแฮนด์บอล 2/2563 - - - - - 
พล041110 กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 2/2563 - - - - - 
พล033274 กลวิธีการฝึกมวยไทย 2/2563 - - - - - 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
กศ013016 ภาษาและการสื่อสารระหว่าง

วัฒนธรรมส าหรับคร ู
2/2563 - - - - - 

กศ024025 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 2/2563 - - - - - 
พล071114 ลูกเสือและยุวกาชาด 2/2563 - - - - - 
พล014081 วิธีสอนพลศึกษา 2 2/2563 - - - - - 
พล013084 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางพลศึกษา 
2/2563 - - - - - 

พล051341 ทักษะและการสอนกายบริหาร
ประกอบดนตร ี

2/2563 - - - - - 
พล041103 การตัดสินกีฬาแฮนด์บอล 2/2563 - - - - - 
พล041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล 2/2563 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม61 

 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

ที ่ รหัส  ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

1 มศ041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2563    
2 มศ021006 คุณธรรมและจริยธรรมฯ 1/2563    
3 กศ011017 ปรัชญาการศึกษาและความฯ 1/2563    
4 กศ051013 จิตวิทยาส าหรับคร ู 1/2563    
5 พล011153 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา 1/2563    
6 สข001015 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1/2563    
7 พล032424 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 1/2563    
8 พล042178 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 1/2563    
9 พล032437 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 1/2563    

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
10 วท051001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 1/2563    
11 วท091005 คณิตศาสตร์และสถิติฯ 1/2563    
12 กศ022028 การพัฒนาหลักสูตร 1/2563    
13 กศ032008 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา 1/2563    
14 พล012143 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 1/2563    
15 พล012150 การบาดเจ็บทางการกีฬา 1/2563    
16 พล031348 ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ า 1/2563    
17 พล041117 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 1/2563    
18 พล031334 ทักษะและการสอนกีฬแบดมินตัน 1/2563    

นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
19 กศ031007 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 1/2563    
20 กศ042016 การวัดและประเมินผลการศึกษา 1/2563    
21 พล013076 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา 1/2563    
22 มศ052047 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับฯ 1/2563    
23 พล051337 ทักษะและการสอนกิจกรรม 

เข้าจังหวะ 
1/2563    

24 พล032238 การตัดสินกีฬามวยไทย 1/2563    
25 พล013080 วิธีสอนพลศึกษา 1  1/2563    
26 พล073115 ค่ายพักแรม 1/2563    
       
       



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม62 

 

ที ่ รหัส  ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

27 กศ064011 การประกันคุณภาพการศึกษา 1/2563    
28 กศ043014 การวิจัยทางการศึกษา 1/2563    
29 กศ053011 จิตวิทยาการแนะแนว 1/2563    
30 วท083325 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 1/2563    
31 พล041110 กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 1/2563    
32 พล033274 กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย 1/2563    
33 พล033258 กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา 1/2563    
34 พล041092 ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล 1/2563    

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
35 มศ051057 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2/2563    
36 สศ021002 บทบาทพลเมือง 2/2563    
37 กศ001004 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 2/2563    
38 กศ021034 ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2/2563    
39 พล032448 ทักษะและการสอนกีฬาวู้ดบอล 2/2563    
40 พล042181 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2/2563    
41 พล072139 ทักษะและการสอนกีฬากิจกรรมเข้า

จังหวะ 2/2563 
   

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
42 มศ122002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2/2563    
43 กศ012018 ภาษาและการสื่อสารส าหรับคร ู 2/2563    
44 กศ022031 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2/2563    
45 พล031338 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 2/2563    
46 พล041120 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 2/2563   

 
 

47 พล041129 ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล 2/2563    
48 พล003041 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ

สมรรถภาพทางกาย 
2/2563    

นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
49 กศ053011 จิตวิทยาการแนะแนว 2/2563    
50 กศ043017 การประเมินผลโครงการ 2/2563    
51 กศ024024 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 2/2563    
52 พล013071 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2/2563    
53 มศ052048 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง

วิชาการส าหรับวิชาชีพพลศึกษา 
2/2563    

54 พล032233 การตัดสินกีฬาแบดมินตัน 2/2563    
55 พล041095 การตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 2/2563    
56 พล041103 การตัดสินกีฬาแฮนด์บอล 2/2563    



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม63 

 

      

ที ่ รหัส  ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
57 พล041110 กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 2/2563    
58 พล033274 กลวิธีการฝึกมวยไทย 2/2563    

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
59 กศ013016 ภาษาและการสื่อสารระหว่าง

วัฒนธรรมส าหรับคร ู
2/2563 

   

60 กศ024025 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 2/2563    
61 พล071114 ลูกเสือและยุวกาชาด 2/2563    
62 พล014081 วิธีสอนพลศึกษา 2 2/2563    
63 พล013084 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางพลศึกษา 
2/2563 

   

64 พล051341 ทักษะและการสอนกายบริหาร
ประกอบดนตร ี

2/2563 
   

65 พล041103 การตัดสินกีฬาแฮนด์บอล 2/2563    
66 พล041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล 2/2563    

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2563 ภาคต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04อยู่ในระดับมาก  
ภาคปลายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.00อยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม64 

 

4.ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับ

จากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน 
การสอน ยกตัวอย่าง มอบหมายให้ศึกษาราย
กรณี แต่ละครั้งที่สอนควรเน้นย้ าการตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบ  

