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ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2564 
 

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

    

  ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้ดำเนินงานและบริหารงานระดับระดับสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ใน 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ
ดี มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.52 รายละเอียดผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  มีผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.70 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.00 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน ระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ดำเนินงาน ระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 
 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับคุณภาพดี กระบวนการ อยู่ในระดับคุณภาพดี และ ผลลัพธ์ 
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พบว่า หลักสูตรต้องมีการพัฒนาตนเองดังนี้  
  1.  มีการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น 

2. ได้รับการปรับปรุงแก้ไขในหัวข้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ร้องขอ 
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 ส่วนนำ 
 

ข้อมูลพื้นฐานของหลักสตูร 
 

 

1. ชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร 25632631100183 
 ภาษาไทย  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี)  
 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)  
 สาขาวิชา พลศึกษา  
 (Physical Education)  
3. ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 ปรัชญา พลศึกษา พัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคม และความมีน้ำใจนักกีฬา โดยใช้การออกกำลังกาย 
 ความสำคัญ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
เป็นการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดย
ยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2563 และ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 ของคุรุสภา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แห่งชาติ มุ่ง
ผลิตบัณฑิตสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
ความมนี้ำใจนักกีฬา โดยใช้การออกกำลังกาย และกีฬาเป็นเครื่องมือ การเรียนรู้มุ่งเน้นการปฏิบัติ ควบคู่ทฤษฎี 
ยึดหลักความร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรชุมชนนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในวิชาชีพ 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาให้มีคุณลักษณะ ดังนี้  
 1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการทำงานของครู การพัฒนาความรู้สึกถึงตัวตน
ความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
 2. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครูมีวินัย น้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั ้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
 3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา มีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์การคิดขั้นสูง 
มีความฉลาดดิจิทัล สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง 
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 5. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน ที่มีความ
แตกต่างกัน  
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 6. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ใส่ใจสังคม และดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รักท้องถิ่น มีจิตสำนึกไทยและจิตสำนึกสากล มีจิตอาสา เป็นพลเมืองที่ดีของไทยและพลโลก 
 
 

 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 1.ศึกษาค้นคว้าปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนอย่างสม่ำเสมอ สามารถแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใช้ทักษะเหล่านี้ในสถานการณ์ที่จาเป็นได้แม้ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหานั้น ๆ  
 2.สามารถแสดงออกอย่างเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์
ไม่ได ้ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม  
 3.ติดตามและกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ผู ้อื ่นรู ้จ ักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่างมีคุณธรรม                
และจริยธรรมอันเหมาะสมในการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ยุ ่งยากซับซ้อนและละเอียดอ่อน  ซึ่งอาจจะ
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางค่านิยม  
 4. มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมีภาวะผู้นำในการให้โอกาส    
และสนับสนุนผู้อ่ืนให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
4. ระบบการจัดการศึกษา  
 4.1 ระบบ  
      ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค  
 4.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
      การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 4.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     - ไม่มี -  
5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ  
 5.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
 5.2 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
6. แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี (ตาม มคอ. 2) 

6.1วิทยาเขตกระบี่ 
รับนักศึกษาจำนวน 90 คน จัดการเรียนการสอน 3 ห้องเรียน ดังนี ้
 

ปีการศึกษา 
ชั้นป ี

จำนวนนักศึกษา (คน) 
2563 2564 2565 2566 

1 90 90 90 90 

2 - 90 90 90 

3 - - 90 90 

4 - - - 90 

รวม 90 180 270 360 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 90 
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7. หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร 
 7.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 
 7.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  สาขาวิชาพลศึกษา 
 

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กำหนดให้เรียน 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     2.1) กลุ่มวิชาชีพครู   
           2.1.1) รายวิชาชีพคร ู
           2.1.2) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    2.2) กลุ่มวิชาเอก  
           2.2.1) วิชาเอก 
                (1) วิชาเอกบังคับ 
          (1.1) บังคับทฤษฎ ี
          (1.2) บังคับปฏบิัต ิ
                (2) วิชาเอกเลือก 
          (2.1) กลุ่มวิชาทักษะและการสอน 
                    (2.2) การตัดสิน 
          (2.3) กลุ่มวิชากลวิธีการฝึกกีฬา 
          (2.1) กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม 

ไม่น้อยกว่า        102 หน่วยกิต 
กำหนดให้เรียน 36 หน่วยกิต 
กำหนดให้เรียน    24 หน่วยกิต 
กำหนดให้เรียน    12 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
 
กำหนดให้เรียน    40 หน่วยกิต 
กำหนดให้เรียน    26 หน่วยกิต 
กำหนดให้เรียน    24 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต 
กำหนดให้เรียน   8 หน่วยกิต 
กำหนดให้เรียน   4 หน่วยกิต 
กำหนดให้เรียน   2 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
รวม ไม่น้อยกว่า     138   หน่วยกิต 

 

8. รูปแบบของหลักสูตร 
 

 สาขาวิชาพลศึกษา 
 8.1 รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ 
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2563 
 8.2 ภาษาที่ใช้ 
   ภาษาไทย 
 8.3 การเข้ารับการศึกษา 
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
 8.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 8.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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9. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีท่ีผ่านมา  
(ไม่มีข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2562) 
 

รายการ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินปีการศึกษา 2562 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

องค์ประกอบที่ 1 
การกำกับมาตรฐาน 

- - 

องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

- - 

องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

- - 

องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย ์

- - 

องค์ประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียนการ
สอน และการประเมิน
ผู้เรียน 

- - 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ 

- - 

 

 
10. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการพิจารณาใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทตัว
บ่งชี ้

ลักษณะ 
การประเมิน 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

1.การกำกับ
มาตรฐาน 

1.1การบริหาร
จัดการหลักสตูร
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสตูรที่
กำหนดโดย สกอ. 

-ผลการบริหารจัดการ
หลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร ฉบับ พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี  เกณฑ์ 5 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา  เกณฑ์ 10 ข้อ 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

ระดับคณุภาพ 
(ผ่าน/ไม่ผา่น) 

ผ่าน 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

-ผลประเมินคุณภาพบัณฑติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี) 

เชิงปริมาณ 
(ผลลัพธ์) 

คะแนน 
การประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

4 คะแนน 

2.2 การได้งานทำ
หรือผลงานวิจัย
ของผู้สำเรจ็
การศึกษา 

-ผลบณัฑิตปริญญาตรีได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
-ผลงานของนักศึกษาปริญญา
โท/เอกท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

เชิงปริมาณ 
(ผลลัพธ์) 

คะแนน 
การประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

4.50 คะแนน 
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องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการพิจารณาใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทตัว
บ่งชี ้

ลักษณะ 
การประเมิน 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

3. นักศึกษา 3.1 การรับ
นักศึกษา 

-การรับนักศึกษา 
-การเตรยีมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ ์
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

3 คะแนน 

3.2 การส่งเสรมิ
และพัฒนา
นักศึกษา 

-การควบคุมการดูแล การให้
คำปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตร ี
-การควบคุมดูแล การ
คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และการเสริมทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ ์
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

3 คะแนน 

3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
-อัตราการสำเร็จการศึกษา 
-ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(ผลลัพธ์) 

พิชญพิจารณ ์
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

3 คะแนน 

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย ์

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจำหลักสตูร 
-การบริหารอาจารย ์
-การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย ์

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ ์
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

3 คะแนน 

4.2 คุณภาพ
อาจารย ์

-ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 
 (ร้อยละ 20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 
คะแนน) 
-ร้อยละอาจารย์ที่มตีำแหน่ง
ทางวิชาการ 
(ร้อยละ 60 ขั้นไป เท่ากับ 5 
คะแนน) 
- ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย ์
(ร้อยละ 20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 
คะแนน) 
-จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสตูรปริญญาเอกที่
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
scopus ต่อจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสตูร 

เชิงปริมาณ 
(ปัจจัยนำเข้า) 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5) 

-ร้อยละ ป.เอก 
............. 
-ร้อยละ 
ตำแหน่งทาง
วิชาการ ........... 
ร้อยละผลงาน
ทางวิชาการ....... 

4.11 คะแนน 
- ร้อยละ ป.เอก 
5 
-ร้อยละ 
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 3.33 
- ร้อยละผลงาน
ทางวิชาการ 4 
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องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการพิจารณาใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทตัว
บ่งชี ้

ลักษณะ 
การประเมิน 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

4.3 ผลที่เกิด
ขึ้นกับอาจารย ์

-อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์
-ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เชิงคุณภาพ 
(ผลลัพธ์) 

พิชญพิจารณ ์
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

4 คะแนน 

5. หลักสูตร 
การเรยีนการ
สอน และการ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของ
รายวิชาใน
หลักสตูร 

-หลักคิดในการออกแบบ
หลักสตูร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสตูรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
-การปรับปรุงหลักสตูรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าของ
ศาสตร์สาขานั้น ๆ 
-การพจิารณาอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ ์
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

3 คะแนน 

5.2 การวาง
ระบบผูส้อนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

-การพิจารณากำหนดผู้สอน 
-การกำกับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 
-การกำกับกระบวนการเรยีน
การสอน 
-การจัดการเรียนการสอนที่มี
การฝึกปฏิบัติในระดับปรญิญา
ตร ี
-การบูรณาการพันธกิจตา่ง ๆ
กับการเรยีนการสอนในระดับ
ปริญญาตร ี
-การช่วยเหลือ กำกับ ตดิตาม 
ในการทำวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ ์
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

3 คะแนน 

5.3 การประเมิน
ผู้เรยีน 

-การประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
-การตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 
-การกำกับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ. 5, 
มคอ. 6 และ มคอ.7) 

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ ์
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

 

3 คะแนน 



7 

 

 

 

องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการพิจารณาใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทตัว
บ่งชี ้

ลักษณะ 
การประเมิน 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

-การประเมินวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการ
พิจารณา
หลักสตูรตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ผลการพิจารณาตามตัวบ่งช้ี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 
คะแนน) 

เชิงปริมาณ 
(ผลลัพธ์) 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ร้อยละ...... 

4.5 คะแนน 

6.สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

-ระบบการดำเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจำ
หลักสตูรเพื่อให้มสีิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้
-จำนวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทีเ่พียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยต์่อ
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้

เชิงคุณภาพ 
(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ ์
(Peer Review) 
(คะแนนเต็ม 5) 

3 คะแนน 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

รหัสหลักสูตร 25632631100183 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2 ภาคผนวก) 
 

มคอ 2 
(ปีการศึกษา 2563) 

ปีการศึกษาที่รับประเมิน  
(ปีการศึกษา2563) 

หมายเหตุ 

1. อาจารย์สิบเอกสุรชัย แซ่ด่าน 
12 ตุลาคม 2561 

1. อาจารย์สิบเอกสุรชัย แซ่ด่าน 
12 ตุลาคม 2561 

คงเดิม 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกียรติ บุญมี 
28 มีนาคม 2556 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกียรติ บุญมี 
28 มีนาคม 2556/27 กรกฎาคม 2560 

คงเดิม 

3. อาจารย์สุธน   เพ็ชรนิล 
28 มีนาคม 2556 

3. อาจารย์สุธน   เพ็ชรนิล 
28 มีนาคม 2556/27 กรกฎาคม 2560 

คงเดิม 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณัส ปัญญาไข 
17 ธันวาคม 2562 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณัส ปัญญาไข 
17 ธันวาคม 2562 

คงเดิม 

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี 
   27 กรกฎาคม 2560 

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี 
27 กรกฎาคม 2560 

คงเดิม 

 

หมายเหตุ :1. ช่อง มคอ. 2 หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของปีการศึกษา 2563 ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
                  จาก มคอ. 2 ฉบับที่ได้รับการอนุลงมัติ สกอ.ครั้งแรก 

   2. ช่องปีการศึกษาที่รับประเมิน หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคำสั่งแต่งตั้งของวิทยาเขตก่อนวัน 
       สิ้นสุดปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

 
 
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3 ภาคผนวก) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณัส ปัญญาไข  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกียรติ  บุญมี    
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี 
5. อาจารย์ ดร.ภานุ  ศรีวิสุทธิ์ 
6.อาจารย์ ดร.กานตินุช สถิรมนัส  
7. อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล 
8. อาจารย์สิบเอกสุรชัย แซ่ด่าน 
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อาจารย์ผู้สอน ภายในหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-4 ภาคผนวก) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณัส ปัญญาไข  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกียรติ  บุญมี    
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี 
5. อาจารย์ ดร.ภานุ  ศรีวิสุทธิ์ 
6. อาจารย์นฤมล หวานดี  
7. อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล 
8. อาจารย์สุมน  เกลาฉีด 
9. อาจารย์วรรณา นิ่มวุ่น  
10.อาจารย์ ดร.กานตินุช สถิรมนัส  
11. อาจารย์สิบเอกสุรชัย แซ่ด่าน 
12.อาจารย์สมพงค์ แก้วเวหา   
13. อาจารย์บรรจบ รัตนามาศ  
14.อาจารย์จิตราภรณ์ รัตนแก้ว  
  

อาจารย์ผู้สอน ภายนอกหลักสูตร (ถ้ามี) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-5 ภาคผนวก)  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัศนี  ช่วยการ ซอลิฮี    
2. อาจารย์วราลี  มันเล็ก 
3.อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  บัวทองจันทร์   
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร โบบทอง 
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  ฤทธิ์เนื่อง     
6.อาจารย์วิกรม  พันธุ์เล่ง 

 7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ หนูพยันต์  
  8.อาจารย์ศิรินภา ณ ศรีสุข 
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  
1. การเรียนการสอนภาคทฤษฎี   
 - จัดการเรียนการสอน อาคารคณะศึกษาศาสตร์ และอาคารสำนักงานกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตกระบี่ 
  

2. การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
 - ใช้โรงฝึกพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  
 - สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่  
 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์วิทยบริการ 
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
 
 

การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะ 
1.จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 

- เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และ 
- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

ผลการดำเนินงาน 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 5 คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย                
(รหัสเอกสารอ้างอิง......) 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1 อาจารย์สิบเอกสุรชัย แซ่ดา่น 12 ตุลาคม 2561 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกียรติ  บุญมี 27 กรกฎาคม 2560 

3 อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล 27 กรกฎาคม 2560 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณัส ปัญญาไข 17 ธันวาคม 2562 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงสี 27 กรกฎาคม 2560 
 

2.คุณสมบัติอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร       คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ่
กว่าผูช้่วยศาสตราจารย์ในสาขาทีต่รงหรือสัมพันธ์กับสาขาวชิาที่เปดิสอน มีผลงาน
ทางวชิาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ผลการดำเนินงาน 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 5  คน มีคุณสมบัติดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปี
พ.ศ. 

1 อาจารย์สิบเอกสุรชัย แซ่ด่าน กศ.ม.พลศึกษา อาจารย ์ Kantinuch Satiramanus, Wittaya Wannawong 
, Suwicha Panyakhai and Surachai Saedan 
Computer – Assisted Instruction for Students 
Who Failed on The Topic of Introduction to 
Logic. (2018). pp.99-105. 
 

2 อาจารย์กู้เกียรติ  บุญม ี กศ.ม.พลศึกษา อาจารย ์  กู้เกียรติ บญุมี, ก้องเกียรติ เชยชมและสุธน เพ็ชรนลิ. 
(2560). บทบาทนักศึกษาปฏิบัติการสอนพลศึกษา 
กับการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน. วารสารวิชาการ 
สถาบันการพลศึกษา. (8)1. 17-29. 
กู้เกียรติ บญุมี, เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะ
และการสอนกีฬาว่ายน้ำ ธันวาคม 2562 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปี
พ.ศ. 

3 อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล กศ.ม.พลศึกษา อาจารย ์ สุธน เพช็รนิล, ก้องเกียรติ เชยชมและกู้เกียรติ บญุมี. 
(2560). บทบาทนักศึกษาปฏิบัติการสอนพลศึกษา 
กับการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน. วารสารวิชาการ 
สถาบันการพลศึกษา. (8)1. 17-29. 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณสั  ปัญญา
ไข 
 

ศษ.ม. 
เทคโนโลยีและ
สื่อสาร
การศึกษา 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  
 

Kantinuch Satiramanus, Wittaya Wannawong 
, Suwicha Panyakhai and Surachai Saedan 
Computer – Assisted Instruction for Students 
Who Failed on The Topic of Introduction to 
Logic. (2018). pp.99-105. 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  
จรคงส ี

ศษ.ม. การวัด
และประเมินผล
การศึกษา 

อาจารย ์  ยานี จรคงสี. (2562). ทักษะการเรียนรู้และ 
นวัตกรรม 4Cs ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
กระบี่. รายงานวิจัย สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
กระบี่,การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์
วิจัย ครั้งท่ี 6 18-19 กรกฎาคม 2562.  
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เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะ 
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
-ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่า 1 หลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 
  อาจารย์ประจำหลักสูตรมี จำนวนท้ังหมด 8 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

ลำดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์เผยแพร่/ปี พ.ศ. 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกยีรติ  บุญมี กศ.ม.พล
ศึกษา 

อาจารย ์ กู้เกียรติ บญุมี, ก้องเกียรติ เชยชมและสุธน เพ็ชรนลิ. 
(2560). บทบาทนักศึกษาปฏิบัติการสอนพลศึกษา 
กับการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน. วารสารวิชาการ 
สถาบันการพลศึกษา. (8)1. 17-29. 
กู้เกียรติ บญุมี, เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะ
และการสอนกีฬาว่ายน้ำ ธันวาคม 2562 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ก้องเกียรติ  เชยชม 

ปร.ด.การ
พัฒนา 
การบริหาร
การศึกษา  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(สาขาพลศึกษา) 

ก้องเกียรติ เชยชม. (2559). พฤติกรรมการสอนของ
อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์           
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่. 
วารสารวิชาการ. สถาบันการพลศกึษา. (8)1. 17-29. 
ก้องเกียรติ เชยชม, กู้เกียรติ บุญมี และสุธน เพ็ชร
นิล. (2560). บทบาทนักศึกษาปฏิบัติการสอนพล
ศ ึกษา ก ับการสร ้ าง เสร ิมส ุขภาพน ัก เร ียน. 
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา. (8)1. 17-29. 
The role’s internships physical education in 
schools to health promote 
student.,Proceedings-7th Institute of Physical 
Education International conference, 2017 

3 อาจารยส์ุธน  เพ็ชรนิล กศ.ม.พล
ศึกษา 

อาจารย ์ สุธน เพ็ชรนิล, ก้องเกียรติ เชยชมและกู้เกียรติ บญุมี. 
(2560). บทบาทนักศึกษาปฏิบัติการสอนพลศึกษา 
กับการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน. วารสารวิชาการ 
สถาบันการพลศึกษา. (8)1. 17-29. 

4 อาจารย์ ดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ์ กศ.ด. สุข
ศึกษาและ
พลศึกษา 
(การบริหาร
พลศึกษา
และกีฬา) 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก้องเกียรติ เชยชม, โกศล รอดมา และ ภานุ ศรี
วิสุทธิ.์ (2561). การพัฒนาตัวบ่งช้ีประสิทธิผลการ
ปฏิบัติการสอนพลศึกษาของนักศกึษาสถาบันการพล
ศึกษา กลุ่มวิทยาเขตภาคใต้. หนา้ 14-28.  การ
ประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสขุศึกษา พลศึกษา 
และนันทนาการแห่งประเทศไทย  วันท่ี 7-9 
พฤศจิกายน 2561  
จตุรงค์ เหมรา, โกศล รอดมา, อุมาภรณ์  
คงอุไร และภานุ ศรีวสิุทธ์ิ.  (2561).  ประสิทธิผล
ของแบบจำลองส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงอายโุดยใช่
สถาบันการพลศึกษาภาคเหนือเปน็ฐาน. หน้า15-25   
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 4. ประจำปี 
2561 วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
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5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงส ี ศษ.ม. การ
วัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

อาจารย ์ ยานี จรคงสี. (2559). สภาพการวดัและประเมินผล
การเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. รายงานวิจัย สถาบันการ
พลศึกษาวิทยาเขตกระบี่. 
ยานี จรคงสี. (2562). ทักษะการเรียนรู้และ 
นวัตกรรม 4Cs ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
กระบี่. รายงานวิจัย สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
กระบี่,การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์
วิจัย ครั้งท่ี 6 18-19 กรกฎาคม 2562.  

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณสั  ปัญญา
ไข 

ศษ.ม. 
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  
 

Kantinuch Satiramanus, Wittaya Wannawong 
, Suwicha Panyakhai and Surachai Saedan 
Computer – Assisted Instruction for Students 
Who Failed on The Topic of Introduction to 
Logic. (2018). pp.99-105. 

7 อาจารยส์ิบเอกสรุชัย แซ่ด่าน กศ.บ.พล
ศึกษา  

อาจารย ์ Kantinuch Satiramanus, Wittaya Wannawong 
, Suwicha Panyakhai and Surachai Saedan 
Computer – Assisted Instruction for Students 
Who Failed on The Topic of Introduction to 
Logic. (2018). pp.99-105. 

8 อาจารย์ ดร.กานตินุช สถิรมนัส ปรด.
เทคโนโลยี
เทคนิค
การศึกษา 

 Kantinuch Satiramanus, Wittaya Wannawong 
, Suwicha Panyakhai and Surachai Saedan 
Computer – Assisted Instruction for Students 
Who Failed on The Topic of Introduction to 
Logic. (2018). pp.99-105. 

 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผูส้อน *อาจารย์ประจำ 
  -คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
-หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิปริญญาตรีได้ 
*อาจารย์พิเศษ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
-มีประสบการณ์ทำงานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
-ทั้งนี้มีชั่วโมงสองไม่เกิดร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

ผลการดำเนินงาน 
   อาจารย์ประจำที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมี จำนวนทั้งหมด 14 คน มีคุณลักษณะ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ ตำแหน่งทางวิชาการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม ปร.ด. การพัฒนาการบริหารการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณัส  ปัญญาไข ศษ.ม. เทคโนโลยีและสารการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี ศษ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกียรติ  บุญมี กศ.ม.  พลศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
5. อาจารย์ ดร.ภานุ  ศรีวิสุทธิ ์ กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา อาจารย ์
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6. อาจารย์สุธน เพ็ชรนิล กศ.ม. พลศึกษา อาจารย ์
7. อาจารย์สุมน  เกลาฉีด ศศ.ม. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา อาจารย ์
8. อาจารย์วรรณา นิ่มวุน่ กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา อาจารย ์
9. อาจารย์ ดร.กานตนิุช สถิรมนสั ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา อาจารย ์
10. อาจารย์สิบเอกสุรชัย แซ่ดา่น กศ.ม. พลศึกษา อาจารย ์
11. อาจารย์นฤมล หวานด ี กศ.ม. พลศึกษา อาจารย ์
12. อาจารย์บรรจบ รัตนามาศ กศ.ม. พลศึกษา อาจารย ์
13. อาจารย์สมพงค์ แก้วเวหา กศ.ม. พลศึกษา อาจารย ์
14. อาจารย์จิตราภรณ์ รัตนแก้ว กศ.ม. พลศึกษา อาจารย์ 

 

 

อาจารย์พิเศษที่เป็นผู้สอนในหลักสูตรมี จำนวน - คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ประสบการการทำงานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่
สอน 

    
 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กำหนด 

    - ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

ผลการดำเนินงาน 
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เป็นหลักสูตร พ.ศ. 2563  ฉบับปรับปรุงมาจาก พ.ศ. 2562  
ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 อีกที จึงยังไม่ถึงรอบการปรับปรุง 

 

หมายเหตุ : 1.การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรร
หาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่ถึงขึ้นตอนของสภามหาวิทยาลัยโดยอยู่ในข้ันตอน
กระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยไดม้ีการดำเนินการให้มีอาจารย์ประจำหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  

   2. การนับผลงานของอาจารย์ประจำหลักสตูรพิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มรีายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษา
นั้น ๆ  โดยไม่ต้องนำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา 

   3. เอกสารประกอบ เอกสารหลกัฐานที่ สกอ.ประทับตรารับทราบ 
   4. หนังสือนำที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสตูร (ถ้ามี) 
   5. กรณีหลักสตูรยังไม่ได้แจ้งการรับทาบ ให้มีหนังสือนำส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/

ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
(ท่ีมา: คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคณุภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ณ วันท่ี 4 กรกฏาคม 2559 และคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 3 สิงหาคม 2560) 
 รายการเอกสารอ้างอิง  
 

รหัสเอกสารอ้างอิง ชื่อเอกสารอ้างอิง 
KB-edu-bPE-1.1-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจำหลักสูตร 
KB-edu-bPE-1.1-2 ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
KB-edu-bPE-1.1-3 หนังสือแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
KB-edu-bPE-1.1-4 เอกสารผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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  หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 
  องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
     สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (นับรวมนักศึกษาตกค้าง) 
 รายละเอียดตามแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ภาคผนวก) 
 

ลำดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 4.40 
           ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.45 
           ด้านความรู้ 4.44 
           ด้านทักษะทางปัญญา 4.41 
           ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.46 

 
         ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.32 

         ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (สำหรับคณะศึกษาศาสตร์) 4.33 
2 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน) 58 

3 จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (คน)  16 

4 
ร้อยละของจำนวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตของจำนวนบัณฑิตท่ี
สำเร็จการศึกษา (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จการศึกษา) (/)*100 

27.59 

 

หมายเหตุ : - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมค่รบรอบ สถาบันอดุมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งช้ี 2.1 ด้วย แม้ว่า หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบ
ปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 
                   - กรณีบัณฑิตที่มอีาชีพอิสระ ไมต่้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

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

รายการเอกสารอ้างอิง 
 

ลำดับที่ ชื่อเอกสารอ้างอิง 
KB-edu-bPE-2.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี   
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2562 (นับรวมนักศึกษาตกค้าง)  
    รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา (ภาคผนวก) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ 
1.จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จทั้งหมด  58 - 
2.จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ
ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา  

58 100 

   2.1จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปี หลัง
สำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)  

27 46.55 

   2.2 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  25 43.10 
   2.3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำ
ก่อนเข้าศึกษาและไม่มีการเปลี่ยนงาน  

0 0 

   2.4 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา  

5 8.62 

   2.5 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  0 0 
   2.6 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  1 1.72 
    2.7 จำนวนบัณฑิตท่ีไม่มีงานทำ  - 0 
3. จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจทั้งหมดที่นำมาคิดคะแนน
เป็นตัวหาร   
   ( - (+++)) = A 

52 89.65 

4.จำนวนบัณฑิตท่ีได้งานทำภายในเวลา 1 ปี  
   (+) = B 

52 100 

5. ร้อยละของบัณฑิตท่ีงานทำภายในเวลา 1 ปี 
  (B / A)*100 = C 

 100 

ผลการประเมิน (คะแนน) 
(C*5)/100 

5 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
 

ลำดับที่ ชื่อเอกสารอ้างอิง 
KB-edu-bPE-2.1-2 รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1ป ี

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทำ โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 ผลการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี ของผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 มีบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษา จำนวน 58 คน มีผู ้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 58 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 
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     องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

1.การรับนักศึกษา 
 จากการกำหนดเป้าหมายในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 กำหนดจำนวนไว้ที่ 90 คน ต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะศึกษาศาสตร์กำหนดไว้ จงึได้ทำการแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามา
เรียนต่อ และจากผลการดำเนนิการมีกำหนดพบวา่มีผู้มาสมัครเข้าเรียนประมาณ 486 คน มีการสอบ
คัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ จนรับได้ครบตามจำนวนที่ระบไุว้ใน มคอ. 2 
จำนวน 90 คน และตามแผนโควตาต่าง ๆ โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ร้อยละ 100 แต่เนื่องจาก
สถานการณโ์รคระบาด โคโรนา 2019 (โควิด -19) ทำให้กระบวนการรับนักศึกษามีการปรับเปลีย่นไป
เพื่อให้เข้ากับสถานะการณ์โรคระบาด 
⚫ ระบบและกลไก 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับคณะวิชาพิจารณาแผนการรับนักศึกษาใน มคอ.2 วิทยาเขต
กระบี่มีแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาพลศึกษา รับจำนวน 90 คน จากนั้น 
หลักสูตรฯร่วมกับคณะวิชาวางแผนการจัดทำประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ 
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2563 แบ่งการรับสมัคร
เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทโควตา และประเภททั่วไป 

ประเภท จำนวน รับสมัคร ดำเนินการสอบ 
โควตา 60 11 ธันวาคม– 24 ม.ค.63 1 – 2 กุมภาพันธ์ 63 
ทั่วไป 30 18 มีนาคม – 17 เมษายน.63 27- 28 เมษายน.63 

วิทยาเขตดำเนินการ ดังนี้ 
     1. วิทยาเขตจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี ่ เรื ่อง การรับสมัคร 
และสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  
     2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการรับ
รายงานตัว  
     3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรายงานผลการประชุม ทบทวนติดตาม และผลการประเมินให้
ผู้บริหารรับทราบ  
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
     เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา 90 คน  
 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
⚫ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
     ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผน/ทบทวน/ปรับปรุง แผนการ
รับสมัครนักศึกษา โดยนำประเด็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดเป้าหมายของจำนวน
นักศึกษาที่ต้องการรับเข้าศึกษา รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดของแผนฯ และทบทวน/ เพิ่มเติมคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่ต้องการรับสมัครตามเกณฑ์หลักสูตร และได้ดำเนินร่วมกับวิทยาเขต ในการกำหนดแผนรับ
น ักศ ึกษาใหม่ 2 ประเภท ค ือประเภทโควตาน ักก ีฬา จำนวน 30  คน ประเภทโควตาเร ียนดี   
จำนวน 30 คน และประเภททั ่วไปจำนวน 30 คน รวมเป ิดร ับ 90คน โดยกำหนดคุณสมบัติ  
และเกณฑ์ของผู้เข้าศึกษา ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

     2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือเป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ /วิทยาเขต 
     3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย /วิทยาเขต/
คณะ  
     4. สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาที่วิทยาเขต/คณะเป็นผู้กำหนด 
     5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
     6. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 -  ระบบร ับโควตาน ักก ีฬา เป ็นการร ับสม ัครบ ุคคล ท ี ่ม ีค ุณสมบ ัต ิพ ิ เศษตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย /วิทยาเขต/คณะ  โดยคุณสมบัติคือต้องเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น
เช่นแข่งขันได้รับรางวัลระดับชาติ นักกีฬาทีมชาติ เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬา ซึ่ง
มหาวิทยาลัย /วิทยาเขต/คณะ จะทำการรับสมัครและสอบคัดเลือกเอง 
 - ระบบโควตาเรียนดี เป็นการรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษตามประกาศของมหาวิทยาลัย /
วิทยาเขต/คณะ โดยต้องเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถในด้านอื่น  ๆ ที่เหมาะสมกับการ
เป็นครู ซึ่งมหาวิทยาลัย /วิทยาเขต/คณะ จะทำการรับสมัครและสอบคัดเลือกเอง  
 - ระบบทั่วไป เป็นการรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติผ่านตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย /
วิทยาเขต/คณะ 
       เมื ่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดำเนินสรุปผลการประชุมในการกำหนดสัดส่วนการรับ
นักศึกษาและคุณสมบัติ     
 การดำเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้นักศึกษาครบ 90 คน และมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด 
⚫ การประเมินกระบวนการ 
 จากการประเมินกระบวนการการรับนักศึกษาพบว่า กระบวนการการกำหนดคุณสมบัติของผู้มา
สมัครเรียนในรอบโควตาเรียนดีมีประเด็นในเร่ืองของการกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 3.00 ซึ่งสูงเกินไป 
และคุณสมบัติด้านโควตานักกีฬาผู้ที่มาสมัครเรียนมีความเข้าใจไม่ตรงกับที่กำหนด 
⚫ ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
      ได้กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครเรียนในรอบโควตาเรียนดีในปีการศึกษา 2564  
เป็น 3.00 ในด้านคุณสมบัติโควตานักกีฬาได้จัดทำเกณฑ์ท่ีละเอียดและเข้าใจได้ง่ายขึ้น และมีการ
แนะแนวเชิงรุกโดยการให้โควตาแก่นักเรียนของโรงเรียนที่มีศิษย์เก่า และโรงเรียนที่มีนักศึกษามา
เรียนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ อย่างต่อเนื่อง 
2.การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
⚫ ระบบและกลไก 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและจัดกิจกรรมที่
สะท้อนถึงคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้า รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีการดำเนินงานตามระบบและกลไก
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมีเป้าหมายคือ นักศึกษาที่ยังขาดความพร้อมในด้านความถนัด
ทางวิชาชีพพลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร และต้องมีคะแนนใน(การ
สอบผ่านเกณฑ์ 50% หรือจะใช้ความพึงพอใจ) หรือสามารถปฏิบัติได้ดีพร้อมที่จะเรียนในกีฬาชนิดต่าง ๆ 
ที่อยู่ในแผนการเรียน โดยมีระบบและกลไกการดำเนินงาน ดังนี้   
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
      1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรวจข้อมูลของนักศึกษาแรกเข้าโดย พิจารณาจากคะแนนสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาต่อเพื่อนำมาจัดกิจกรรมเตรียมความ พร้อมให้แก่นักศึกษา  
     2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำข้อมูลการสำรวจมาประชุม วางแผน เพื่อเตรียมการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา   
     3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ นักศึกษา   
     4. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
     5. ประเมินผลกระบวนการดำเนินงาน  
     6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
     7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้ากิจกรรม นักศึกษานำผลการประเมิน
นักศึกษามาประชุมทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนการพัฒนาการดำเนินกิจกรรมคร้ังต่อไป 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
     เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมร้อยละ100 
 เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีทักษะวิชาชีพพลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสาร และต้องมีคะแนนสูงขึ้น 
⚫ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
     ปีการศึกษา 2563 คณะจัดทำโครงการ/กิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ/
กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาและเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
โดยโครงการ/กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู ้เพื ่อป้องกันสารเสพติด  การทดสอบทักษะกีฬา 
โดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำที่นอกจากจะทดสอบแล้วยังสอนถึงความปลอดภัยทางน้ำและทักษะการว่ายขั้น
พื้นฐาน การจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมทดสอบกำลังใจ มีการเสริมและพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยระหว่างการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ 17 กรกฎาคม 
2562 เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีการอบรมระบบ E-education ให้
นักศึกษาเข้าใหม่เพื่อให้เข้าใจระบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
วิทยาเขตกระบี่ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ร่วมกันประชุมเพื่อหาแนวทางในการดูแลให้
คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาปี 2563 ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
     จากผลการดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม พบว่านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมร้อย
ละ100 และนักศึกษามีความรู้ และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นการทดสอบในรายวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพครู นักศึกษาสามารถสอบผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 50 ทุกคน นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชากีฬาที่อยู่ใน
แผนได้อย่างมีความสุขรวมทั้งมีปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 นอกจากนี้ในส่วนทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะกีฬาบางประเภทยังพบว่าอาจต้องเพิ่ มหรือปรับ
ระยะเวลาให้พอเหมาะในแต่ละคน 
⚫ การประเมินกระบวนการ 
     ระบบและกลไกทีน่ำมาใช้ในปีการศึกษา 2563 มีประสทิธภิาพและประสิทธผิล นักศึกษาเข้าใจใน
ระบบสารสนเทศการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียน ทำการเขียนคำร้องต่าง ๆ ผ่านระบบไดอ้ย่างดีจึงนำ
ผลการประเมินดังกล่าวมาประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ตามที่ระบุ
ใน มคอ.2 ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
⚫ ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนามากยิ่งขึ้นในทักษะภาษาอังกฤษ จึงได้ทำการเพิ่มชั่วโมงการอบรมให้ความรู้ และ
สอนเพิ่มเติมหลังเวลาเลิกเรียนช่วงเย็นของทุกวัน และทักษะกีฬาบางประเภทยังพบว่าอาจต้องเพิ่มหรือ
ปรับระยะเวลาให้พอเหมาะในแต่ละคน  
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
 และจากการสอบถามนักศึกษาพบว่ามบีางคนทีไ่ม่เข้าใจการทำงานในระบบ E-education สามารถ