อาจารย์ผู้สอนต้องประเมินการ
เข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบใน
การท างาน และสะท้อนผลทันที  

ความรู้ ส่วนมากใช้การบรรยาย และมอบหมายงาน ซึ่ง
ยังไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของนักศึกษาสาขา
พลศึกษา การลงมือปฏิบัติการควรเป็นวิธีหนึ่งที่
อาจารย์ผู้สอนควรน าไปใช้ 

อาจารย์ผู้สอนควรมีวิธีสอนที่
หลากหลายและเน้นการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน 

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

ฝึกท ากิจกรรมหรือแบบทดสอบ 
ที่ช่วยให้เกิดความคิดที่เป็นระบบ 
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัด
กิจกรรม กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความสนใจ  ใฝ่รู้ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบในการท างานกลุ่มยังต้องได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม 

อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานเป็น
กลุ่ม เป็นทีมมากขึ้น 
 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การฝึกความสามารถในการใช้สถิติเบื้องต้น และ
การใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล สารสนเทศใน
การท างานเป็นสิ่งจ าเป็นในทักษะชีวิตของความ
เป็นครู แต่นักศึกษายังขาดทักษะในการฝึกเพ่ือ
ความช านาญ 

อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานโดย
ให้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้วย
การใช้สถิติและเทคโนโลยีที่
จ าเป็นและทันสมัย 
 

 
 
 

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

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ อาจารย ์

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 - - - 
 
 
 

 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม65 

 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ท า
ให้ระบบการจัดการศึกษาไม่
เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาท่ี
ก าหนด 

ท าให้เกิดการจัดการเรียนการสอนไม่
ตรงตามก าหนดเวลาปฏิทินการศึกษา 

อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โควิด-19 
 

ความรู้ความเข้าใจในระบบ  
E-Education ของนักศึกษา 

นักศึกษาบางส่วนลงทะเบียนไม่เป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรวางระบบ
ติดตาม ตรวจสอบโดยให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่
ปรึกษาติดตามนักศึกษาเรื่องการ
ลงทะเบียนตามก าหนด ตามช่องทาง
การสื่อสารที่หลากหลาย  

 

 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของหลักสูตร/ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- - - 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 

 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  วันส ารวจระหว่างเดือน ธันวาคม 2563–พฤษภาคม 2564 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1.เพ่ิมทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิธี
สอนสุขศึกษา 

ควรมีการสอนเสริมหรือจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิธีสอน
สุขศึกษา 

2. ควรเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  

ควรมีการสอนเสริมหรือจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 

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

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
 

กระบวนการประเมิน แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ระดับอุดมศึกษา) 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

1.พัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัดสถานการณ์จริงเพื่อให้
นักศึกษามีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการในชั้นเรียนที่หลากหลาย 

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

 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

แผนการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ 

กันยายน 2563 หัวหน้างานวิชาการ บรรลุตามเป้าหมายตามแผนการ
จัดการเรียนการสอนที่ผู้บริหาร
หลักสูตรก าหนด 

 
 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

 - 
  

2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

 - 
 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
- โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร 

 
 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2564 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
 

ที ่ แผนการปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการสัมมนาความรู้ด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์
เดือนกรกฎาคม 2564 ดร.บุณยาพร สารมะโน 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน
ความส าเร็จของโครงการ 

เดือนสิงหาคม 2564 
ดร.บุณยาพร สารมะโน 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะทางกีฬา เดือนกันยายน 2564 ผศ.ว่าที่รต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 
4 โครงการพัฒนาความรู้การจัดท าสื่อ ICT เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 
เดือนกรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.ทวีสุข โภคทรัพย์ 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง  

เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
มีประสบการณ์ผลงานวิจัย  
 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ หนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  กองพลพรหม 
Developing an instructional model for systematical Thinking improvement in ability 
enhancementon teaching and learning desing for practical training experience in teaching 
profession of student, faculty of education, mahasarakhamcampus(Abstract Book 9thInstitutes 
of Physical Education International Conference.  2019 หน้า 57 วันที่19 -21 พฤษภาคม  2562 
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (น าเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 10 เมษายน 2562) 
  ผลการออกก าลังกายด้วยคีตะมวยไทย ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักศึกษาที่มีน้ าหนักเกิน
เกณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ(การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 โปสเตอร์ ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563) 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ สองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร กองพลพรหม  
  Developing an instructional model for systematical Thinking improvement in ability 
enhancementon teaching and learning desing for practical training experience in teaching 
profession of student, faculty of education, mahasarakhamcampus(Abstract Book 9thInstitutes 
of Physical Education International Conference.  2019 หน้า 57 วันที่19 -21 พฤษภาคม  2562 

ผลการออกก าลังกายด้วยคีตะมวยไทย ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักศึกษาที่มีน้ าหนักเกิน  
เกณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ(การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 โปสเตอร์ ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563) 
 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ สาม ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย  ลีพรหมมา The 
management of muaythaigym and develop thai boxers become a thai professional boxer in 
south-east (Abstract Book 9thInstitutes of Physical Education International Conference.  2019 
หน้า 45 วันที1่9 -21 พฤษภาคม  2562 