สอบถามปรึกษาทำความเข้าใจได้ ณ ห้องธุรการคณะศึกษาศาสตร์ จากอาจารย์และเจา้หน้าที่ผูเ้ก่ียวข้อง 
เพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ชดัเจนขึ้น 

การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

1.การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรตั้งเป้าหมายการจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาทุกคนตลอดปีการศึกษา มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป และอัตราการคงอยู่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป หลักสูตรจึงต้องมีการกำหนดกิจกรรมเพ่ือครอบคลุมการให้ให้คำปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวดังนี้ 
⚫ ระบบและกลไก 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเรื่องการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเดิมและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในชั้นปีที่ 1 ใหม ่
 2. จัดการดำเนินงานการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ของหลักสูตรโดยจัดให้มีการเก็บข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาในการพบกันแต่ละครั้งดำเนินการ
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ทราบบทบาทหน้าที่  
 3. เพ่ิมกิจกรรมการดูแลให้คำปรึกษาที่นอกเหนือจากการเข้าพบในคาบที่ปรึกษา 
 4. คณะได้มีการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
     เชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการบริการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาร้อยละ100 
 เชิงคุณภาพ : 1. นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดี 
    2. อัตราการคงอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80 
⚫ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
 หลังจากท่ีได้วางระบบกลไกแล้วได้นำมาสู่การปฏิบัติดังนี้ 
 1. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับชั้นปีที่ 1-5 ได้เป็นอันเสร็จสิ้น 
 2. จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา จัดตารางให้คำปรึกษา โดยจัดทุกวันพุธช่วงเวลา 14.30-
15.30 โดยจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนักศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษาผ่าน
กับนักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ website e-mail Facebook  Line  โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาจะให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทักษะการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี 
ในด้านวิชาการและวิชาชีพและคำปรึกษาเรื่องอื่น ๆ ที่นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งพบว่า 
อาจารย์ที ่ปรึกษามีการพบนักศึกษาตามกำหนดทุกคนทุกชั ้นปี  โดยจัดทำสมุดบันทึกการให้
คำปรึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพ่ือนในชั้นเรียน 
 3. หลักสูตรได้จัดกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงในตอนเช้าของนักศึกษา ในวันจันทร์ พุธ 
และศุกร์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษามาควบคุมดูแล มีคณาจารย์มาแจ้งข่าวสารการเรียน กำกับติดตาม
ให้คำปรึกษาในทุกครั้ง  
4. จัดโครงการและกิจกรรมระหว่างศึกษา คือ โครงการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
สำหรับนักศึกษา โครงการบริการข้อมูลข่าวสารเพ่ือการศึกษาและเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน 
โครงการให้ความรู้ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน จนถึงกระทั่งการพานักศึกษาดูงานนอกสถานที่

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้นอกสถานที่คือ โครงการประชุมวิชาการและศึกษาดูงานด้านวิชาชีพนักศึกษา 
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ โครงการค่ายพักแรมเพื่อพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โครงการ
แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล การแข่งขันฟุตบอล ด้านการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษาในความเป็นครูได้มีการเสริมโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณทิตตามกรอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ(TQF) และยังให้คำปรึกษาไปจนถึงการออกฝึกสอนเพ่ือ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโครงการพัฒนานักศึกษานักศึกษาปฏิบัติการสอน ทั้ง 2 ภาคเรียน 
รวมทั้งมีเครือข่ายที่ปรึกษาอันได้แก่ครูพี่เลี ้ยง โดยได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการครูพี่เลี ้ยง
นักศึกษา ปี 2563   
 สรุปผลการดำเนินงานโครงการนักศึกษาทุกคนได้รับการให้คำปรึกษาและแนะแนวคิดเป็น
ร้อยละ100 มีการประเมินความพึงพอใจในการให้คำปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 และมีอัตราการคงอยู่ในปีการศึกษา 2563 คิด
เป็นร้อยละ 95.55  
⚫ การประเมินกระบวนการ 
 จากการดำเนินงานตามการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาตามกิจกรรมที่กำหนดข้างต้นได้มีการดำเนินการได้ครบทุกกิจกรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ 
ในส่วนของนักศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรเพิ่มกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับอบรมผู้ฝึกสอน 
อบรมผู้ตัดสินกีฬา การสอนกีฬา การแข่งขันกีฬาระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  

⚫ ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
 ในการปรับปรุง/พัฒนาเพื่อให้ได้แนวทางในการปฏิบัติที ่ชัดเจนนั้น หลักสูตรได้มีการ
ประชุมสรุปผลจากการให้คำปรึกษาทางรูปแบบต่าง ๆ แล้วพบว่าในส่วนของการให้คำปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ดีและประสบความสำเร็จโดยเฉพาะกิจกรรมการ
เข้าแถวในตอนเช้าซึ่งจะได้จัดกิจกรรมนี้ในปีต่อ ๆ ไป ส่วนในข้อเสนอแนะของนักศึกษาได้มีการ
จัดการแข่งขันกีฬาในโครงการแข่งขันวอลเลย์บอลภายใน โครงการแข่งขันฟุตบอล  
2.การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
⚫ ระบบและกลไก 
  คณะกรรรมการบริหารหลักสูตรได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามระบบและกลไกโดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ ประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาโดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนวิเคราะห์การจัดกิจกรรม และ
กำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมใน
หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะทางด้านการฟังการพูด การเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มี
ในหลักสูตรตามแผนการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ จากรายวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติในชีวิตประจำวัน ทักษะทางด้านการสื่อสารที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีรายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้คือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
 สื่อสารทางการศึกษา และสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า โดยนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี

ทางการศึกษาจนเกิดความชำนาญ 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
     เชิงปริมาณ : นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ100 
      เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครบทุกด้าน 
⚫ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
นักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์ ได้เปิดโอกาสให้
นักศึกษาระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา โดยนักศึกษาได้ใช้ความคิดและร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรมอาเซียนศึกษา ชุดการแสดงภาษาพูดพ้ืนฐานการทักทาย การสื่อสารแบบง่ายๆได้
ซึ ่งในการดำเนินงานตามแผนงาน กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดังกล่าว มีการกำกับ ติดตามการ
ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละ กิจกรรม อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาตั้งแต่ก่อนเริ่มเรียนในกิจกรรมปฐมนิเทศที่เสริมให้นักศึกษามีทักษะสารสนเทศสื่อสารและ
เทคโนโลยี ทั ้งนี ้ยังมีรายวิชาอาเซียนศึกษาที ่เปิดสอนให้กับนักศึกษา การจัดกิจกรรมทักษะ
ภาษาไทยและอังกฤษตั้งแต่ก่อนเริ่มการเปิดภาคเรียน พัฒนาทักษะการฟังการพูด พูด คิด ตลอด
ระหว่างการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดกิจกรรมที่มีความหลากกหลายและเพิ่มจำนวนกิจกรรมมากข้ึน  
ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  เพื่อพัฒนา
ทักษะที่เก่ียวข้องได้  
ด้านที่ 1 วิชาแกนและประเด็นสำคัญ มีกิจกรรมที่ดำเนินการให้นักศึกษา ได้แก่  
 - การจัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษ  
 - กิจกรรมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 
ด้านที่ 2 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีกิจกรรมที่ดำเนินการให้นักศึกษา ได้แก่  
 - การพัฒนานักศึกษา ดา้นสื่อสร้างสรรค์ สื่อและนวตักรรม 
- การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าด้านสื ่อสร้างสรรค์ (ไม่สามารถดำเนินการได้เนื ่องจากช่วงที่จะ
ดำเนินการโครงการมีการระบาดของโรคโควิด-19) 
ด้านที่ 3 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีกิจกรรมที่ดำเนินการให้นักศึกษา ได้แก่ 
 - การอบรมระบบ E-education ให้นักศึกษาเข้าใหม่เพื ่อให้เข้าใจระบบและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ 
ด้านที่ 4 ทักษะชีวิตและการทำงาน มีกิจกรรมที่ดำเนินการให้นักศึกษา ได้แก่ 
 - กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า 
 - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตห่างไกลสารเสพติดนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
 - โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
 ผลการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครบทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ100 ประเมินทักษะการ
เรียนรู้แล้วพบว่าอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.15 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
 ⚫ การประเมินกระบวนการ 

 การประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว พบว่า การดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาศักยภาพฯ มีการดำเนินงานครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทุกด้าน และ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานจำนวนมากคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯประชุม
ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพ่ือนำผลการประเมินกระบวนการที่พบมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
ในปีถัดไปโดยจัดทำเป็นแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาฯให้ครอบคลุมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในปีต่อไปให้เพิ่มยิ่งๆขึ้น 
⚫ ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน   
 จากคำแนะนำในปีการศึกษา 2561 ว่าควรมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกชั้นปี ในปีการศึกษา 
2562 นี้ได้จัดกิจกรรมที่ครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตตามแต่ละชั้นปี ดังนี้ 
ด้านที่ 1 วิชาแกนและประเด็นสำคัญ กิจกรรมที่ดำเนินการให้นักศึกษา ได้แก่  
 - การจัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
 - กิจกรรมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5  
ด้านที่ 2 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กิจกรรมที่ดำเนินการให้นักศึกษา ได้แก่  
 - การพัฒนานักศึกษา ด้านสื่อสร้างสรรค์ สื่อและนวัตกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 5  
ด้านที่ 3 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ดำเนินการให้นักศึกษา ได้แก่ 
 - การอบรมระบบ E-education ให้กับนักศึกษาเพื่อให้เข้าใจระบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ด้านที่ 4 ทักษะชีวิตและการทำงาน กิจกรรมที่ดำเนินการให้นักศึกษา ได้แก่ 
 - กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 
 - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตห่างไกลสารเสพติดนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 
 - โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชวีิตและอาชพีของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 
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ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
- การคงอยู่และการสำเร็จ 

 

              
ปี

การศึกษา 
 

แผนรับ
การรับ
ตาม 

มคอ.2 

 
จำนวน 
ที่รับเข้า 
 

จำนวนที่สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 
 

จำนวน นศ. ตกค้าง 
ที่สำเร็จการศึกษา 

 

จำนวนนักศึกษา 
ที่ออกกลางคันสะสมจนถึง

สิ้นปีการศึกษา  
(คน) 

อัตราการคงอยู่ 
 -  x100 
    2561 2562 2563 2561 2562 2563 เสียชีวิต 

 
สาเหตุอื่น ๆ 
 

2556 140 140 - - 7 - - - - 44 68.57 
2557 105 90 60 - - 2 - - - 16 82.22 
2558 105 90 - 53 - - 5 - 1 29 67.78 
2559 105 90 - - 63 - - 6 - 19 78.89 
2560 90 90 - - - - - - - 11 87.78 
2561 90 90 - - - - - - - 14 84.44 
2562 90 90 - - - - - - - 13 85.55 
2563 90 90 - - - - - - - 4 95.55 

 อัตราการสำเร็จ
การศึกษา 

(/)*100 

66.66 58.88 70  

 จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษาท้ังหมด 
+ 

62 58 69 

 
 

หมายเหตุ :  1.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษาที่ออก
ทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
คิดเป็นร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว 
     2. การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่แต่ละรุ่น 
     3. จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่รายงาน ณ วันที่ 18 สิงหาคม ของปีการศึกษา  
หมดกำหนดเวลาเพิ่ม-ถอน) โดยไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง 
    4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากสภาให้สำเร็จการศึกษา
ทั ้งหมดในปีการศึกษาที ่ร ับการประเมิน รวมนักศึกษาตกค้าง ใช ้เป ็นข้อมูลสำหรับรายงานผลการดำเนินงาน  
ตามตัวบ่งชี้ที่  2.1 
(ที่มา:  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560) 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  คือ ภาวะทางเศรษฐกิจ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการสำเร็จของนักศึกษา คือ ผลการเรียนไม่ผ่าน 
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ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
1) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

 

    หมายเหตุ : 1. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกระบวนการที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 
(ทีม่า:  คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบบัพิมพ์ครัง้ที ่3 สิงหาคม 2560) 

            2. ใช้การสำรวจความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามตามคู่มือกำหนดให้ ด้านผลการรับนักศึกษา
และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด การจัดการร้องเรียนของนักศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับ
มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยรวม 4.66 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
2) ผลการจัดการข้อร้องเรียน 

    ในปีการศึกษา 2563 มีการร้องเรียนของนักศึกษาของนักศึกษา ดังนี้(ถ้ามี) ถ้าไม่มีก็บอกไม่มี 
 

ลำดับที ่ ข้อร้องเรียนของนักศึกษา ผลการจัดการข้อร้องเรียน 
1 จากข้อเรียกร้องในปีการศึกษา 2563 เรื่องห้อง

อัจฉริยะมีจำนวนน้อยในการเรียนการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดห้องเรียน
อัจฉริยะเพิ่มอีก 3 ห้อง ปีการศึกษา 
2563-2564 

2 สภาพอากาศร้อนระหว่างเรียนในชั้นเรียนเนื่องจาก
ในแต่ละห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศแต่ยังใชไ้ม่ได้
เนื่องจากปัญหาชองสายเมนไฟฟ้าและการเรียนการ
สอนในช่วงเดือนเมษายนซึง่เป็นฤดูร้อน 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ติดตัง้
เครื่องปรับอากาศห้องเรียนทุกห้อง
และติดตั้งสายไฟให้
เครื่องปรับอากาศใช้ได้ทุกตัวแลว้ 

 

ลำดับที่ ชื่อเอกสารอ้างอิง 
KB-edu-bPE-3.1-1 ประกาศการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

KB-edu-bPE-3.1-2 คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก 
KB-edu-bPE-3.2-1 คำสั่งแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษา ปกีารศึกษา 2563 
KB-edu-bPE-3.2-2 คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการกิจกรรมเข้าแถวตอนเช้าของนักศึกษา 

KB-edu-bPE-3.3-1 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 

ผลการประเมิน(ค่าเฉลี่ย) 
การรับนักศึกษาและการ
เตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา 

การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

การจัดการร้องเรยีนของ
นักศึกษา 

รวม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 
2559 4.51 มากที่สุด 4.59 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 4.55 มากที่สุด 
2560 4.54 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.57 มากที่สุด 4.57 มากที่สุด 
2561 4.55 มากที่สุด 4.61 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 4.58 มากที่สุด 
2562 4.57 มากที่สุด 4.63 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 4.60 มากที่สุด 
2563 4.64 มากที่สุด 4.68 มากที่สุด 4.47 มากที่สุด 4.66 มากที่สุด 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 

 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 

อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

(ตัวบ่งช้ีที่ 4.1) 

1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ไมมี่
การแตง่ตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่  
 
 

⚫ ระบบและกลไก 
   การรับอาจารย์ 

 
 
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ 
แผนอัตรากำลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ไปยังรองคณบดี รองอธิการบดี
ประวิทยาเขต และอธกิารบดี เพือ่พิจารณา 
โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับ
รองคณบดีเสนอรายชื่ออาจารย์ที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด 

ต่อรองอธิการบด ีฯ ประจำวิทยาเขต 
คณบดีเพื่อพิจารณา 

 

มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร จัดทำคำสั่ง
แต่งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา  

ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ  
 

มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครตาม
กำหนด  คณะกรรมการดำเนินการสอบ 

ประกาศผล  

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตวัต่อ 
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะและหลักสตูร 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม 
เพื่อกำหนดคุณสมบัติอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำเสนอ
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่

ต้องการต่อคณะวิชา เพื่อคัดเลือก
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ 

 

กรณีรับอาจารย์โดยพิจารณาแต่งตัง้
จากอาจารย์ในคณะวชิา 

 

กรณีรับสมัครอาจารย์ใหม่ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะหอ์ัตรากำลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
การแต่งตั้ง 

     
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
     เชิงปริมาณ : จำนวนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กำหนดร้อยละ 100 
     เชิงคุณภาพ : อัตราการคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีแนวโน้มดีขึ้นตลอดหลักสูตร 
⚫ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
          1. คณะกรรมบริหารหลักสูตร ประชุมวิเคราะห์คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
    2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นำเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ ต่อรอง
อธิการบดี เพื่อเสนอต่ออธิบดี และคณบดี และนำเสนอรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ สกอ. ภายใน 30 วัน 
   3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรชี้แจงบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลการดำเนินงาน  
    จากผลการดำเนินการตามระบบและกลไกการแต่งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
พบว่า หลักสูตรได้แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ถ้ามี ทีเ่ป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ต้องการ 

คณะกรรมบริหารหลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

คณะกรรมบริหารหลักสูตรพิจารณาการเกษียณอายุ  
ความต้องการลาเพือ่ศึกษาต่อหรือกรณีอื่นๆ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

คณะกรรมบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ไปยังรองอธิการบดี เพือ่เสนอต่อคณบดี   

คณบดี พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง    

เห็นชอบ    

ไม่เห็นชอบ  

แจ้ง สกอ. เพือ่รับทราบ    

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ชีแ้จงบทบาทและหน้าที่

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบใหม่ทราบและแต่งตั้ง 

อาจารย์พี่เล้ียงเพื่อให้คำแนะนำในการ
ดำเนินการของหลักสูตร  

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมิน
กระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและปรับปรุงตามผลการประเมนิ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
คือ จำนวนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 
100 และอัตราการคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
แนวโน้มดีขึ้นตลอดหลักสูตร 

⚫ การประเมินกระบวนการ 
     จากการประชุมทบทวนและประเมินกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 พบว่า ได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ คือ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบมีคุณสมบัติและจำนวนครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรตลอดหลักสูตร  กระบวนการที่ดำเนินการอยู่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม ไม่มีขั้นตอนใดต้องปรับปรุง แต่ควรเพ่ิมรายละเอียดของช่วงเวลาในการ
ดำเนินแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน เพ่ือให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีเวลาในการ
ดำเนินงานตลอดเวลาของหลักสูตร 

⚫ ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
     จากการประเมินผลการดำเนินตามระบบและกลไก ในปีการศึกษา 2563 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ โดยแยกการรับอาจารย์เป็น 2 กรณี คือ กรณี
รับสมัครใหม่ และกรณีรับอาจารย์โดยพิจารณาแต่งตั้งจากอาจารย์ในคณะวิชา 
เพ่ือให้มีความชัดเจนในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น  

2. การบริหารอาจารย์     
⚫ ระบบและกลไก 
     
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณาความสามารถของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำแผนบริหารอัตรากำลังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรการอุดมศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณากำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารจดัการ 
ให้หลักสูตรมีจำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตลอดระยะเวลาจัดการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจัดภาระงานสอนให้กับอาจารย์ตามความรู้
ความสามารถและประสบการณข์องอาจารย์ โดยให้มีปริมาณงานที่ใกลเ้คียง

กันและสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประเมินความพึงพอใจต่อระบบบริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรับปรุงการบริหารอาจารย ์

ตามผลการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
     เชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และทุกคนคงอยู่ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาของหลักสูตร 
     เชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติ 
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
 
⚫ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
     ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมเพ่ือพิจารณา
ความสามารถของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอนในคณะ  มีการจัดทำแผนบริหารอัตรากำลังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อุดมศึกษา กำหนดบทบาทหน้าที่ภาระงานสอนตามความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ของอาจารย์แต่ละคน โดยให้มีปริมาณงานที่ใกล้เคียงกันและ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการพัฒนาศักยภาพทุกคน ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนทุกรายวิชาจะอยู่ในระดับคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ซึ่งการบริหารอาจารย์ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้อง
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพคือ จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และทุกคนคงอยู่ตลอดเวลาที่จัด
การศึกษาของหลักสูตร 
 

⚫ การประเมินกระบวนการ 
    จากการประชุมทบทวนและประเมินผลของกระบวนการบริหารอาจารย์ พบว่า 
ผลลัพธ์เป็นไปตามที่ต้องการ โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมในการพัฒนาตนเอง การกำหนด
เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ การพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น และการประกาศยก
ย่องเชิดชูเพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ 
 

⚫ ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการดำเนินการเตรียมคุณสมบัติของอาจารย์
ในคณะให้มีความพร้อมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยส่งเสริมสนับสนนุให้มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือตำแหน่ง
วิชาการ มีการเรียนรู้งานในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย
ระบบการ Coaching  
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
⚫ ระบบและกลไก 
     หลักสูตรมีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
     เชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาร้อยละ 100 
     เชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพ
และความก้าวหน้าทางตำแหน่งทางวิชาการและการศึกษาที่สูงขึ้น 
 
⚫ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการ
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ในคณะดังนี้ 
     1. วิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ในคณะ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา 
     2. จัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญในเรื่อง การ
บริหารหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา การผลิตผลงานวิชาการ การ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางกีฬา การพัฒนาคุณวุฒิ/ตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาและเทคโนโลยี  
    3. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการส่งเสริม
และพัฒนาตามแผน  

ระบบและกลไกป ี2562  

(ปรับปรุง) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผน
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร  

(เพิ่ม) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิเคราะห์
ศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ระบบและกลไกป ี2563  

สำรวจความตอ้งการในการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

 
กำกับติดตาม ตรวจสอบ การพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(เพิ่ม) นำแผนฯ เสนอกรรมการวิทยาเขต 
เพื่อพิจารณา  

(เดิม) ดำเนนิการสนับสนุนส่งเสรมิและพัฒนาฯ  
ตามแผนฯ 

(ปรับปรุง) ประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร  

(ปรับปรุง) ประเมินผล ประเมนิกระบวนการ ฯ 

(ปรับปรุง) นำผลการประเมินไปปรับปรุงฯ 
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    4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขออนุมัติ
แผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือกรรมการวิทยาเขต
พิจารณาแผนและรับรองแผน 
    5. เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ในคณะได้พัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ 
    6.  มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ  
    7. ประสานความร่วมมือกับงานวิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนให้อาจารย์
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการ และติดตามให้มี
การผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวชิาการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
    8. กำกับติดตามและสนับสนุนให้อาจารย์ให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิ/ตำแหน่งทางวิชาการ ตามมาตรฐานของการบริหาร 
    9. จัดให้มีการประเมินการสอน และนำผลการประเมินมาใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน 
   10. มีการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
    ผลการดำเนินงานพบว่า มีแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญตามมาตรฐานที่กำหนด และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาดังนี้  
   1. ผศ.กู้เกียรติ บุญมี  ได้รับการพัฒนาคุณภาพ เอกสารผลงาน วิชาการ เพื่อ
ขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ วันที่ 3 – 8 ธันวาคม 2563  
   2. อาจารย์สุธน เพ็ชรนิล  ได้รับการพัฒนาคุณภาพ เอกสารผลงาน วิชาการ 
เพ่ือขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ วันที่ 23 –28 
พฤศจิกายน 2563 
   3. อาจารย์ สอ.สุรชัย แซ่ดา่น  ได้รับการพัฒนาคุณภาพ เอกสารผลงาน 
วิชาการ เพื่อขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ วันที่ 23 –28 
พฤศจิกายน 2563 
    4. ผศ.ธรณัช ปัญญาไข  ได้รับการพัฒนาคุณภาพ เอกสารผลงาน วิชาการ เพื่อ
ขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ วันที่ 3 – 8 ธันวาคม 2563  
   5. ผศ.ยานี จรคงสี  ได้รับการพัฒนาคุณภาพ เอกสารผลงาน วิชาการ เพื่อ
ขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ วันที่ 3 – 8 ธันวาคม 2563  
⚫ การประเมินกระบวนการ 
     จากการดำเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาร้อยละ 100 มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จำนวน 1 คน 
กำลังศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจำนวน 1 คน (ปริญญาเอก) และมีการดำเนินการ
เสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 เรื่อง  
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสอดคล้องกับ
ศักยภาพและความต้องการรายบุคคลและสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด 
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    สำหรับขั้นตอนหรือกระบวนการในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม แต่ควรเพิ่ม
รายละเอียดของกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาของกลุ่มอาจารย์ในคณะที่ไม่ใช่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อจะได้มีอัตรากำลังทดแทนกรณีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออกหรือ ลาศึกษาต่อหรือกรณีท่ีอาจจะเกิดขึ้น และควร
สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรและอาจารย์ในคณะจัดทำ
เอกสารประกอบสอนหรือตำราที่มีคุณภาพอย่างน้อยระดับดี เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
ในการมีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  
ปรับปรุงขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์ศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ในคณะ 
      ปรับปรุงขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ในคณะ  และเพ่ิมงบประมาณ
สนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบสอนหรือตำรา 
      ปรับปรุงขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ในคณะ  

⚫ ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
     จากผลการดำเนินตามระบบและกลไกการดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีปรับปรุงกระบวนปฏิบัติงานเพ่ือให้มีความชัดเจนและ
ครอบคลุม ดังนี้   
     1. วิเคราะห์ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไป
วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
     2. แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญในเรื่อง การ
บริหารหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา การผลิตผลงานวิชาการ การ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางกีฬา การพัฒนาคุณวุฒิ/ตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาและเทคโนโลยี  
     3. ประสานความร่วมมือกับงานวิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนให้อาจารย์
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการ และติดตามให้มี
การผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวชิาการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
     4. กำกับติดตามและสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมคุณวุฒิ/
ตำแหน่งทางวิชาการ ตามมาตรฐานของการบริหาร ผลคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกียรติ บุญมี 

คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ีที่ 4.2) 

1. จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก จำนวน 0 คน 
     ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 
      คะแนนที่ได้ เท่ากับ 0 
(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1,1.1.2) 
2. จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 คน แยกเป็น 
        - ผูช้่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 คน ได้แก่  
                1)  ผศ.กู้เกียรติ  บุญมี  
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                2)  ผศ.ธรณัส  ปัญญาไข 
                3)  ผศ.ยานี  จรคงสี  
        - รองศาสตราจารย์ จำนวน 0 คน 
        - ศาสตราจารย์  จำนวน 0 คน 
        - ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 0 คน 
       - ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  จำนวน 0 คน 
         ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 60 
         คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5 
(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1,1.1.2) 
3. ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
ชื่อ-อาจารย์ ผลงานทาง

วิชาการ 
รายละเอียดการตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ค่าถ่วง
น้ำหนัก 

ผศ.กู้เกียรติ บุญม ี ตำราทักษะและการ
สอนกีฬาว่ายน้ำ 

2563 1 

รวม 1.0 
หมายเหตุ : ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คิดตามระยะเวลาของปปีฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่

รับประเมิน เช่น รับการประเมินปกีารศึกษา 2560 คิดผลงานปีปฏิทิน 2560 (ม.ค. – ธ.ค. 2560) 

 

- ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เท่ากับ 1 

- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 20  คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5 

(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 4.2-1) 
         ดังนั้น คุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้คะแนนเท่ากับ  
                     0+5+5     =  3.33  คะแนน 
                        3 

ผลที่เกิดกับ
อาจารย ์
(ตัวบ่งช้ีที่ 4.3) 

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์    
     หลักสูตรมีการวางแผนในการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมี
ความมั่นคงระดับสูงเพื่อบ่งบอกถึงศักยภาพในการบริหารงานและการทำงานเพ่ิม
ความเข็มแข็งทุกๆปี 
     ปีการศึกษา 2563 มีการปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย 
หลักสูตร ฯ ของวิทยาเขตกระบี่ มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของคณะศึกษาศาสตร์ 1 คน ต่อ
ปีการศึกษา 2563 ไมม่ีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คน ในปี
การศึกษา 2563 มีอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100   
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
 

ปี
การศึกษา 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ
ของการคงอยู่ 
*100 

     

ทั้งหมด
 

คงอยู่ 
 

ปรับเปลี่ยน
 

2560 5 5 0 100 
2561 5 5 0 100 
2562 5 5 0 100 
2563 5 5 0 100 
2564 5 5 0 100 

หมายเหตุ : คงอยู่  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏบิัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาโดยไม่มีการ
ปรับเปลี่ยน   ในระหวา่งปีการศึกษาหรอืภายในปีการศึกษา 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์  
 

ประเด็นการประเมิน ปีการศึกษา 2561 
(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 

คะแนน) 

ปีการศึกษา 2562 
(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 

5 คะแนน) 

ปีการศึกษา 2563 
(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 

5 คะแนน) 
ระบบการรับและแต่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

- 4.40 4.35 

ระบบการบริหารอาจารย ์ - 4.30 4.48 
ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย ์

- 4.40 4.40 

โดยรวม 4.30 4.37 4.43 
หมายเหตุ: การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ให้ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสตูร  
(ทีม่า:  คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบบัพิมพ์ครัง้ที ่3 

สิงหาคม 2560) 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
 

รหัสเอกสารอ้างอิง ชื่อเอกสารอ้างอิง 
KB-edu-bPE-4.2-1 หนังสือคำสั่งแต่งต้ังตำแหน่งทางวิชาการ “” 

KB-edu-bPE-4.2-2 ตำราผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการ “ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ” 

KB-edu-bPE-4.2-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

KB-edu-bPE-4.2-4 ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่อาจารย์ 
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หมวดที ่4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่  1 ภาคต้น / ปีการศึกษา 2563 

ที่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ่าน 
1 กศ 051013 จิตวิทยาสำหรับคร ู 1/2563 12 23 19 19 15 0 0 1 0 87 86 
2 มศ 021006 คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 1/2563 31 28 17 8 0 0 0 1 0 87 86 
3 สศ 021002 บทบาทพลเมือง 1/2563 1 10 36 24 10 1 4 1 0 87 86 
4 กศ 011017 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 1/2563 43 14 12 6 3 4 4 1 0 87 86 
5 พล 011153 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา 1/2563 33 23 15 12 3 0 0 1 0 87 86 
6 สข 001015 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1/2563 2 6 15 43 15 5 0 1 0 87 86 
7 พล 042181 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลยบ์อล 1/2563 15 21 21 10 8 3 8 1 0 87 86 
8 พล 032424 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 1/2563 19 20 29 17 1 0 0 1 0 87 86 
9 พล 042178 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 1/2563 23 18 19 13 9 4 0 1 0 87 86 

 

   สรุปผลรายวชิาที่เปิดสอนในชั้นปีที่  2 ภาคต้น /ปีการศึกษา 2563 

ที่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ่าน 
1 วท 091005 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจำวนั 1/2563 41 16 6 5 2 1 0 0 0 71 71 
2 วท 051001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชวีิตประจำวัน 1/2563 18 18 21 9 3 2 0 0 0 71 71 
4 กศ 032008 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 1/2563 18 21 18 6 3 2 3 0 0 71 71 
4 พล 012143 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 1/2563 9 23 13 3 7 7 9 0 0 71 71 
5 พล 012150 การบาดเจ็บทางการกีฬา 1/2563 19 17 21 12 1 1 0 0 0 71 71 
6 พล 041125 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลยบ์อล 1/2563 12 11 14 11 10 8 6 1 0 71 70 
7 พล 041117 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 1/2563 20 7 11 12 21 0 0 0 0 71 71 
8 พล 041120 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 1/2563 1 4 28 25 13 0 0 0 0 71 71 
9 พล 031351 ทักษะและการสอนกีฬาแอร์โรบคิ 1/2563 11 12 11 16 12 5 4 0 0 71 71 
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 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 3 ภาคต้น / ปีการศึกษา 2563 

ที่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ่าน 
1 กศ 013016 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมสำหรับครู 1/2563 23 30 16 2 1 0 0 0 0 72 72 
2 กศ 031007 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 1/2563 30 25 16 1 0 0 0 0 0 72 72 
3 กศ 042016 การวัดและประเมนิผลการศึกษา 1/2563 13 12 20 17 2 6 2 0 0 72 72 
4 พล 013075 การจัดการแข่งขันกีฬา 1/2563 14 38 17 3 0 0 0 0 0 72 72 
5 วท 082197 การป้องกนัและการปฐมพยาบาลการบาดเจบ็ทางกีฬา 1/2563 15 35 21 1 0 0 0 0 0 72 72 
6 พล 041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 1/2563 13 20 19 19 5 1 0 1 0 78 77 
 
7 

พล 041093 การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ  1/2563 13 9 5 1 1 0 0 0 0 29 29 
พล 041103 การตัดสินกีฬาแฮนด์บอล 1/2563 10 3 12 1 0 0 0 0 0 26 26 
พล 032240 การตัดสินกีฬามวยสากล 1/2563 12 2 3 0 0 0 0 0 0 17 17 

 
8 

พล 033258 กลวิธีการฝึกกรีฑา  1/2563 17 22 0 0 0 0 0 0 0 46 46 
พล 041108 กลวิธีการฝึกฟุตบอล 1/2563 13 13 6 1 1 0 0 0 0 34 34 
พล 041106 กลวิธีการฝึกบาสเกตบอล 1/2563 6 4 9 0 0 0 0 0 0 19 19 

9 พล 073115 ค่ายพักแรม 1/2563 69 3 0 0 0 0 0 0 0 72 72 
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  สรุปผลรายวชิาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 4 ภาคต้น / ปีการศึกษา 2563 

ที่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ่าน 
1 สศ 032012 อาเซียนศึกษา 1/2563 50 17 7 2 2 0 0 0 0 78 78 
2 กศ 043017 การประเมินผลโครงการ 1/2563 16 17 20 16 6 2 1 0 0 78 78 
3 กศ 044015 การวิจัยในชัน้เรียน 1/2563 30 13 11 12 7 1 4 0 0 78 78 
4 กศ 024024 ฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน 1  1/2563 72 5 0 0 1 0 0 0 0 78 78 
5 มศ 052047 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวชิาชีพพลศึกษา 1/2563 2 2 9 27 24 14 0 0 0 78 78 
6 พล 013071 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 1/2563 27 12 2 1 13 13 9 0 0 77 77 
7 พล 033258   กลวิธีการฝึกกรีฑา           1/2563 17 22 0 0 0 0 0 0 0 46 46 

8 
พล 033274   กลวิธีการฝึกมวยไทย 1/2563 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 
พล 041106   กลวิธีการฝึกบาสเกตบอล  1/2563 6 4 9 0 0 0 0 0 0 19 19 
พล 041110   กลวิธีการฝึกวอลเลย์บอล 1/2563 14 12 3 1 1 1 0 0 0 32 32 

9 พล 014081 วิธีสอนพลศึกษา 2 1/2563 73 3 1 0 1 0 0 0 0 78 78 
 
  สรุปผลรายวชิาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 5 ภาคต้น / ปีการศึกษา 2563 

ที่ รหัส ชื่อวิชา ภาค/ 
ปีการศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ่าน 

1 กศ 025016 ปฏิบัติการสอน 1 1/2563 61 7 1 0 0 0 0 0 0 69 69 
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  สรุปผลรายวชิาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563 
ที่ รหัส ชื่อวิชา ภาค/ 

ปีการศึกษา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ่าน 
1 มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2/2563 4 19 30 23 4 3 0 3 0 86 83 
2 มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2/2563 13 7 6 4 9 15 24 3 5 86 78 
3 กศ 032009 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 2/2563 14 14 21 14 2 0 0 1 20 86 65 
4 กศ 021034 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2/2563 26 44 14 0 0 0 0 2 0 86 84 

5 พล 003045 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการ
เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน 

2/2563 43 21 12 3 1 1 4 1 0 86 87 

6 พล 032437 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 2/2563 7 19 21 16 13 2 3 5 0 86 81 
7 พล 032446 ทักษะและการสอนกีฬาวา่ยนำ้ 2/2563 22 6 12 5 9 3 7 11 11 86 64 
8 พล 042160 ทักษะกีฬาฟุตซอล 2/2563 33 15 17 7 11 0 0 3 0 86 83 

 