ผลการออกก าลังกายด้วยคีตะมวยไทย ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักศึกษาที่มีน้ าหนักเกิน  
เกณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ(การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 โปสเตอร์ ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563) 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ สี่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ค าพาง  ศรีท้าวปากดี (2563)  
ผลการออกก าลังกายด้วยคีตะมวยไทย ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย ของนักศึกษาที่มีน้ าหนักเกิน  
เกณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ(การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 โปสเตอร์ ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563) 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ ห้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิลา สวัสดี (2562) The  
Development of Instuctional Model for the Enhacement of Critical Thinking in Language 
and Cultural for Teacher Subject of Three Level Students in Education Faculty Institute of 
Physical Education in Mahasarakham Campus (Abstract Book 9thInstitutes of Physical 
Education International Conference.  2019 หน้า 45 วันที1่9 -21 พฤษภาคม  2562 
  การวิจัยและพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม(ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 
สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม)  
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กองพลพรหม 
 
 

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

ลายเซ็น :…………………………………………………………………………วันที่รายงาน : 12 มิถุนายน 2563 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 3  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 
 

ลายเซ็น :…………………………………………………………………………วันที่รายงาน : 12 มิถุนายน 2563 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่  4 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ค าพาง  ศรีท้าวปากดี 
 

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

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 5 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิลา สวัสดี 
 

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

 
……………………………………………………… 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กองพลพรหม) 
หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม     
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 

 
 
 

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

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
 

 
 
 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม70 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการประเมินปีที่ผ่านมาปีการศึกษา 2562 

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- - 
 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- - 
 

องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- - 
 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- - 
 

องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- - 
 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- - 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง 
 

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

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน  

  คะแนน 0-5  
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3.99  

 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัย 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3.40  

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3  
 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3  
 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4  
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3  
 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.33  
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3  
5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3  
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3  

5.3 การประเมินผู้เรียน 3  

5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3  
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ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ 
ประกอบท่ี 

จ านวน 
ตัวบ่งช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

การแปลผล 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่าน หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
พ.ศ 2558 

2 2 - - 3.70 3.70 ระดับคุณภาพดี 
3 3 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพดี 
4 3 3.11 - - 3.11 ระดับคุณภาพดี 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 
13 7 4 2 

 
 

 

รวมคะแนน 3.19 3.50 3.70 3.36 ระดับคุณภาพดี 
แปลผล 

 
 

ระดับ
คุณภาพดี 

ระดับ
คุณภาพดี 

ระดับ
คุณภาพดี 

  



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม73 

 

ข้อมูลพื้นฐาน(Common Data Set) 
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set 

รายการที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

ข้อมูลอาจารย ์

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  5 

  คุณวุฒิปริญญาตร ี  - 

  คุณวุฒิปริญญาโท  2 

  คุณวุฒิปริญญาเอก  3 

2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 

  คุณวุฒิปริญญาตร ี  - 

  คุณวุฒิปริญญาโท  2 

  คุณวุฒิปริญญาเอก  3 

3 อาจารย์ผู้สอน  19 

  คุณวุฒิปริญญาตร ี  - 

  คุณวุฒิปริญญาโท  7 

  คุณวุฒิปริญญาเอก  12 

4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  3 

5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  5 

  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตร ี  - 

  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท  2 

  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  3 

  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตร ี  - 

  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท  - 

  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  - 

  ต าแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตร ี  - 

  ต าแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท  - 

  ต าแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  - 

6 คุณภาพผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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รายการที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(ค่าน้ าหนัก 0.20) 

 2 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีออก ประกาศ (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

 - 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

 - 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการแต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  
(ค่าน้ าหนัก 0.80) 

 - 

  

 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. 
 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
 - ต ารา หรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
 - ต ารา หรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
(ค่าน้ าหนัก 1.00) 

 - 

7 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  0 

ข้อมูลนักศึกษา 

8 จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรทั้งหมด (ไม่นับนักศึกษาตกค้าง)  378 

ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

9 จ านวนบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (รวมตกค้าง)  82 

10 
จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต 
 
 

39 
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รายการที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

39 

12 
ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา) 

 47.56 

13 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (TQF เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)  3.99 

14 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างด้านคุณธรรมจริยธรรม  4.19 

15 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างด้านความรู ้  4.04 

16 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างด้านทักษะทางปัญญา  3.82 

17 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  4.09 

18 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.85 

19 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างด้านตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด  3.95 

20 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จ
การศึกษา 

 82 

21 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

 48 

22 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา  67.94 

23 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  5 

24 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  - 

25 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  - 

26 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  - 

27 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  4 

28 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  - 

29 จ านวนบัณฑิตที่ไม่มีงานท า  25 

ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาโท 

30 
จ านวนผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

-  

31 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดที่สภาอนุมัติในปีการศึกษาท่ีรับการ
ประเมิน 

-  

32 
จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง          (ค่าน้ าหนัก 
0.10) 

-  

33 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
(ค่าน้ าหนัก 0.20) 
 
 
 

-  
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รายการที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

34 

จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน30 วัน นับ
แต่วันท่ีออกประกาศ 
และผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

 - 

35 
จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2   (ค่า
น้ าหนัก 0.60) 

 - 

36 

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

 - 

37 

จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และ 
ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