   สรุปผลรายวชิาที่เปิดสอนในชั้นปีที่  2 ภาคปลาย ปีการศึกษา  2563 

ที่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ่าน 
1 วท 112009 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวติประจำวนั 2/2563 17 8 19 15 4 1 2 1 4 71 66 
2 วท 083327 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย  2/2563 7 5 7 14 8 9 3 8 10 71 53 
3 มศ 122002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นควา้ 2/2563 9 20 22 6 3 3 2 1 5 71 65 
4 กศ 023029 วิทยาการจัดการเรียนรู ้ 2/2563 9 9 12 18 20 0 0 3 0 71 68 
5 กศ 022028 การพัฒนาหลักสูตร 2/2563 9 13 13 5 4 0 0 1 26 71 44 
6 กศ 012018 ภาษาและการสื่อสารสำหรับคร ู 2/2563 7 27 25 11 0 0 0 1 0 71 70 
7 กศ 022031 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2/2563 15 21 30 4 0 0 0 1 0 71 70 
8 พล 072118 ลูกเสือและยุวกาชาด 2/2563 55 10 4 0 0 0 0 2 0 71 69 

 
 
 

9 
พล 043137 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตซอล 2/2563 6 6 5 6 2 0 0 0 0 25 25 
พล 043135 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 2/2563 3 0 5 8 2 1 0 1 0 20 19 
พล 033356 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา 2/2563 8 13 3 1 0 0 0 0 0 25 25 
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สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่  3 ภาคปลาย ปีการศึกษา   2563 
ที่ รหัส ชื่อวิชา ภาค/ 

ปีการศึกษา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ่าน 
1 วท 083325 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 2/2563 6 14 11 8 31 1 0 1 0 72 71 
2 กศ 023022 การพัฒนาหลักสูตร 2/2563 4 11 19 19 9 0 0 1 9 72 62 
3 กศ 053011 จิตวิทยาการแนะแนว 2/2563 21 14 22 11 1 2 0 1 0 72 71 
4 กศ 043014 การวิจัยทางการศึกษา 2/2563 5 5 9 18 18 15 1 1 0 72 71 
5 พล 013080 วิธีสอนพลศึกษา 1 2/2563 36 25 7 1 1 0 0 2 0 72 70 
6 พล 013076 การวัดและประเมนิผลพลศึกษา 2/2563 19 20 31 0 0 0 0 2 0 72 70 

 
7 

พล 041114 กลวิธีการฝึกกีฬาแฮนด์บอล  2/2563 11 13 0 0 0 0 0 0 0 24 24 
พล 041107 กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตซอล   2/2563 5 2 2 3 0 0 0 0 0 12 12 
พล 041110 กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลยบ์อล 2/2563 5 5 3 4 0 0 0 0 0 17 17 

8 สข 013039 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว 2/2563 20 22 17 8 3 0 1 1 0 72 71 
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  สรุปผลรายวชิาที่เปิดสอนในชั้นปีที่  4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
 

ที่ 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ 
ปีการศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ่าน 

1 กศ 064012 สัมมนาทางการศึกษา 2/2563 37 22 19 0 0 0 0 0 0 78 78 
2 กศ 024025   ฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน 2  2/2563 74 3 1 0 0 0 0 0 0 78 78 
3  วท 083326 การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศกึษา 2/2563 17 28 15 8 4 0 6 0 0 78 78 
4 วท 112010 เทคโนโลยสีมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน 2/2563 36 31 9 1 0 0 0 0 0 77 77 
5 กศ 064011 การประกันคุณภาพการศึกษา 2/2563 25 10 18 18 5 1 1 0 0 78 78 
6 พล 071114 ลูกเสือและยุวกาชาด 2/2563 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 

7 

พล 033269 กลวิธีการฝึกกีฬาแบดมนิตนั 2/2563 9 0 3 1 0 0 0 0 0 13 13 
พล 041106 กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล  2/2563 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
พล 033286 กลวิธีการฝึกกีฬาวา่ยนำ้   2/2563 9 5 4 0 0 0 0 0 0 18 18 
พล 041108 กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล   2/2563 6 6 2 3 0 0 0 0 0 17 17 
พล 033258 กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา   2/2563 22 7 3 0 0 0 0 0 0 33 33 
พล 033276 กลวิธีการฝึกกีฬามวยสากล  2/2563 5 5 3 0 0 0 0 0 0 13 13 

 
 
   สรุปผลรายวชิาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 

ที่ รหัส ชื่อวิชา ภาค/ 
ปีการศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผ่าน 

1 กศ 025017 ปฏิบัติการสอน 2 2/2563 64 4 0 1 0 0 0 0 0 69 69 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตร จากหลักสูตรปี 2562 ที่
มีการเรียนทั ้งหมดถึง 132 หน่วยกิตใช้เวลาเรียน 4 ปี ในการปรับปรุงครั ้งนี ้จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้มากข้ึนเป็น 138 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 4 ปี  
 โดยหลักคิดในการปรับปรุงหลักสูตร คือ จากกระแสสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ผลการประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ 2561 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ.2562 และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2563 ดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่
สถาบันการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งต้อง ปรับตัวให้ทัน เพื่อให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่
มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตไปเป็นครูและปฏิบัติ หน้าที่ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ จึง
จำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ให้มีความ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 
ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ  เพื่อผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ 
⚫ ระบบและกลไก 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรกับมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ โดยการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 มีระบบและกลไก ดังนี้ 
         1. ว ิ เคราะห์สถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงจากสถาบ ันการพลศึกษาเป็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร และด้านการ
เรียนการสอน เพื่อให้รองรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
      2. ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทำมคอ.2 และวิพากษ์หลักสูตร  
      3. นำเสนอกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรก่อนเพื่อเข้าสภาวิชาการ   
     4. นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
         5. นำเอกสารเสนอ สกอ.  
         6. มหาวิทยาลัยแจ้งยังคณะและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
          7. วิทยาเขตดำเนินสอนตามหลักสูตร กำกับติดตาม และประเมินผล   
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
     เชิงปริมาณ : เพื่อออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา ให้มีหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 เชิงคุณภาพ : มีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563 ที่สามารถเปิดสอนนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
⚫ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันจัดทำตารางเรียนเพื่อดำเนินการสอนตาม
หลักสูตร มีการกำกับติดตามการเรียนการสอนเพื่อให้ปรัชญาอุดมศึกษา ความต้องการของ



43 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ตลาดแรงงาน สถานการณ์สังคมและเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งผลการสำรวจความพึงพอใจ
จากนักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้งคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 
⚫ การประเมินกระบวนการ 
 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชาเพื่อร่วม
วิเคราะห์หลักสูตร พบว่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรน้อยลงเพราะปรับเปลี่ยนการเรียนจาก  5 
ปี เป็นการเรียน 4 ปี ทั้งยังพบว่าเนื้อหารายวิชาพลศึกษามีการเปลี่ยนไปไม่มีวิชาการตัดสิน
กีฬา แต่ไปปรากฏในรายวิชากลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแทนทำให้ต้องเพิ่มเนื้อหา
ด้านการตัดสินกีฬาโดยอาจารย์ประจำวิชาต้องเน้นทักษะเพื่อให้นักศึกษาได้รับศาสตร์
ความรู้ที่ตรงกับตลาดแรงงาน และในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นั้น ต้อง
เริ่มออกปฏิบัติการในชั้นปีที่ 1 จึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดให้มีความพร้อมในการเป็นครู
ก่อนสู่สังคมภายนอกแต่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ได้ปรับปรุงให้มีวิชาการตัดสินขึ้นมา
อีกเพื่อเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพโดยตรงคือการเป็นผู้ฝึกสอนกับการเป็นผู้ตัดสินกีฬา  
จนทำให้หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563 สามารถเปิดสอนนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ     
 

⚫ ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อนำแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาไป
ดำเนินการ พบว่า หลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะสมกับบริบทในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเกิดผล
ในทางที่ดีขึ้น รายวิชากลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาที่ต้องสอนการตัดสินกีฬาด้วยนั้น
อาจารย์ประจำวิชาต้องเน้นทักษะการตัดสินเพื่อให้นักศึกษาได้รับศาสตร์ความรู้ที่ตรงกับ
ตลาดแรงงานให้มากที่สุด และมีแผนการอบรมวิชาที่เก่ียวข้องกับการตัดสินกีฬา  
 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 
 หลักสูตรได้ทำการปรับปรุงเพื่อให้มีความก้าวหน้าในปีการศึกษา 2563 ทั้งการปรับ
เร่ืองจำนวนปีที่ศึกษา จำนวนหน่วยกิตและวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมมาก
ขึ้น 
⚫ ระบบและกลไก 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ โดยการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 โดยมีผู ้ทรงคุณวุฒิมาให้
คำปรึกษา ร่วมพิจารณาหลักสูตร จากนั้นนำเสนอสภาวิชาการ เมื่อผ่านจึงได้นำมาใช้ต่อไป
โดยมีระบบกลไกดังนี้ 
 1. นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร การใช้หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีมา
ปรับปรุงหลักสูตร 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการร่างการปรับปรุงหลักสูตร 
 3. เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาและนำไปใช้ 
 4. กำกับติดตามประเมินผลการใช้และการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
     เชิงปริมาณ : เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ทาง
สาขาวิชาพลศึกษา  
 เชิงคุณภาพ : มีหลักสูตรที่มีความทันสมัย มีความก้าวหน้าในศาสตร์ทางสาขาวิชาพล
ศึกษา 
⚫ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผนวิเคราะห์รายวิชาและคำอธิบาย
รายวิชาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัย
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันและการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
สาระความรู้และสมรรถนะให้ครอบคลุมตามที่คุรุสภากำหนด  
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณาเนื้อหาสาระรายวิชา เพื่อทำการ
ตรวจสอบเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนว่ามีการปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ทันสมัย โดย
การตรวจสอบจาก มคอ.3 และมคอ.4 จากปีการศึกษา 2563 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้สอนมีการพัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนการสอนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ใน
กรณีรายวิชากีฬา ที่ในบางชนิดกีฬาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาตามยุคสมัย 
 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบเนื้อหาสาระจาก มคอ.3 และมคอ.4 ที่
อาจารย์ผู ้สอนส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา ถึงข้อมูลเนื้อหาสาระมีความทันสมัย ในกรณี
เนื้อหาสาระยังไม่ครบถ้วน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการประสานกับอาจารย์
ผู้สอนเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยก่อนใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 
⚫ การประเมินกระบวนการ 
 จากการประเมินกระบวนการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบว่า การเรียนการสอน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ของวิทยาเขตกระบี่ ในรายวิชาทางการ
กีฬามีการเปลี่ยนแปลง กฎ กติกาการแข่งขัน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้น 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างกว้างขวาง 
พบรายวิชาที่มีปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า ดังนี้ 
 1. วิชาทักษะและการสอนกีฬากรีฑา กติกากรีฑามีการปรับปรุง ในการแข่งขัน 4x100 
เมตร สามารถเปลี่ยนตัวได้ทั้ง 4 คน นั้นก็คือสามารถมีสำรองได้ถึง 4 คน 
  ซึ่งจากการประเมินกระบวนการที่ได้ดำเนินการ พบว่า ทำให้การจัดการเรียนการ
สอนมีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต  
 
 

⚫ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
การปรับปรุง 
 การปรับปรุงและพัฒนาที่ชัดเจนคือ ในปีการศึกษา 2562 มีการเขียนการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าไม่ครอบคลุมในศาสตร์สาขาวิชา ในปีการศึกษา 
2563 นี้ จึงได้มีการเขียนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยจากข้อกติกาต่าง ๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงลงใน มคอ.3 และมคอ.5  ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น อาจารย์
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ผู้สอนก็ควรได้รับการพัฒนาในสาขาวิชาที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการอบรมผู้
ฝึกสอน อบรมผู้ตัดสิน การปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับศาสตร์วิชานั้น ๆ  

การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

1. การกำหนดผู้สอน 
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกการวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดเป้าหมายอาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัตติาม
เกณฑ์ 
⚫ ระบบและกลไก 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดทำระบบและกลไกวางระบบผู ้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานในการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนสอนเป็นสิ่งสำคัญที่หลักสูตร
ต้องให้ความสำคัญ โดยต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เปิดสอนของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ประสบการณ์และได้รับ
การพัฒนาอย่างแท้จริง 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะวิชามีการประชุมวางแผนตามระบบและ
กลไกโดยดำเนินการจัดผู้สอนตามหลักการประเมินหลักสูตรดังนี้ 
  1. กำหนดเกณฑ์การจัดระบบผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
  2. กำหนดความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มรายวิชา 
  3. กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำ มคอ.3-6 
  4. กำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ. 3-6 
  5. ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
  6. รายงานผลการประเมิน 
  7. มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคมและการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 8. ประเมินกระบวนการและนำผลไปปรับปรุงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
     เชิงปริมาณ : การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
ร้อยละ100 
 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเหมาะกับศาสตร์เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้และประสิทธิผล 
⚫ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกภาควิชาประชุม
พิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปี ในปีการศึกษา 2563 เพื่อกำหนดอาจารย์
ผู้สอน โดยพิจารณาอาจารย์ผู้สอนจะคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความชำนาญใน
เนื้อหาที่สอน ผลงานวิชาการรวมถึงประสบการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน ผลการ
ประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ ทั้งนี้ผลการประเมิน
การเรียนการสอนของอาจารย์ผู ้สอนในปีการศึกษาที่ผ่านมาจะนำมาพิจารณากำหนด
อาจารย์ผู้สอน และความเชี่ยวชาญที่ตรงสาขาซึ่งในรายวิชาหมวดการศึกษาได้มีตัวผู้สอนที่
ตรงสาขามากขึ ้น และความรับผิดชอบในการเร ียนการสอนกลุ ่มว ิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพรับผิดชอบในการจัดการ
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
เรียนการสอน กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน 
⚫ การประเมินกระบวนการ 
 ในการประเมินกระบวนการตามระบบพบว่า ขาดแคลนผู้สอนที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนในรายวิชาอื่น ในปี
การศึกษา 2563 สามารถจัดอาจารย์ผู ้สอนที ่มีความรู ้สอดคล้องกับรายวิชาส่งผลให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ เกิดความพึงพอใจของนักศึกษาจากการประเมิน
กระบวนการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด โดยการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนกับรายวิชาคิดเป็นร้อยละ100 จากการจัดระบบดังกล่าวทำให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเหมาะกับ
ศาสตร์เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้และประสิทธิผล 
⚫ ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ขาดแคลนได้ทำการจ้างอาจารย์สัญญาจ้างมาสอนทั้งนี้มีการ
ขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มเติม ส่วนรายวิชาอื่นอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้สอดคล้องกับ
รายวิชา แต่ทั้งนี้ควรดำเนินการวางแผนส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนมีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวิจัย และการบริการวิชาการ โดยเริ่มจากการบูรณาการการเรียนการสอน
ในรายวิชาการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา กับการวิจัย  ซึ ่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ดำเนินการแจ้งอาจารย์ผู้สอนและเสนอแนวทางในการส่งเสริมให้กับรองคณบดี
เพื่อพิจารณา ให้การสนับสนุนต่อไป 
2. การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน 
 ปีการศึกษา 2563 มีระบบและกลไกการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยกำหนดเป้าหมายผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) ทุกรายวิชา 
⚫ ระบบและกลไก 
 หลักสูตรมีการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน โดยมีแนวขั้นตอน ดังนี้  
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ส่ง มคอ.3 มคอ.4 ก่อนวัน
เปิดภาคการศึกษา  
 2. กำหนดให้ผู้ประสานงานเป็นผู้ติดตาม มคอ. 3 จากอาจารย์ผู้สอน 
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของ มคอ.3 
มคอ.4 แต่ละรายวิชาและการทวนสอบ 
 4. แจ้งให้อาจารย์ผู ้สอนดำเนินแก้ไข มคอ.3 มคอ.4 และส่งกลับก่อนเปิดภาค
การศึกษา  
 5. กำหนดให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา 
 6. ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนและตรวจสอบผลการประเมินผู้เรียน 
 7. ส่งผลการประเมินการเรียนการสอนให้อาจารย์ผู ้สอนนำไปจัดทำ มคอ.5               
และมคอ.6 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
     เชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้สอนส่งมคอ.3 และมคอ.4 ทุกรายวิชาร้อยละ100  
 เชิงคุณภาพ : เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 
⚫ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 
โดยอาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องจัดทำให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาตามที่กำหนด  โดย
เนื้อหาต้องทันสมัย และเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนด
ไว้ใน มคอ.2 ซึ่งต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ในหมวดวิชาคือ 1) คุณธรรมจริยธรรม  
2) ความรู้  3) ทักษะทางปัญญา  4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะ
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 คือ การสื่อสารและความร่วมมือกัน ความสามารถในการปรับตัว ความคิด
ริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้นำผล
การประเมินรายวิชาจาก มคอ.5 ปีการศึกษา 2562 มาปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำ มคอ.3 
ในปีการศึกษา 2563 โดยพัฒนาตามผลการประเมินตามที่ระบุใน มคอ.5 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานเป็นผู้ติดตาม มคอ.3 จากอาจารย์ผู้สอน
เมื่ออาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ. 3 มคอ.4 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้อง
ของ มคอ.3 มคอ. 4 พบว่า มคอ.3 บางรายวิชายังไม่สมบูรณ์ จึงได้ให้อาจารย์ผู้สอนดำเนิน
แก้ไข และส่งกลับก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ผู ้สอนที่จัดทำ มคอ.3 ได้อย่าง
ถูกต้องให้คำแนะนำ 
 3.หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์
ทุกรายวิชาส่งผลการประเมินการเรียนการสอนให้อาจารย์ผู้สอนนำไปจัดทำ มคอ.5 และ
มคอ.6 ต่อไป  
  ผลของการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย คือผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ  มคอ.4) 
ครบทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ100 และในแต่ละรายวิชามีเนื้อหารายละเอียดเป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 
 

⚫ การประเมินกระบวนการ  
 ในภาคต้นปีการศึกษา 2563 พบว่า อาจารย์ผ ู ้สอนบางคนระบุ Curriculum 
Mapping ไม่ตรงกับหลักสูตรตนเองสอนนักศึกษาแต่ละชั้นปี เนื่องจากมีการปรับปรุง
หลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 
ใช้ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 จึงเกิดความสับสน จึงประชุม
ชี้แจงทำความเข้าใจ ซึ่งจากการตรวจสอบในภาคปลายปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้สอน
ระบุ Curriculum Mapping ได้ตรงกับหลักสูตรที่สอนทั้งหมด 
 