 - 

38 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

 - 

39 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา
โท 

 - 

ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาเอก 

40 
จ านวนผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

 - 

41 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดที่สภาอนุมัติในปีการศึกษาท่ีรับการ
ประเมิน 

 - 

42 
จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
(ค่าน้ าหนัก 0.20) 

 - 

43 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศและผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

 - 
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รายการที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

44 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  (ค่าน้ าหนัก 0.60) -  

45 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

-  

46 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และ 
ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

-  

47 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

-  

48 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา -  
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ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

สาขาวิชาที่
ตรงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ 

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษา
ที่จบ 

วันเดือนปีเข้า
ท างาน 

วัน เดือนปีที่
เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

วัน เดือนปีที่
ลาออกจาก
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

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

วิทยาศาสตร์
การกีฬาและ
การออกก าลัง

กาย 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 
12 ก.ค. 2528 

15 พ.ย. 
2562 

- 

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

วิทยาศาสตร์
การกีฬาและ
การออกก าลัง

กาย 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1 พ.ค. 2529 
15 พ.ย. 
2562 

- 

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

มหาวิทยาลัยราช
ภัฎหมู่บ้านจอมบึง 

9 มิ.ย. 2531 
15 พ.ย. 
2562 

- 

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

มหาวิทยาลัยขอน
แก่น 

18 ต.ค. 2542 
15 พ.ย. 
2562 

- 

5 ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากด ี ผศ. พลศึกษา ปริญญาโท 2547 กศ.ม. พลศึกษา 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
1 ม.ิย. 2537 2572 - 
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ตารางท่ี 1.1-2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ 
(ถ้ามี) 

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา 

ชื่อ
สถาบันการศึกษา

ที่จบวุฒิสูงสุด 

วันเดือนปีเข้า
ท างาน 

วัน เดือนปีที่เป็น
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

วัน เดือนปีที่ลาออก
จากอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

1 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ตารางท่ี 1.1-3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจ าในหลักสูตร ปีการศึกษา2563 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ 

กลุ่มสาขาวิชาที่
จบ 

(ถ้ามี) 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษาที่จบ
วุฒิสูงสุด 

วันเดือนปีเข้า
ท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก/

เกษียณอาย ุ

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

และการออกก าลังกาย 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

12 ก.ค. 2528 
2565 

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

และการออกก าลังกาย 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1 พ.ค. 2529 
2566 

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

- มวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง 

9 ม.ิย. 2531 2567 

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 ต.ค. 2542 2578 

5 ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากด ี
ผศ. 

ปริญญาโท 
2547 กศ.ม. 

- พลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 1 มิ.ย. 2537 2572 
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ตารางท่ี 1.1-4 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในหลักสูตร ปีการศึกษา2563 

ที ่ ชื่อ-สุกล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
 

ปีที่จบ 
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบ 

กลุ่ม
สาขาวิชา

ที่จบ 
(ถ้ามี) 

สาขาวิชาท่ี
จบการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

วันเดือนปีเข้า
ท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก/

เกษียณอายุ 

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

ปริญญาเอก พ.ศ. 2561 ปร.ด. - 

วิทยาศาสตร์
การออกก าลัง
กายและการ

กีฬา 

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

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

ปริญญาเอก 

พ.ศ. 2562 
- 

ปร.ด. 

- 

วิทยาศาสตร์
การออกก าลัง
กายและการ

กีฬา 

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

3 ผศ. ว่าที่ร้อยตรีดร.สมานชัย  
ลีพรหมมา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(พลศึกษา) 

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

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

4 ผศ.ดร.ทวีสุข  โภคทรัพย ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(การศึกษา) 

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

ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 
 

1 ก.ย. 2529 30 ก.ย. 2566 

5 ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากด ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(พลศึกษา) 

ปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 

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

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

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
 

ปีที่จบ 
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบ 

กลุ่ม
สาขาวิชา

ที่จบ 
(ถ้ามี) 

สาขาวิชาท่ี
จบการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

วันเดือนปีเข้า
ท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก/

เกษียณอายุ 

6 ผศ.ศิรินธร จัตุชัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(พลศึกษา) 

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

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

7 นายบรรพต รัตนจรัสโรจน ์
 

อาจารย ์
ปริญญาโท 

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

3 มิ.ย.2528 30 ก.ย. 2566 

8 ผศ.สุชิลา  สวัสด ี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(การศึกษา) 

ปริญญาโท 
พ.ศ. 2550 ศษ.ม. - การวัดและ

ประเมินผล
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

18 ต.ค.2542 30 ก.ย. 2578 

9 ว่าท่ีร้อยตรี ดร.กิติชัย แสนสุวรรณ 
 

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

หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

12 ต.ค. 2541 30 ก.ย. 2579 

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

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

11 นางนิตยา ทองจันฮาด อาจารย์ ปริญญาโท พ.ศ. 2552 ศษ.ม. - หลักสูตรและ
การสอน 

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

12 ต.ต. 2541 30 ก.ย. 2575 

12 นายชวาล แสงปัญญา อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ. 2545 ศษ.ม. - พลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 พ.ค. 2538 30 ก.ย. 2572 
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ตารางท่ี 1.1-5อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษภายนอกหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

ปีที่จบ
การศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษาที่จบ 

วันเดือนปีเข้า
ท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก/

เกษียณอาย ุ
1 ผศ.สุพจน์  นาราภิรมย ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
(พลศึกษา) 

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

2 ผศ.ยุวเรศ  ตันติยะวงศ์ษา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(พลศึกษา) 

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

3 ผศ.นิภาพรรณ วงศ์หนองแวง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(พลศึกษา) 

ปริญญาโท 2547 
2533 

(กศ.ม.)สังคมศึกษา 
(กศ.บ.)สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มศว. มหาสารคาม 

3 ก.ย. 2536 30 ก.ย. 2570 

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

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

5 ผศ.ดร.ยุราวดี เนื่องโนราช ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

ปริญญาเอก 2554 
 

ปร.ด.การบริหาร
การศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัย 

 

1 ส.ค. 2527 30 ก.ย. 2564 
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ตารางท่ี 4.2-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

ผลถ่วง 
น้ าหนัก 
ของ

ผลงาน 

ผลงานทางวิชาการ 
 

รายละเอียดคุณภาพผลงาน 

ประเภท 
ช่ือผลงานผลงาน 

ตีพิมพ์เผยแพร่/น าเสนอ 
(ชื่อวารสาร/ชื่องานที่

น าเสนอ) 

ปีท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่/
น าเสนอ 

ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

(ผศ.,รศ.,ศ) 

ปีท่ีขอ
ต าแหน่ง ต ารา หนังสือ 

งานวิจัย/
บทความวิจัย 

บทความ
วิชาการ 

1 ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 
ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 
ผศ.ว่าท่ีร้อยตรีดร.สมานชัย 
ลีพรหมมา 
ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากดี 

0.2 

    

ผลการออกก าลังกายด้วยคีตะ
มวยไทย ท่ีมีต่อสมรรถภาพทาง
กาย ของนักศึกษาท่ีมีน้ าหนักเกิน
เกณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งท่ี 8/2563 7 พ.ย. 
63 

ปี 2563   

2 ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 0.2     ความท้าทายทางการวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถี

ใหม่ 

ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย

ประเภทน าเสนอปากเปล่า 

ในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ราชภัฎเลย

วิชาการ ครั้งท่ี7 ประจ าปี

2564 25 ก.พ.64 

ปี 2564   

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 0.4 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก           รอ้ยละ 8 ค่าคะแนนผลงานที่ได้ คือ 2  คะแนน 
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ตารางท่ี 5.4-1   รายช่ืออาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี การปฐมนิเทศ การอบรม 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
หัวข้อเรื่องท่ีได้รับการ

ปฐมนิเทศ 
วิธีการปฐมนิเทศ ผู้ท าหน้าที่ปฐมนิเทศ 

1 ไม่มี     

ตารางท่ี 5.4.2 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อเร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 
วัน เดือน ปี  

ที่ได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย 
กองพลพรหม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ 7 พ.ย.  2563 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
กรรมการตอบปัญหาสุขศึกษา 8 มี.ค. 2564 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ ์
สัมมนาพัฒนาบุคลากร 

11-13 ก.ย. 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตมหาสารคาม 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร   
กองพลพรหม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ 7 พ.ย.  2563 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
กรรมการตอบปัญหาสุขศึกษา 8 มี.ค. 2564 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ ์
สัมมนาพัฒนาบุคลากร 

11-13 ก.ย. 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตมหาสารคาม 

ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

18 ก.ย. 2563 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

11-12 ต.ค. 2563 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู
 

26-27 ต.ค. 2563 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หัวข้อเร่ืองท่ีได้รับการพัฒนา 
วัน เดือน ปี  

ที่ได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

12-13 พ.ย. 2563 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครฯู 

23-24 พ.ย. 2563 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครฯู 

24-25 ธ.ค.2563 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ว่าท่ีร้อยตรี 
ดร.สมานชัย  ลีพรหมมา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ 7 พ.ย.  2563 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
สัมมนาพัฒนาบุคลากร 

11-13 ก.ย. 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตมหาสารคาม 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ค าพาง  ศรี
ท้าวปากดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ 7 พ.ย.  2563 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

สัมมนาพัฒนาบุคลากร 11-13 ก.ย. 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตมหาสารคาม 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิลา  สวัสด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ 
1-7 ธ.ค.63 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสนกรุงเทพมหานคร 

ประชุมวิชาการการบริหารสังคมและยุทธศาสตร์  การบริหาร
ระดับชาติ  ครั้งท่ี 5 

6-8 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัม 

สัมมนาพัฒนาบุคลากร 
11-13 ก.ย. 2563 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตมหาสารคาม 

ตารางท่ี 5.4.3 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2563 

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

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

 

ล าดับที ชื่อ – สกุล 

สถานะการท างาน สถานะการตอบ ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ไม่ท า อิสระ ท างาน ไม่ตอบ ตอบ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลย ี