⚫ ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

 จากการกำกับติดตาม และตรวจสอบข้อผิดพลาดในการเขียนมคอ. ในภาคต้น ส่งผล
ให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 มีการจัดทำ มคอ.3 ได้
ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึงลดลง และอาจารย์ผู้สอน
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
รายวิชามีความเข้าใจในการจัดทำแผนการเรียนรู้  มคอ.3 และมคอ.4 มากขึ้น โดยเฉพาะ
วิธีการสอนวิธีการวัดผล และประเมินผลตามคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 ทั้งนี้จะได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติในปี
การศึกษา 2564 ต่อไป 
 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจั ยการ
บริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การจัดการเรียนสอน หลักสูตรจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
รายวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อพัฒนาศาสตร์ทางวิชาชีพครู โดยอาจารย์
ประจำรายวิชานั้น จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนและดึงองค์ความรู้หลังจากการสอน
นักศึกษา พร้อมกับการส่งเสริมนักศึกษา พัฒนาแนวการทำงานวิจัยไปพร้อมกัน 

 

⚫ ระบบและกลไก 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย อาจารย์ผู ้สอนต้องมีการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์เชื ่อมโยง ความคิดรวบยอดของ
ศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันทำให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียน
มองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียนและนำไปใช้จริงได้ โดยในปีการศึกษา พ.ศ.2562 ได้มีการ
จัดระบบและกลไก ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาแผนงานกับรายวิชาที่จัดบูรณาการกับการวิจัยการ
บริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 2. จัดทำแผนงาน/โครงการในรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทาง
สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 3. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
 4. กำกับติดตาม ประเมินกระบวนการ 
 5. สรปุรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแผนงานในมคอ.5 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
     เชิงปริมาณ : รายวิชาที่บูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคมและการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครบทุกประเด็น  
 เชิงคุณภาพ : มีการบูรณาการกับการการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคมและการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
⚫ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
 การจัดการเรียนสอนในหลักสูตรได้มีกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่ปรากฏใน มคอ.3 และมคอ.4 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (การฝึกปฏิบัติ อภิปราย
กลุ่มการสัมมนา การทำโครงการหรืองานวิจัย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเรียนรู้นอก
สถานที่ การฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น) และต้องมีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในทุกรายวิชา  และดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาระดับชาติ ทั ้งนี ้อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการกำกับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 ให้เป็นไปตามระบบการจัดการเรียนการสอนที่
กำหนด และนำผลการตรวจสอบมาวางแผนพัฒนาต่อไปใน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร             
มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กำหนด พบว่า ในปีการศึกษา 2563  มีผลการ
ดำเนินงานดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
 1. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบริการวิชาการแก่สังคม วิชาทักษะและการสอน
ตัดสินกีฬาและบริการกีฬาชุมชนต่าง ๆ ในโครงการการจัดกิจกรรมกีฬาของจังหวัด 
 2. การจ ัดการเร ี ยนการสอนท ี ่ ม ี การบ ู รณาการก ับการทำน ุบำร ุ งศ ิลปะ                    
และวัฒนธรรม  ได้แก่รายวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู โดยนำ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาเช่นการแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น 
 3. การจัดการเรียนที่บูรณาการกับการวิจัยได้แก่การออกปฏิบัติการสอนของนักศึกษา          
ที่เน้นการทำวิจัยควบคู่กันไปด้วย โดยนักศึกษาจะต้องนำเสนอหัวข้อวิจัยทุกคนในรายวิชา
เตรียมฝึกประสบการวิชาชีพ  
⚫ การประเมินกระบวนการ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการดำเนินงาน พบว่า ขั้นตอน
การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม
และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมยังไม่ชัดเจน โดยบางรายวิชาไม่ได้ระบุไว้ใน
แผนการเรียนรู้(มคอ.3) ทั้งนี้หากพบว่ารายวิชามีการบูรณาการด้านใดให้เขียนสรุป
รายงานใน มคอ.5  
⚫ ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
 จากผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2563 เรื ่องการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที ่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ในแผนการเรียนรู้(มคอ.3) ไม่ระบุหรือตั ้งแผนการบูรณาการไว้ ในปี
การศึกษา 2564 นี้ จึงมีการปรับปรุงให้มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่มี
การบูรณาการฯ  

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกำหนดเป้าหมายให้ทุกรายวิชามีการประเมินผู้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบทั้ง 5 ด้านในรายวิชาศึกษาทั่วไปและ
ครบ 6 ด้านในหมวดวิชาเฉพาะ ตาม มคอ. 2 ดังนี้ 
⚫ ระบบและกลไก 
 หลักสูตรมีการจัดระบบ และกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม เพื่อวางเกณฑ์การประเมินนักศึกษาให้
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของหลักสูตรตาม 
มคอ.2 และแจ้งอาจารย์ผ ู ้สอนให้กำหนดแผนในการประเมินผลการเรียนรู้  (มคอ.3                
และมคอ.4) ตาม มคอ.2 และให้อาจารย์ผ ู ้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และมคอ.4               
โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และวิธีการประเมิน 
 2.อาจารย์ผู้สอนกำหนดเครื่องมือ วิธีการประเมิน จากนั้นดำเนินการประเมินตาม
แผนที่กำหนดและรายงานผลการประเมินผลการเรียน 
 3.อาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาผลการเร ียนทุกรายวิชา                 
เพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร  
 4.อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการเรียนให้นักศึกษารับรู้และรายงานผลการดำเนินงาน
รายวิชามคอ.5 และมคอ.6 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
 5.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา โดยทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา สอดคล้องกับ มคอ.3, มคอ.4 และ
เชื่อมโยงกับ มคอ.5 มคอ.6 และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนำ มคอ.3 มคอ.4 
มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7 เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
     เชิงปริมาณ : รายวิชาภาคทฤษฎีมีการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบทั้ง 5 ด้านในรายวิชาศึกษาทั่วไป และครบ 6 ด้านในหมวด
วิชาเฉพาะ  
 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
⚫ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ทบทวนรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการประเมิน ผลการประเมิน และ
แนวทางพัฒนาการดำเนินงานของ ปีการศึกษา 2563 แล้ว ร่วมวางแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
 2. อาจารย์ผู้สอน กำหนดเกณฑ์ประเมิน ใน มคอ.3 มคอ.4 และนำเสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ 
สัดส่วนการให้คะแนน วิธีการสอบซ่อมเสริมและแนวทางการช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาไม่
ผ่านเกณฑ์และพิจารณาตามสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตตาม TQF และพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปรับปรุง  
 3.อาจารย์ผู ้ร ับผิดหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พิจารณาเครื ่องมือ
ประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน วิธีการสอบซ่อมเสริมและช่วยเหลือในกรณีที่
นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์และพิจารณาตามสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตตาม TQF 
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุง 
 4.อาจารย์ผู้สอนจัดทำเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ และนำเครื่องมือไป
ประเมินผลนักศึกษาตามกรอบที่วางไว้ 
 5.อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ
ตรวจสอบกระบวนการและผลของการประเมิน  
 ในการดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  พบว่า ผู้สอน
กำหนดแผนในการประเมินผลการเรียนรู้ (มคอ.3, และมคอ.4) ครบทุกรายวิชาและผู้สอน
ประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามที่กำหนดไว้ในแผน (มคอ.3, และมคอ.4) มีการรายงานผล
การดำเนินงานรายวิชา มคอ.5 และมคอ.6 ที่สอดคล้องกับ มคอ.2  
  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐาน ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรได้ทำการประเมินบัณฑิตจากการทำแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต  เพื่อประเมิน
กรอบมาตรฐานทั้ง 6 ด้าน โดยผลประเมินคือ ผ่าน  
 ในการติดตามเอกสารการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 
พบว่า อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้ดำเนินการจัดทำเอกสารตามระยะเวลา และความถูกต้อง
ครบถ้วน  
  มีการพิจารณาถึงการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้             
ในรูปแบบของเกรด ซึ่งเป็นตัวประเมินผลลัพธ์สุดท้ายหลังการเรียนว่านักศึกษามีความ
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เข้าใจในเนื้อหาได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดจากการกำหนดแนวทาง
ประเมินความรู้ด้านต่าง ๆ ตามที่ได้วางแผนไว้ใน มคอ.3 จำแนกตามผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 6 ด้าน โดยในแต่ละรายวิชาได้มีการ
ทวนสอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกวิชา  
 ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลการดำเนินงาน พบว่า ใน
ภาคต ้น รายว ิชาภาคทฤษฎีม ีการประเม ินผ ู ้ เร ียนตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบทั้ง 5 ด้านในรายวิชาศึกษาทั่วไป และครบ 6 ด้านในหมวด
วิชาเฉพาะการประเมินผลการเรียนรู้ (มคอ.3, และมคอ.4) ครบทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ 
100 บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ส่วนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 มีบางรายวิชาทำ การ
ประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) โดยเฉพาะในรายวิชาปฏิบัติ 
⚫ การประเมินกระบวนการ 
 ผลที่ได้จากการนำกระบวนการ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 การประเมินผู้เรียนมา
ใช้ในผลการเรียนรู้ของนักศึกษาปัจจุบันที่ดีขึ ้นวัดจากการที่นักศึกษามีความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา และสามารถโต้ตอบ รวมทั้งการทำรายงาน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนใช้ระบบประเมิน
จากการใช้เครื ่องมือในการทวนสอบจากที่ได้ออกแบบใน มคอ. 3 และมคอ.4 ที่มีการ
ประเมินนักศึกษาในแต่ละด้าน และอาจารย์ผู้สอนเองก็สามารถรายงานผลการประเมิน
นักศึกษาได้  จากการเขียนรายงานใน มคอ. 5 และมคอ.6 ได ้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ และผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน พบว่า บรรลุเป้าหมาย คือ การ
ประเมินผู้เรียน ครบทุกรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง
รายวิชาศึกษาทั่วไปด้านที่ 1-5 และรายวิชาเฉพาะที่ 1- 6 จำนวนทั้งหมด 89 วิชา  
 ผลที่ได้จากการนำกระบวนการ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 การประเมินผู้เรียน
ในบางรายวิชาไม่สามารถประเมินผลผู้เรียนได้สมบูรณ์ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แต่ทั้งนี้มีรายวิชาที่อาจารย์
ผู้สอนเองก็สามารถรายงานผลการประเมินนักศึกษาได้  จากการเขียนรายงานใน มคอ. 5 
และมคอ.6 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน 
พบว่า บรรลุเป้าหมาย คือ การประเมินผู้เรียน ครบทุกรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านที่ 1 -5 และรายวิชาเฉพาะที่ 1- 6 
จำนวนทั้งหมด 85 วิชา 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนร่วมทบทวน
ระบบกลไกการประเมินผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ขั้นตอนการจัดทำเครื่องมือ และ
แบบประเมินครอบคลุม รายละเอียดตามผลลัพธ์การเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานการ 
อุดมศึกษา  
⚫ ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
 จากการประเมินระบบกลไกของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ที่พบว่า ขั้นตอนการจัดทำ
เครื่องมือและแบบประเมินยังไม่ครอบคลุมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการ อุดมศึกษา  
ในปีการศึกษา 2563 นี้ ได้มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมินของผู้เรียน
หลักสูตรวางแผนที่จะนำกระบวนการประเมิน กระบวนการทวนสอบรายวิชาต่าง ๆ มาทำ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ได้รูปแบบการประเมินและทวนสอบหลากหลายวิธีมากขึ้น 
และอาจารย์ผู ้สอนควรสอนและประเมินผลตามที ่แจ้งกับนักศึกษา เพื ่อให้ สามารถ
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ตรวจสอบได้ จนทำให้เครื่องมือ และแบบประเมินครอบคลุม รายละเอียดตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการ อุดมศึกษา  
 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
⚫ ระบบและกลไก 
 ปีการศึกษา 2563 ระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู ้ของ
นักศึกษาโดยกำหนดเป้าหมายการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา มี
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชาประชุมวางแผน
จัดทำตารางกำหนดการทวนสอบรายวิชา และแบบบันทึกผลการทวนสอบ  
 3. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชาดำเนินการทวน
สอบตามกำหนดเวลาที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา  
 4.งานวิชาการผลรวบรวมผลการทวนสอบทุกรายวิชา เสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา    
 5.คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับหลักสูตรดำเนินการทวน
สอบเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
 6.งานวิชาการรวบรวมผลการทวนสอบระดับหลักสูตรเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร          
 7.ประเมินกระบวนการดำเนินงานทุกประเด็น และนำผลประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุง  
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
     เชิงปริมาณ : มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาร้อยละ 100
 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับหลักสูตรการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
⚫ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
 ในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงจัดทำปฏิทินแจ้งให้ผู้สอนทราบ
และกำกับติดตามการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู ้ทำให้ทุกรายวิชาได้รับการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้และมีการดำเนินการทวนสอบทุกรายวิชาของรายวิชาที่
เปิดสอนมีในขั้นตอนดังนี้ 
 1. แต่งตั ้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับ รายวิชา  
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้างานวิชาการ และหัวหน้างานวัดและ
ประเมินผล  
 2. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชาประชุมวางแผน
จัดทำตารางกำหนดการทวนสอบรายวิชา และแบบบันทึกผลการทวนสอบ  
 3. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชาดำเนินการทวน
สอบตามกำหนดเวลาที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 70 รายวิชา 
และลงบันทึกผลการทวนสอบตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
 4. หัวหน้างานวิชาการรวบรวมผลการทวนสอบทุกรายวิชา เสนออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกภาคการศึกษา    
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 5. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับหลักสูตรดำเนินการทวน
สอบเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  
 6. หัวหน้างานวิชาการรวบรวมผลการทวนสอบระดับหลักสูตรเสนออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร          
 7. ประเมินกระบวนการดำเนินงานทุกประเด็น และนำผลประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามแผนกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามระบบกลไก พบว่า บรรลุตาม เป้าหมาย                 
มีรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบในระดับรายวิชาทุกรายวิชา คิดเป็น ร้อยละ 100  
⚫ การประเมินกระบวนการ 
 ในปีการศึกษา 2563 การประเมินกระบวนการ พบว่า การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ในบางรายวิชาเป็นไม่ไปตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์
โรคระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถประเมินผลผู ้เรียนได้
สมบูรณ์  
⚫ ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือได้แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนในการจัดทำแนว
ปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาที่ต้องไปเก็บตัวซ้อมกีฬาสามารถมีผลการเรียนที่เท่า
ทันคนอ่ืนจนสามารถสอบประเมินผลการเรียนรู้ได้ครบสมบูรณ์ตามหลักสูตร 
 ในส่วนผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนในการจัดทำแนวปฏิบัติในเรื่องการเรียนการสอน 
การประเมินผลสำหรับนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้มีการเรียน
การสอน และประเมินผลโดยใช้ระบบออนไลน์  
3. การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7) 
⚫ ระบบและกลไก 
  ปีการศึกษา 2562 มีการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2560 ฉบับ
ปรับปรุง 2562 และฉบับปรับปรุง 2563) กำหนดเป้าหมายมีส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 และ มคอ.7    
ทันตามเวลาที่กำหนด ครบทุกรายวิชา มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนกำหนดแนวทางในการกำกับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7  
 2. อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผู้สอนให้ทราบแนวทางในการจัดทำการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร มคอ.5 มคอ.6 ตามแบบซึ่งระบุใน
มคอ.3 และมคอ.4 
 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำกับติดตาม ตรวจสอบการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตรมคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7  
 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้ผู้สอน
ทราบเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำผลจาก มคอ.5 มคอ.6 เพื่อนำไปจัดทำ มคอ.7 
ต่อไป 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
     เชิงปริมาณ : แบบมคอ.5 และมคอ.6 ครบทุกรายวิชา ร้อยละ 100  
 เชิงคุณภาพ : รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
⚫ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
 ปีการศึกษา 2563 พบว่า อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอนควร
ดำเนินการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรจัดทำมคอ.5, 
มคอ.6 และ มคอ.7 ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานการ
กำกับติดตามการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ครอบคลุมทุกรายวิชารวมการจัดทำ 
มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ให้มีความสอดคล้องกับ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยดำเนินการให้
ตรวจสอบครบร้อยละ100 ของจำนวนรายวิชาทั้งหมดและจัดทำปฏิบัติการกำกับตรวจสอบ
ให้เสร็จภายในกำหนดเวลามีขั้นตอนดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการกำกับโดยกำหนดแนวทางการ
จัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ตามแบบฟอร์มของคณะ 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กำกับให้คำแนะนำอาจารย์ประจำรายวิชาจัดทำ
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา  
  3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอ มคอ.5 และ มคอ.6 ต่องานวิชาการ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง มคอ.5 และ มคอ.
6 และเสนอต่อรองคณบดีรับรอง หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
พบว่า ทุกรายวิชามีการประเมินผลผู้เรียนเป็นไปตามแผน และผู้เรียนเกิดการประเมินผล
การเรียนรู้ (LO) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา (TQF) ที่
กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชาครบทุกด้าน ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา  
 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนรายงานการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5 
และ มคอ.6) ของทุกรายวิชาและจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  
 เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงานฯตามเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
คือมี มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน ครบทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 และหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษามีรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  
⚫ การประเมินกระบวนการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ประเมินกระบวนการ 
พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำรายงานรายวิชา (มคอ.5 และมคอ. 6) ได้ดีมีการ
พัฒนามากขึ้น และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (มคอ.7) ได้ตามเวลาที่กำหนด และมีข้อเสนอแนะในการ
จัดทำรายงานรายวิชา (มคอ.5 และมคอ. 6) คือให้ผู้สอนเขียนรายงาน/กิจกรรมการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
⚫ ปรับปรุง/พัฒนาเพ่ือได้แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 
       จากข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2562 พบว่า ไม่มีการเขียนปัญหาและอุปสรรคใน
ด้านการเรียนการสอนลงในแบบรายงานผล (มคอ.5 และมคอ. 6) ปีการศึกษา 2563 นี้ 
คณะกรรมการบริการหลักสูตร จึงได้ให้อาจารย์ผู ้สอนแต่ละรายวิชาเขียนปัญหาและ
อุปสรรคลงใน มคอ.5 และมคอ.6 เป็นที่เรียบร้อย 
     แนวทางการพัฒนาก่อนการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ปีการศึกษา 2563 ควรเขียน
แผนกิจกรรมการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุง
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ศิลปวัฒนธรรม ลงใน มคอ.3 และ มคอ.4 และรายงานแผนการดังกล่าวลงในมคอ.5 และ 
มคอ.6 เพื่อจัดทำรายงาน มคอ.7 ที่สมบูรณ์ต่อไป 