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

1 นายอภิสิทธิ์  มันทะรา   ✓  ✓ 5.00 4.60 4.60 4.40 4.40 4.80 4.63 
2 นางสาวพัชราภรณ์ ทองศรี ✓            
3 นางสาวปิยธิดา ชื่นใจ   ✓  ✓ 5.00 5.00 4.80 4.80 4.40 4.00 4.67 
4 นายอนันต์  จันทฤทธิ์ ✓            
5 นายธราดล  ชวะติ   ✓          
6 นานวิษณุ  จันทรี   ✓  ✓ 5.00 4.80 5.00 5.00 4.80 4.80 4.90 
7 นายภราดร  ประเดิมดี   ✓          
8 นางสาวสายทิพย์  พรรสาย   ✓          
9 นายสุวภัทร  ไทยอัฐวิถี   ✓          
10 นายคเชนทร์  บุญเฮ่า  ✓           
11 นายธนารัตน์  ครสระน้อย  ✓           
12 นายชวลิต  บุญที   ✓          
13 นายสันติ  ชินสอน   ✓  ✓ 5.00 4.40 4.40 4.80 4.20 4.40 4.63 
14 นายปนัด  ภูนาแร่   ✓          
15 นายศุภชัย  วังคะฮาด   ✓          

 16 นางสาวจิราภรณ์  นาคสุนทร   ✓  ✓ 5.00 4.60 5.00 5.00 5.00 5.00 4.93 
17 นานเชาวรินทร์  มาธุระ 

 
 

 ✓ 
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ล าดับที ชื่อ – สกุล 

สถานะการท างาน สถานะการตอบ ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ไม่ท า อิสระ ท างาน ไม่ตอบ ตอบ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลย ี

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

18 นายศุภณัฐ  มะโนทัย ✓            

19 นายศิริชัย  ปิตตามาตา ✓            

20 นางสาวพรนภา สีหามูลตรี ✓            

21 นายกิตติ  แจ่มสุวรรณ   ✓          

22 นายธีรสาร  หารภูมิ   ✓          

23 นางสาวสมทรง เจ๊กนอก   ✓  ✓ 5.00 5.00 5.00 4.80 5.00 4.40 4.87 

24 นายทัตพงษ์  สุวรรณมาโจ   ✓  ✓ 5.00 5.00 4.00 5.00 4.60 4.40 4.67 

25 นายเติมพงศ์ วรชิน ✓            

26 นายพลากร  เย็นเหลือ   ✓  ✓ 5.00 4.80 4.60 5.00 4.80 4.80 4.83 

27 นายปริญญ์ธนาวัฒน์ ค าวิโส ✓            

28 นายธีรกานต์  หารภูมิ   ✓  ✓ 5.00 4.40 4.20 4.50 4.40 4.48 4.50 

29 นางสาวชฎาพร จงพึ่งกลาง   ✓          

30 นางสาวณัฎฐณฺชา อาชา ✓            

31 นายวรรณรบ วงกะโซ่ ✓            

32 นายบุริด มาบุดดา   ✓          

33 นายณัฐพล  สุทธิประภา   ✓  ✓ 5.00 4.60 4.60 4.60 4.40 4.20 4.57 

34 นายรัฐพงษ์ ยอดบุดดี ✓            

35 นายกิตติพงษ์  สุระภา  ✓           
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ล าดับที ชื่อ – สกุล 

สถานะการท างาน สถานะการตอบ ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ไม่ท า อิสระ ท างาน ไม่ตอบ ตอบ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลย ี

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

36 นายภาสกร  จันทร์งาม   ✓  ✓ 5.00 5.00 5.00 5.00 4.80 5.00 4.97 

37 นายจักรกฤษ สีล้อม ✓            

38 นายวทัญญู  สมบูรณ์   ✓  ✓ 5.00 4.60 4.80 4.60 4.60 4.60 4.70 

39 นายจิรวัฒน์  เพ็งพิศ   ✓  ✓ 4.80 4.40 4.60 480 4.80 5.00 5.00 

40 นายอัษฎาวุฒิ ดีสร้อย   ✓  ✓ 5.00 5.00 4.00 4.80 4.00 5.00 4.63 

41 นายชวน  ใจซื่อ ✓            

42 นายปัญญา  หล่มภูเขียว   ✓          

43 นายกฤษฎา ประโยทะกา ✓            

44 นายอภิวัฒน์  โสดาโคตร ✓            

45 นายธีรวัฒน์  เมฆสุพล ✓            

46 นางสาวอรญา  แวดกลาง ✓            

47 นายราเชนทร์ สอนชัย ✓            

48 นายธวัชชัย  แทนชิน   ✓  ✓ 5.00 5.00 4.60 5.00 4.80 4.80 4.87 
49 นางสาวเจนจิรา หว้านเครือ             
50 นายณัฐพงษ์ พลเสนา   ✓  ✓ 4.80 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.97 

51 นายณัฐวัฒน์  โภคสวัสด์ิ   ✓          

52 นางสาวลัดดาวัลย์  โทนขาน   ✓  ✓ 5.00 5.00 4.60 5.00 4.80 4.80 4.87 

53 นางสาวเรียมศิริ  เกษละ 
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ล าดับที ชื่อ – สกุล 

สถานะการท างาน สถานะการตอบ ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ไม่ท า อิสระ ท างาน ไม่ตอบ ตอบ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลย ี

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

54 นางสาวศุภาจิตต์  ปะเสนาเว ✓            

55 นางสาวประภัสสร กองจันดี   ✓  ✓ 5.00 5.00 4.40 5.00 3.80 4.20 4.57 

56 นายจักรพรรดิ  นานา   ✓  ✓ 5.00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.33 