 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ตัวบ่งช้ี 5.4) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ต ิดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มีอาจารย์ผู ้รับ
หลักสูตรจำนวน 5 คน มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร  จำนวน 9 คร้ัง ดังนี้ 
การประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 เมษายน 2563 การเตรียมความพร้อมใน
การรับนักศึกรอบทั ่วไป และการเตรียมความพร้อมเพื ่อการรับการ
ประเมินระดับหลักสูตร วางแผนการดำเนินงานของหลักสูตร ใน ปฏิทินปี
การศึกษา 2563 
การประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 การเตรียมความพร้อม
เพื่อการรับการประเมินระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2 วางแผนการดำเนินงาน
ของหลักสูตร ใน ปฏิทินปีการศึกษา 2563 การปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา
สาระความรู้และสมมรรถนะในรายวิชา ความต้องการในสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การตรวจ มคอ.5 และมคอ.6 อัตราการคง
อยู่ของนักศึกษา การเตรียมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม 4 คน 
การประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นำผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร เข้าประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องการตรวจ
มคอ.3 และมคอ.4 ระบบอาจารย์ที ่ปรึกษา การเตรียมห้องเรียน การ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม 4 คน 
การประชุมคร้ังที่ 4  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 การคงอยู่ของนักศึกษา 
ระบบการลงทะเบียนเรียน การกำหนดส่งผลการเรียนสัญลักษณ์ I การ
ผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน และการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 
การประชุมครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 การเตรียมการเรื่อง
การสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 การบันทึกรายวิชาใน
ระบบ การกรอกคะแนนในระบบ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความต้องการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การ
เตร ียมการร ับน ักศ ึกษาใหม่  ป ีการศ ึกษา 2563 จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม 5 คน  
การประชุมคร้ังที่ 6 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เพื่อกำกับติดตามการ
ดำเนินงานของหลักสูตรและวางแผนการเรียนการสอนและการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ในภาคต้น ผลการเรียนปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2563 การ
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ตัวบ่งช้ี 5.4) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

ส่ง มคอ.3 และมคอ.5 การจัดตารางเรียนภาคปลาย การตรวจ มคอ.3 
และมคอ.5 การคงอยู่ของนักศึกษา การกำกับติดตามการลงทะเบียนของ
นักศึกษา จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม 5  คน 
    การประชุมคร้ังที่ 7 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เร่ืองหลักสูตรและ
แผนการสอน การรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร ปี 
2563 การกำกับติดตามการเรียนการสอน สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19) จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุม 5  คน 
    การประชุมคร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  การจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ การสอบปลายภาคแบบออนไลน์ การเข้าค่าย
ลูกเสือ จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม 5  คน 
  การประชุมคร้ังที่ 9 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ประชุมเพื่อดำเนินการ
ทบทวนผลการดำเนินงานการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ผ่านมาและ
การวางแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 เรื่องการกำหนดส่ง มคอ.
5 และมคอ. 6 การทำมคอ.7 การจัดทำตารางเรียนปีการศึกษา 2563 
การเตรียมการประเมินผลงานระดับหลักสูตรในรอบปี 2562 การ
พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา ความพึงพอใจของอาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุม 5 คน 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา  (ถ้ามี) 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พศ.2563 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ  มคอ.2 ที่ได้รับการ
เห็นชอบจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 16 มีนาคม 
2563 และจากสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 27 เมษายน 
2563 

3) ม ี ร ายละ เอ ี ยดของรายว ิ ช า  และ
ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต ่ละภาคการศ ึกษาให ้ครบทุก
รายวิชา 
 
 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา มีรายละเอียด           
ของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 โดยส่งครบทุกรายวิชาก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาในภาคต้นกำหนดส่ง 30 กรกฎาคม 
2563 ภาคปลายกำหนดส่ง 11 ธันวาคม 2563 

ภาคการศึกษา
ที่ 

วันเปิดการเรียนการสอน จำนวนรายวชิาทีส่่ง 

1 3 สิงหาคม 2563 43 รายวิชา 
2 14 ธันวาคม 2563 42 รายวิชา 

 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษามีรายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ส่งครบทุกรายวิชาภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนทุกรายวิชาโดยภาคต้นกำหนดส่ง              
30 ธันวาคม 2563 ภาคปลายกำหนดส่ง 7 พฤษภาคม 2564 

ภาคการศึกษาที ่ วันปิดการเรียนการสอน จำนวนรายวิชาที่ส่ง 
1 26 พฤศจิกายน 2563 43 รายวิชา 
2 7 เมษายน 2564 42 รายวิชา  
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ตัวบ่งช้ี 5.4) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

5) จ ัดทำรายงานผลการดำเน ินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษามีการจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุด ปีการศึกษา 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที ่กำหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละ  ปีการศึกษา 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3          
ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 43 รายวิชา มีการทวนสอบ จำนวน 14 รายวิชา          
คิดเป็นร้อยละ 32.56 และภาคเรียนที่ 2 จำนวน 42 รายวิชา มีการทวน
สอบ จำนวน 14 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ภาคเรียนที่ 1 
 1. คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมศึกษาคติไทย 
 2. ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 
 3. ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 
 4. ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
 5. ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง 
 6. กายวิภาคและสรีรวิทยา 
 7. การจัดการแข่งขัน 
 8. ทักษะและการสอนกีฬาแฮนด์บอล 
 9. ทักษะและการสอนกีฬามวยสากล 
 10. ทักษะและการสอนกีฬากาบัดดี้ 
 11. ประวัติปรัชญาและหลักการพลศึกษา 
 12. พื้นฐานวิชาชีพครู 
 13. วาทการ 
 14. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
ภาคเรียนที่ 2 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. จิตวิทยาสำหรับครู 
 3. ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 
 4. ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ 
 5. ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล 
 6. ทักษะและการสอนกิจกรรมประกอบจังหวะ 
 7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 8. การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
 9. อาเซียนศึกษา 
 10. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 
 11. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการสำหรับครูวิชาชีพพล
ศึกษา 
 12. จิตวิทยาการแนะแนว 
 13. พัฒนาหลักสูตร 
 14. วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา  
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ตัวบ่งช้ี 5.4) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลย ุทธ ์การสอนหร ือการ
ประเม ินผลการเร ียนร ู ้  จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที ่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษามีการนำผลจาก 
มคอ.7 ปี 2562 มาพัฒนา/ปรับปรุง ด ้านการประเมินผู ้ เร ียนที ่มี
ข้อเสนอแนะว่าการประเมินกระบวนการไม่ชัดเจน/ไม่พบการปรับปรุง
กระบวนการ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ ในเรื่องของการประเมินผู้เรียน
นั้นมีการประเมินกระบวนการที่ละเอียดและชัดเจนขึ้น มีการปรับปรุง
กระบวนการ 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมน ิ เทศหร ือคำแนะนำด ้านการ
จัดการเรียนการสอน 

 - 

9) อาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คนในรอบปีที่รับการประเมิน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
(ภาคผนวกตารางที่ 5.4-2) 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

 บุคลากรสายสนับสนุน 2 คนได้รับพัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพ ทั้ง 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 
(ภาคผนวกตารางที่ 5.4-3) 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
ส ุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท ี ่ม ีต ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี ่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา มีการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี ่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.40 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

รวมตัวบ่งชี้ในปนีี ้ 12 
จำนวนตัวบง่ชี้ทีด่ำเนนิการผา่นเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 

1-5 
5 

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ี่ 1-5 100 
จำนวนตัวบง่ชี้ในปีนีท้ี่ดำเนนิการผ่าน 12 

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ั้งหมดในปนีี้ 100 

 หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 11 ถ้าเป็นหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตไม่ต้องประเมิน แต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรงุ
ต้องประเมิน  (ที่มา: คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 4 
กรกฎาคม 2559) 
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รายการเอกสารอ้างอิง 
ลำดับที ่ ชื่อเอกสารอ้างอิง 

KB-edu-bPE-5.1-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายต่อหลักสูตร 
KB-edu-bPE-5.2-1 ประกาศกำหนดการเปิด - ปิดการศึกษา และการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563 
KB-edu-bPE-5.3-1 มคอ.3 , มคอ.5 
KB-edu-bPE-5.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
KB-edu-bPE-5.4-2 ประกาศกำหนดการเปิด - ปิดการศึกษา และการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563 
KB-edu-bPE-5.4-3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
KB-edu-bPE-5.4-4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
KB-edu-bPE-5.4-5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

(ตัวบ่งช้ี 6.1) 
1. ระบบการดำเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วนร่วมของ อาจารย์ประจำหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
⚫ ระบบและกลไก 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
     เชิงปริมาณ : ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า 4.00 
     เชิงคุณภาพ : นักศึกษาสะท้อนถึงผลลัพธ์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการพัฒนา
ผู้เรียนในแต่ละด้าน  
⚫ การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
     ปีการศึกษา 2562 มีการแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เพ่ือดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สำรวจและวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับความต้องการบริการเกีย่วกบัสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ
และเหมาะสม 

คณะกรรมการดำเนินงานรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

วางแผนจัดหา/จัดซื้อ/ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้
เพียงพอและเหมาะสม 

คณะกรรมการดำเนินงาน ควบคุม กำกบั ติดตาม ตรวจสอบการใช้วัสดุให้มีการดำเนินงานตามแผน
อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา 

งานแผนและงบประมาณคณะ ฯ นำเสนอแผนฯ ต่อรองคณบดี  รองอธกิารบด ีเพื่อเสนอกรรมการ
วิทยาเขต ตามลำดับ เพื่อพจิารณาแผนและให้ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการดำเนินงาน ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลลัพธ์การใหบ้ริการ
และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร อาจารย ์และนักศึกษา  

คณะกรรมการฯ ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการให้บริการและจดัหาสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้แก่รองคณบดี  

คณะกรรมการฯ ประเมินกระบวนการการดำเนินงาน 

คณะกรรมการฯ นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
 ด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม มีการดำเนินงาน

ดังนี้  
    1. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อม
ของห้องเรียน อาคาร สถานที่ สนามฝึกซ้อมทักษะกีฬา อุปกรณ์ฝึกซ้อมทักษะกีฬา 
แหล่งสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย จากอาจารย์และนักศึกษา พบว่า ความพร้อม
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านกายภาพ คือ โรงยิมบาสเกตบอล มีสภาพไม่พร้อม
ใช้งาน ในเรื่องหัวและสายเชื่อต่อแผงควบคุมแป้นบาสเกตบอลไฮดรอลิก และยางหุ้ม
ล้อแป้นบาสเกตบอล และทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ อุปกรณ์การเรียนการสอน
ยิมนาสติก ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ตาข่ายใส่ลูกฟุตบอล ตาข่ายใส่ลูกฟุตซอล สูบลม  
มอร์คเกอร์  อุปกรณ์เทคนิคไฟฟาวล์ฟุตซอล ฯลฯ  
    2. รายงานผลการสำรวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการบริการ
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และผู้เรียน คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
   3. จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดหา ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ 
และทรัพยากรการเรียนรู้ 
   4. เสนอแผนต่อรองคณบดี เสนอต่อรองอธิการบดี เพ่ือพิจารณาแผนและให้
ข้อเสนอแนะ และอนุมัติให้ดำเนินการ 
   5. กำกับติดตามการอนุมัติแผนฯ ขอเบิกวัสดุ การใช้วัสดุอุปกรณ์ การบำรุงรักษา 
ซึ่งวิทยาเขตได้อนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ
ตามแผนฯ อาจารย์ที่เก่ียวข้องในการเบิกวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้นำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไป
ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป   
        ซึ่งผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตาม
เนื้อหาวิชาตามความคาดหวัง ค่าเฉลี่ย 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 อาจารย์ผู้สอนมีความ
พึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 และนักศึกษาได้สะท้อนถึงความพึงพอใจที่
อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพการเรียนรู้ที่เหมาะสม มี
สมาธิในการเรียนมากกว่าก่อนได้รับการปรับปรุง มีห้องสโมสรให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
ความเป็นครู เช่น ความรับผิดชอบ ภาวะผู้นำ ฯลฯ ผู้เรียนสะท้อนถึงผลลัพธ์สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่อการพัฒนาผู้เรียนด้านกายภาพ (ห้องเรียน สนามฝึกซ้อม
ทักษะทางกีฬา สถานที่สำหรับฝึกวิชาชีพความเป็นครู สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 
มีความเหมาะสม ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ (อุปกรณส์นับสนุนการเรียนรู้ทางกีฬา
ชนิดต่าง ๆ) มีความเพียงพอและเหมาะสม มีสถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้
พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนทนาหรือทำงานร่วมกัน   
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หมายเหตุ : ให้หลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้องพิจารณาสิ่งสนับสนุนทั ่วไป               
เช่น ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น(ที่มา: คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557             
ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2559   
 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 

รหัส ชื่อวิชา  ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกติ การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ทำให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

-ไม่มี-  -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
 

การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ป ี
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่
เปิดสอน 

มาตรการที่
ดำเนินการ 

หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่
ไม่ได้สอน 

วิธีแก้ไข 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
   ⚫ การประเมินกระบวนการ 

      จากการดำเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า ขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานควรเพ่ิมประเด็นการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

⚫ ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา คือ  
   เพิ่ม  1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
          2. การประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการให้บริการและจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้แก่รองคณบดีเพ่ือทราบ 
          3. การประเมินกระบวนการการดำเนินงาน 
          4. การนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
กศ 051013 จิตวิทยาสำหรับคร ู 1/2563    
มศ 021006 คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 1/2563    
สศ 021002 บทบาทพลเมือง 1/2563    
กศ 011017 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 1/2563    
พล 011153 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา 1/2563    
สข 001015 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1/2563    
พล 042181 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลยบ์อล 1/2563    
พล 032424 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 1/2563    
พล 042178 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 1/2563    

 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
วท 091005 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจำวนั 1/2563    
วท 051001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชวีิตประจำวัน 1/2563    
กศ 032008 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 1/2563    
พล 012143 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 1/2563    
พล 012150 การบาดเจ็บทางการกีฬา 1/2563    
พล 041125 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลยบ์อล 1/2563    
พล 041117 ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 1/2563    
พล 041120 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 1/2563    
พล 031351 ทักษะและการสอนกีฬาแอร์โรบคิ 1/2563    
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี  
กศ 013016 ภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมสำหรับครู 1/2563    
กศ 031007 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 1/2563    
กศ 042016 การวัดและประเมนิผลการศึกษา 1/2563    
พล 013075 การจัดการแข่งขันกีฬา 1/2563    
วท 082197 การป้องกนัและการปฐมพยาบาลการบาดเจบ็ทางกีฬา 1/2563    
พล 041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 1/2563    
พล 041093 การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ  1/2563    
พล 041103 การตัดสินกีฬาแฮนด์บอล 1/2563    
พล 032240 การตัดสินกีฬามวยสากล 1/2563    
พล 033258 กลวิธีการฝึกกรีฑา  1/2563    
พล 041108 กลวิธีการฝึกฟุตบอล 1/2563    
พล 041106 กลวิธีการฝึกบาสเกตบอล 1/2563    
พล 073115 ค่ายพักแรม 1/2563    

 

 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

สศ 032012 อาเซียนศึกษา 1/2563    
กศ 043017 การประเมินผลโครงการ 1/2563    
กศ 044015 การวิจัยในชัน้เรียน 1/2563    
กศ 024024 ฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน 1  1/2563    
มศ 052047 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวชิาชีพพลศึกษา 1/2563    
พล 013071 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 1/2563    
พล 033258   กลวิธีการฝึกกรีฑา           1/2563    
พล 033274   กลวิธีการฝึกมวยไทย 1/2563    
พล 041106   กลวิธีการฝึกบาสเกตบอล  1/2563    
พล 041110   กลวิธีการฝึกวอลเลย์บอล 1/2563    
พล 014081 วิธีสอนพลศึกษา 2 1/2563    
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ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

กศ 025016 ปฏิบัติการสอน 1 1/2563    
 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 

 
รหัส ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2/2563    
มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2/2563    
กศ 032009 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 2/2563    
กศ 021034 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2/2563    

พล 003045 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการ
เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน 

2/2563    

พล 032437 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 2/2563    
พล 032446 ทักษะและการสอนกีฬาวา่ยนำ้ 2/2563    
พล 042160 ทักษะกีฬาฟุตซอล 2/2563    

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
วท 112009 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวติประจำวนั 2/2563    
วท 083327 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย  2/2563    
มศ 122002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นควา้ 2/2563    
กศ 023029 วิทยาการจัดการเรียนรู ้ 2/2563    
กศ 022028 การพัฒนาหลักสูตร 2/2563    
กศ 012018 ภาษาและการสื่อสารสำหรับคร ู 2/2563    
กศ 022031 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2/2563    
พล 072118 ลูกเสือและยุวกาชาด 2/2563    
พล 043137 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตซอล 2/2563    
พล 043135 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 2/2563    
พล 033356 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา 2/2563    
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

กศ 064012 สัมมนาทางการศึกษา 2/2563    
กศ 024025   ฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน 2  2/2563    
 วท 083326 การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศกึษา 2/2563    
วท 112010 เทคโนโลยสีมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน 2/2563    
กศ 064011 การประกันคุณภาพการศึกษา 2/2563    
พล 071114 ลูกเสือและยุวกาชาด 2/2563    
พล 033269 กลวิธีการฝึกกีฬาแบดมนิตนั 2/2563    
พล 041106 กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล  2/2563    
พล 033286 กลวิธีการฝึกกีฬาวา่ยนำ้   2/2563    
พล 041108 กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล   2/2563    
พล 033258 กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา   2/2563    
พล 033276 กลวิธีการฝึกกีฬามวยสากล  2/2563    

 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 

 รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

กศ 025017 ปฏิบัติการสอน 2 2/2563    
 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

วท 083325 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 2/2563    
กศ 023022 การพัฒนาหลักสูตร 2/2563    
กศ 053011 จิตวิทยาการแนะแนว 2/2563    
กศ 043014 การวิจัยทางการศึกษา 2/2563    
พล 013080 วิธีสอนพลศึกษา 1 2/2563    
พล 013076 การวัดและประเมนิผลพลศึกษา 2/2563    
พล 041114 กลวิธีการฝึกกีฬาแฮนด์บอล  2/2563    
พล 041107 กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตซอล   2/2563    
พล 041110 กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลยบ์อล 2/2563    
สข 013039 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว 2/2563    
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบทำให้นักศึกษาเกิดการพัฒนา และ           
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา  และมีผลการประเมินภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2563  
มีผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนมีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2563              
มีผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนมีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ 
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาให้ความเคารพอาจารย์ผู้สอน
และตั้งใจเรียนเข้าห้องเรียนตรงเวลา
และให้ความความเคารพบุคลากรใน
วิทยาเขต 

จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมให้
มากข้ึน  

ความรู ้ บางรายวิชามีการเปลี่ยนแปลงองค์
ความรู้เช่นกฎกติกาการแข่งขัน  

ผู้สอนและผู้เรียนต้องปรบัตัว
สืบค้นข้อมูลให้ทันสมยัอยู่เสมอ 

ทักษะทางปัญญา ยังขาดการคิดและวิเคราะห์ สอนและมอบหมายงานในลักษณะ
ที่ใช้การ การคิดและวิเคราะห์ให้
มากข้ึน 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

นักศึกษามีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีกบัเพื่อนมี
ความรับผิดชอบในหนา้ที่ทีไ่ด้รบั
มอบหมายอย่างดีแต่ยังยดึติดกบักลุ่ม
เดิม 
 

จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาได้
เป็นผู้ลงมือทำให้มากข้ึนและ
สนับสนนุให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมกับเพื่อนต่างคณะเพื่อ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความสามารถในการใช้สถิติเบื้องต้น
ทักษะการคิดคำนวณและการแปล
ความหมายสถิติจากเอกสารหรือ
งานวิจยัยังไม่เพียงพอที่จะทำความ
เข้าใจขาดทักษะการนำเสนองานด้วย 
Power Point  
 

-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน
การใช้สถิติการคิดคำนวณและ
ทักษะตัวเลขควรบูรณาการการ
วิจัยกับการเรียนการสอน 
-เพิ่มรายวิชาเลือกด้านทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับ
นักศึกษา 
-มอบหมายงานที่เป็นการนำเสนอ
ด้วย Power Point และป้อน
ข้อมูลย้อนกลับให้นักศึกษาได้
พัฒนา 

ทักษะการจัดการเรียนรู ้ 1.สามารถจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่มี
รูปแบบหลากหลายทั้งรปูแบบทีเ่ป็น
ทางการและรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ
อย่างสร้างสรรค์ 
2.สามารถจัดการเรียนรู้พลศึกษา
สำหรับผู้เรียนที่หลากหลายทัง้ทีม่ี

6.1จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
รูปแบบการสอนพลศึกษาและ
นำไปฝึกปฏิบัติการสอน 
6.2 จัดบูรณาการวิชาชีพครูสู่การ
สอนวิชาพลศึกษาอยา่งสรา้งสรรค์ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ 
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ความสามารถพิเศษมีความสามารถ
ปานกลางและที่มีความต้องการพิเศษ 
3.มีเทคนิคและทักษะทางด้านกฬีา
และกิจกรรมทางกายที่หลากหลายสู่
กระบวนการจัดการเรียนรู ้
4.สามารถจัดบูรณาการวิชาชีพครูสู่
การจัดการเรียนรู้ในวิชาพลศึกษาได้
อย่างเหมาะสม 
5.สามารถวางแผนออกแบบปฏบิัติการ
สอนจัดการชัน้เรียนและประเมนิผล
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

6.3 จัดโครงการส่งเสริมการ
ออกแบบการสอนการจัดการชัน้
เรียนโดยการประชุมปฏบิัติการ 
6.4 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของ
นักศึกษาทางด้านทักษะปฏิบัติ
และด้านการตัดสนิกีฬา 

 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร  มี   ไม่มี❑ 
จำนวนอาจารย์ใหม่ 1 คน  จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 1 คน 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จำนวน 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชนท์ีผู่้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ อาจารย ์

บุคลากรสาย
สนับสนนุ 
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    หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญัหาต่อสัมฤทธผิลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
- - - 
- - - 

 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของหลักสูตร/ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ 

การนำไปดำเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- - - 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่สำเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่สำรวจ) วันที่ 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- - 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 

 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- 
 

- 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
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หมวดที่ 7 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการดำเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนดำเนนิการ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้สำเร็จ 

การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ปี พ.ศ.2563 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1. มีผลงานวิจัย 3 คน 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จำนวนหนว่ยกิต รายวชิาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวชิาการเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวชิาฯ) 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน 
 
 

แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปี 2564 
 ได้มีการปรับปรุงแผนที่ใช้ในการเรียน สำหรับปีการศึกษา 2563 เนื่องปรับเปลี่ยนหลักสูตรจากสถาบันการพลศึกษา                         
เป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
 
 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 ขอรับรองว่าข้อมูลที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดำเนนิการจริง 

1. เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ หลักสตูรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 
2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย  

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่หนึ่งสิบเอกสุรชัย แซ่ด่าน 
Kantinuch Satiramanus, Wittaya Wannawong , Suwicha Panyakhai and Surachai Saedan Computer – 
 Assisted Instruction for Students Who Failed on The Topic of Introduction to Logic. (2018). 
 pp.99-105. 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่สองผู้ช่วยศาสตราจารยธ์รณัส ปัญญาไข 
Kantinuch Satiramanus, Wittaya Wannawong , Suwicha Panyakhai and Surachai Saedan Computer – 
 Assisted Instruction for Students Who Failed on The Topic of Introduction to Logic. (2018). 
 pp.99-105.  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่สามผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกียรติ  บุญมี 
Choeychom, K., Boonmee, K., &Petnin, S. (20 1 7).  The role’s internships physical educationin schools 
 to health promote student. Proceedings-7th Institute of Physical Education International 
 conference,  
  ตำรารายวชิาทักษะและการสอนกีฬาวา่ยนำ้ ธันวาคม 2562 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่สี่นายสุธน  เพ็ชรนิล 
Choeychom, K., Petnin, S., &Boonmee, K. (2017). The role’s internships physical educationin schools 
 to health promote student. Proceedings-7th Institute of PhysicalEducation International 
 conference, 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ห้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี 

ยานี จรคงสี. (2559). สภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ. 
 รายงานวิจัย สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่. 
ยานี จรคงสี. (2562). ทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรม 4Cs ในศตวรรษที ่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา  
 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่. รายงานวิจัย สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่,การประชุมวิชาการ
 ระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 18-19 กรกฎาคม 2562. 
  
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ 1: อาจารย์สิบเอกสุรชัย แซ่ด่าน 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………………………..วันที่รายงาน: 31 พฤษภาคม 2564 
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ 2:  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธรณัส ปัญญาไข 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………………………..วันที่รายงาน: 31 พฤษภาคม 2564 
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ 3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกียรติ บุญมี 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………………………..วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2564 
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ 4:  อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………………………..วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2564 
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร คนที่ 5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงสี 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………………………..วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2564 
 

เห็นชอบโดย    อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน (หัวหน้า/ภาควิชา) 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………………………..วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2564 
 
     
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 
(อาจารย์สิบเอกสุรชัย แซ่ด่าน) 

หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษา 
31 พฤษภาคม 2564 

……………………………………………………….. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม) 

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
31 พฤษภาคม 2564 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการประเมินปีที่ผ่านมาปีการศึกษา 2562 

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 

องค์ประกอบที่ 1การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
- - 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

บัณฑิตมีงานทำร้อยละร้อย 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
- - 

 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

-  
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- - 
- - 

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

-  - 
 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 

- - 
  

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผ่าน/ไม่ผ่าน หมายเหตุ 
1. การกำกับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร          

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กำหนดโดย สกอ. 

ผ่าน  

  คะแนน 0-5  
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.40  

 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัย 
ของผู้สำเร็จการศึกษา 

5  

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

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3  
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3  

5.3 การประเมินผู้เรียน 3  

5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3  
รวมคะแนนประเมินหลักสูตร 3.52  
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ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง  
 

องค์ 
ประกอบที ่

จำนวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

การแปลผล 
0.01-2.00ระดับคุณภาพน้อย 

2.01-3.00ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 2 - - 4.70 4.70 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 3 3.44 - - 3.44 ระดับคุณภาพด ี
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพด ี
6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   
คะแนนเฉลี่ย  3.19 3.50 4.70 3.52 ระดับคุณภาพด ี

แปลผล 
 
 

ระคุณภาพ
ดับด ี

ระดับ
คุณภาพดี 

ระดับ 
คุณภาพ
ดีมาก 

  

 

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบง่ชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

ที ่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตรศึกษ

บัณฑิต 
ข้อมูลอาจารย์ 

1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดท้ังหมด 5 
2 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 
3 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท 5 
4 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 
5 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 3 
6 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 
7 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งครู คศ.3 ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 
8 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท 3 
9 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งครู คศ.3 ที่มีวุฒิปริญญาโท 0 
10 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 
11 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งครู คศ.3 ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 
12 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 
13 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งครู คศ.4 ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 
14 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท 0 
15 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งครู คศ.4 ที่มีวุฒิปริญญาโท 0 
16 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 
17 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งครู คศ.4 ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 
18 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 
19 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโท 0 
20 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 

21 
จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.20)  0 

22 

จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ำหนัก 
0.40) 0 

23 
จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2  (ค่าน้ำหนัก 0.60) 0 

24 

จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./ 

0 
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ที ่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตรศึกษ

บัณฑิต 

 
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  (ค่าน้ำหนัก 0.80) 

 

25 

1.บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556                          
2ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร                                                        
3.ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
4.ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ               
5.ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน       
6.ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
7.ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
ตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

 1 

26 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร  1 
27 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 20 
28 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ค่าเฉลี่ย)   4.43 

ข้อมูลบัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี 
29 จำนวนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (รวมตกค้าง)  58 
30 จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต  58 

31 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  16 

32 
ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตท่ีตอบแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จ
การศึกษา) 27.59 

33 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (TQF เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 4.40 
34 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.45 
35 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  ด้านความรู้ 4.44 
36 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  ด้านทักษะทางปัญญา 4.41 

37 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.41 

38 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.32 

39 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  ด้านตามท่ีองค์กรวิชาชีพกำหนด(เฉพาะ
ศึกษาศาสตร์)  4.33 

40 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 58 
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ที ่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตรศึกษ

บัณฑิต 

41 
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 27 

42 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 100 
43 จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 25 
44 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 0 
45 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 5 
46 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 
47 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1 
48 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว 0 
49 จำนวนบัณฑิตท่ีไม่มีงานทำ 0 

ระดับปริญญาโท 
50 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ตามที่สภาอนุมัติ) - 

51 
จำนวนผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ - 

52 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดที่สภาอนุมัติในปีการศึกษาที่รับการประเมิน - 

53 
จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง               (ค่าน้ำหนัก 
0.10) - 

54 
จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่า
น้ำหนัก 0.20) - 

55 

จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศและผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ำหนัก 0.40) - 

56 
จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   (ค่าน้ำหนัก 
0.60) - 

57 

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1  (ค่าน้ำหนัก 0.80) - 
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ที ่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
หลักสูตรศึกษ

บัณฑิต 

58 

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และ ผลงานที่
ได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ำหนัก 1.00) - 

59 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท - 

60 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท - 
ข้อมูลนักศึกษา 

61 จำนวนนักศึกษาของหลักสูตรทั้งหมด (ไม่นับนักศึกษาตกค้าง)  383 
62 ผลการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในภาพรวม (ค่าเฉลี่ย) 4.47 
63 ผลการประเมินด้านการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (ค่าเฉลี่ย) 4.64 
64 ผลการประเมินด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ค่าเฉลี่ย) 4.68 
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ตารางท่ี 1.1-1 จำนวนผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

สาขาวิชาที่
ตรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ 

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา 

ชื่อ
สถาบันการศึ

กษาที่จบ 

วันเดือนปีเข้า
ทำงาน 

วัน เดือนปีที่เป็น
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

วัน เดือนปีที่ลาออก
จากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. อาจารย์สิบเอกสุรชัย แซ่ด่าน อาจารย ์ - ปริญญาโท พ.ศ.2560 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

พลศึกษา 
มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
1 พ.ย.2549 12 ตุลาคม 2561 อยู่ในตำแหน่ง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกยีรติ  บุญม ี
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
- ปริญญาโท พ.ศ.2552 

การศึกษา
มหาบัณฑิต 

พลศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ

โรฒ 
12 ต.ค.2541 

 
28 มี.ค. 2556 อยู่ในตำแหน่ง 

3. อาจารย์สุธน เพ็ชรนิล อาจารย ์ - ปริญญาโท พ.ศ.2548 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

พลศึกษา 
มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิ

โรฒ 

12 ต.ค.2541 28 มี.ค. 2556 อยู่ในตำแหน่ง 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณัส  ปัญญาไข 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
- ปริญญาโท พ.ศ.2560 

ศึกษา
ศาสตร

มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีและ
สื่อสาร

การศึกษา 

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมา

ธิราช 
 

1 ก.ค. 2539 17 ธันวาคม 2562 อยู่ในตำแหน่ง 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงสี 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
 ปริญญาโท พ.ศ.2550 

ศึกษา
ศาสตร

มหาบัณฑิต 

การวัดและการ
ประเมิน
การศึกษา 

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมา

ธิราช 
16 พ.ย. 2541 27 กรกฎาคม 2560 อยู่ในตำแหน่ง 
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ตารางท่ี 1.1-2 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

สาขาวิชาที่
ตรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ 

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา 

ชื่อ
สถาบันการศึ

กษาที่จบ 

วันเดือนปีเข้า
ทำงาน 

วัน เดือนปีที่เป็น
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

วัน เดือนปีที่ลาออก
จากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. อาจารย์สิบเอกสุรชัย แซ่ด่าน อาจารย ์ - ปริญญาโท พ.ศ.2560 กศ.ม. พลศึกษา 
มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
1 พ.ย.2549 12 ตุลาคม 2561 - 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกยีรติ  บุญม ี อาจารย ์ - ปริญญาโท พ.ศ.2552 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

พลศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ

โรฒ 
12 ต.ค.2541 28 มี.ค. 2556 - 

3. อาจารย์สุธน เพ็ชรนิล อาจารย ์ - ปริญญาโท พ.ศ.2548 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

พลศึกษา 
มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิ

โรฒ 

12 ต.ค.2541 28 มี.ค. 2556 - 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณัส  ปัญญาไข 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
- ปริญญาโท พ.ศ.2560 

ศึกษา
ศาสตร

มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีและ
สื่อสาร

การศึกษา 

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมา

ธิราช 
 

1 ก.ค. 2539 17 ธันวาคม 2562 - 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงส ี
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
- ปริญญาโท พ.ศ.2550 

ศึกษา
ศาสตร

มหาบัณฑิต 

การวัดและการ
ประเมิน
การศึกษา 

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมา

ธิราช 
16 พ.ย. 2541 27 กรกฎาคม 2560 - 
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ตารางท่ี 1.1-3 อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่เป็นอาจารย์ประจำในหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตรท่ีจบ 
กลุ่มสาขาวิชาท่ี

จบ 
(ถ้ามี) 

สาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษาท่ีจบวุฒิสูงสุด 
วันเดือนปีเข้า

ทำงาน 

วันเดือนปีท่ี
ลาออก/

เกษียณอายุ 

1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชย
ชม 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก พ.ศ.2560 
ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 
- 

การพัฒนาการ
บริหาร

การศึกษา 
มหาวิทยาลยัปทุมธานี 1 มิ.ย. 2533 พ.ศ. 2571 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณสั   ปัญญาไข 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ปริญญาโท พ.ศ.2560 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

- เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  1 ก.ค.2539 พ.ศ. 2577 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงส ี อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ.2550 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

- 
การวัดและ
การประเมิน 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช 16 พ.ย.2541 พ.ศ. 2578 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกยีรติ บญุม ี อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ.2552 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

- พลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 12 ต.ค.2541 พ.ศ. 2578 

5 อาจารย์ ดร.ภานุ  ศรีวสิุทธ์ิ อาจารย ์ ปริญญาเอก พ.ศ.2559 
การศึกษาดุษฎี

บัณฑิต 
- 
 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 16 พ.ย. 2542 พ.ศ. 2576 

6 อาจารยส์ุธน   เพ็ชรนิล อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ.2548 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

- พลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 12 ต.ค.2541 พ.ศ. 2578 

7 อาจารย์ ดร.กานตินุช สถิรมนัส อาจารย ์ ปริญญาเอก พ.ศ.2559 
ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

- เทคโนโลยี
เทคนิค

การศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

12 ต.ค.2541 พ.ศ. 2579 

8 อาจารยส์ิบเอกสรุชัย  แซ่ด่าน อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ.2560 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

- พลศึกษา มหาวิทยาลยัทักษิณ 1 พ.ย.2549 พ.ศ. 2579 
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ตารางท่ี 1.1-4 อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจำในหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตรท่ีจบ 
กลุ่มสาขาวิชาท่ี

จบ 
(ถ้ามี) 

สาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษาท่ีจบวุฒิสูงสุด 
วันเดือนปีเข้า

ทำงาน 

วันเดือนปีท่ี
ลาออก/

เกษียณอายุ 

1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชย
ชม 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก พ.