57 นางสาวอรนันท์  สมานแก้ว   ✓  ✓ 4.40 4.80 4.00 4.80 4.40 4.40 4.47 

58 นายอภิรัฐ  รัตนวงศ์   ✓          

59 นางสาวกาญจนา  ปราณีสอน   ✓  ✓ 5.00 5.00 4.00 4.80 4.00 5.00 4.63 

60 นายจิรายุทธ  โพธิ์ศรี ✓            

61 นายจตุพล  สุริยา   ✓  ✓ 5.00 5.00 4.20 4.80 4.40 4.00 4.57 

62 นายคมปัญญา ค าภีระมี   ✓  ✓ 4.80 4.60 4.20 4.80 4.40 4.00 4.57 

63 นางสาวนุชชริตา  แสนวิเศษ   ✓  ✓ 5.00 4.40 4.40 4.80 4.60 4.60 4.63 
64 นายฤทธิเดช  สีหาคุณ             
65 นางสาวณัฐริกา  ใหม่คามิ   ✓          

66 นายวุฒิชัย สังคะสี   ✓  ✓ 5.00 5.00 5.00 5.00 4.80 5.00 4.97 
67 นางสาวศิรินภารัตน์ นามลาย             
68 นางสาวอัญมณี ทิพย์บุญศรี   ✓  ✓ 5.00 5.00 4.00 4.80 4.00 5.00 4.63 

69 นางสาวอภิญญา  รุมงูเหลือม   ✓  ✓ 5.00 4.40 4.40 4.80 4.60 4.60 4.63 

70 นายวิชชากร นิราราช   ✓  ✓ 5.00 5.00 4.00 4.80 4.00 5.00 4.63 

71 นางสาวนิภาธร  เจ๊กนอก 
   ✓  ✓ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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ล าดับที ชื่อ – สกุล 

สถานะการท างาน สถานะการตอบ ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ไม่ท า อิสระ ท างาน ไม่ตอบ ตอบ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลย ี

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

72 นายณัฐพล  ปัสสาคร ✓            

73 นายอาทิตย์  จันทะเสน ✓            

74 นายเกียรติพงศ์  ภูจอมจิตฆ์   ✓  ✓ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

75 นายสดุดี  คนคง ✓            

76 นายอติชาติ  จันตรีชา   ✓  ✓ 5.00 4.40 4.40 4.80 4.60 4.60 4.63 

77 นายสินธ์เพชร  กรวยทอง ✓            

78 นายสาโรช  สุริย์ฉาย  ✓           

79 นายปรเมธ  ภูจีวร ✓            

80 นายเนติภัทร  ภูประเสริฐ   ✓  ✓ 5.00 5.00 4.20 4.80 4.40 4.00 4.57 

81 นายจักรพิชิต  สีจันทร์   ✓          

82 นายอรรถพล  บุญประเสริฐ ✓            
รวม 25 5 48  39        

 
 
หมายเหตุ 

1. จ านวนของบัณฑิตทั้งหมดของหลักสูตร และสาขา จ านวน82คน 
2. แบบรายงานฉบับนี้ให้ใส่รายชื่อบัณฑิตทุกคนในหลักสูตร 
3. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต เท่ากับ  4.72 

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

ประธานหลักสูตร 



 มคอ 7 มกช. มหาสารคาม92 

 

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

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 

สถานะการตอบ 
(✓) 

สถานะของบัณฑิต (✓) 
หมายเหตุ 

ไม่ตอบ ตอบ 
เกณฑ์
ทหาร 

อุปสมบท 
ภาวะการมีงานท า 

ศึกษาต่อ 
มีงานท า/อาชีพอิสระ ไม่มีงานท า 

1 นายอภิสิทธิ์  มันทะรา  ✓   ✓    

2 นางสาวพัชราภรณ์ ทองศรี  ✓    ✓   

3 นางสาวปิยธิดา ชื่นใจ  ✓   ✓    

4 นายอนันต์  จันทฤทธิ์  ✓    ✓   

5 นายธราดล  ชวะติ  ✓   ✓    

6 นานวิษณุ  จันทรี  ✓   ✓    

7 นายภราดร  ประเดิมดี  ✓   ✓    

8 นางสาวสายทิพย์  พรรสาย  ✓   ✓    

9 นายสุวภัทร  ไทยอัฐวิถี  ✓   ✓    

10 นายคเชนทร์  บุญเฮ่า  ✓   ✓    

11 นายธนารัตน์  ครสระน้อย  ✓   ✓    

12 นายชวลิต  บุญที  ✓   ✓    

13 นายสันติ  ชินสอน  ✓   ✓    

14 นายปนัด  ภูนาแร่  ✓   ✓    
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15 นายศุภชัย  วังคะฮาด  ✓   ✓    

16 นางสาวจิราภรณ์  นาคสุนทร  ✓   ✓    

17 นานเชาวรินทร์  มาธุระ  ✓   ✓    

18 นายศุภณัฐ  มะโนทัย  ✓    ✓   

19 นายศิริชัย  ปิตตามาตา  ✓    ✓   

20 นางสาวพรนภา สีหามูลตรี  ✓    ✓   

21 นายกิตติ  แจ่มสุวรรณ  ✓   ✓    

22 นายธีรสาร  หารภูมิ  ✓   ✓    

23 นางสาวสมทรง เจ๊กนอก  ✓   ✓    

24 นายทัตพงษ์  สุวรรณมาโจ  ✓   ✓    

25 นายเติมพงศ์ วรชิน  ✓    ✓   

26 นายพลากร  เย็นเหลือ  ✓   ✓    

27 นายปริญญ์ธนาวัฒน์ ค าวิโส  ✓    ✓   

28 นายธีรกานต์  หารภูมิ  ✓   ✓    

29 นางสาวชฎาพร จงพึ่งกลาง  ✓   ✓    

30 นางสาวณัฎฐณฺชา อาชา  ✓    ✓   

31 นายวรรณรบ วงกะโซ่  ✓    ✓   

32 นายบุริด มาบุดดา  ✓   ✓    

33 นายณัฐพล  สุทธิประภา  ✓   ✓    
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34 นายรัฐพงษ์ ยอดบุดดี  ✓    ✓   

35 นายกิตติพงษ์  สุระภา  ✓   ✓    

36 นายภาสกร  จันทร์งาม  ✓   ✓    

37 นายจักรกฤษ สีล้อม  ✓    ✓   

38 นายวทัญญู  สมบูรณ์  ✓   ✓    

39 นายจิรวัฒน์  เพ็งพิศ  ✓   ✓    

40 นายอัษฎาวุฒิ ดีสร้อย  ✓   ✓    

41 นายชวน ใจซื่อ  ✓    ✓   

42 นายปัญญา  หล่มภูเขียว  ✓   ✓    

43 นายกฤษฎา ประโยทะกา  ✓    ✓   

44 นายอภิวัฒน์  โสดาโคตร  ✓    ✓   

45 นายธีรวัฒน์  เมฆสุพล  ✓    ✓   

46 นางสาวอรญา  แวดกลาง  ✓    ✓   

47 นายราเชนทร์ สอนชัย  ✓    ✓   

48 นายธวัชชัย  แทนชิน  ✓   ✓    

49 นางสาวเจนจิรา หว้านเครือ  ✓ ✓      

50 นายณัฐพงษ์ พลเสนา  ✓   ✓    

51 นายณัฐวัฒน์  โภคสวัสดิ์  ✓   ✓    

52 นางสาวลัดดาวัลย์  โทนขาน  ✓   ✓    
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53 นางสาวเรียมศิริ  เกษละ  ✓ ✓      

54 นางสาวศุภาจิตต์  ปะเสนาเว  ✓    ✓   

55 นางสาวประภัสสร กองจันดี  ✓   ✓    

56 นายจักรพรรดิ  นานา  ✓   ✓    

57 นางสาวอรนันท์  สมานแก้ว  ✓   ✓    

58 นายอภิรัฐ  รัตนวงศ์  ✓   ✓    

59 นางสาวกาญจนา  ปราณีสอน  ✓   ✓    

60 นายจิรายุทธ  โพธิ์ศรี  ✓    ✓   

61 นายจตุพล  สุริยา  ✓   ✓    

62 นายคมปัญญา ค าภีระมี  ✓    ✓   

63 นางสาวนุชชริตา  แสนวิเศษ  ✓   ✓    

64 นายฤทธิเดช  สีหาคุณ  ✓ ✓      

65 นางสาวณัฐริกา  ใหม่คามิ  ✓   ✓    

66 นายวุฒิชัย สังคะสี  ✓   ✓    

67 นางสาวศิรินภารัตน์ นามลาย  ✓ ✓      

68 นางสาวอัญมณี ทิพย์บุญศรี  ✓   ✓    

69 นางสาวอภิญญา  รุมงูเหลือม  ✓   ✓    

70 นายวิชชากร นิราราช  ✓   ✓    

71 นางสาวนิภาธร  เจ๊กนอก  ✓   ✓    
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ลงช่ือ ................................................ ผู้รายงาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย กองพลพรหม) 

              ประธานหลักสูตร  
หมายเหตุ 

1. จ านวนของบัณฑิตทั้งหมดของหลักสูตรและสาขา จ านวน82คน 
2. แบบรายงานฉบับนี้ให้ใส่รายชื่อบัณฑิตทุกคนในหลักสูตร 

 3. ให้ประเมินบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน  

72 นายณัฐพล  ปัสสาคร  ✓    ✓   

73 นายอาทิตย์  จันทะเสน  ✓    ✓   

74 นายเกียรติพงศ์  ภูจอมจิตฆ์  ✓   ✓    

75 นายสดุดี  คนคง  ✓    ✓   

76 นายอติชาติ  จันตรีชา  ✓   ✓    

77 นายสินธ์เพชร  กรวยทอง  ✓    ✓   

78 นายสาโรช  สุริย์ฉาย  ✓   ✓    

79 นายปรเมธ  ภูจีวร  ✓    ✓   

80 นายเนติภัทร  ภูประเสริฐ  ✓   ✓    

81 นายจักรพิชิต  สีจันทร์  ✓   ✓    

82 นายอรรถพล  บุญประเสริฐ  ✓    ✓   
รวม  82 4  53 25   
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รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
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การก าหนดรหัสเอกสารอ้างอิง 
 
 

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

 เช่น BK-ART-bHBM-5-5.4.2-1 

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

BKหมายถึง วิทยาเขตกรุงเทพ 

ART   หมายถึง คณะศิลปศาสตร ์

bHBM หมายถึง ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ 

5       หมายถึง   องคป์ระกอบท่ี 5 

5.4      หมายถึง   ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  

2หมายถึง  เกณฑ์ข้อ2 

1          หมายถึง  เอกสารอ้างอิงล าดับที่1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


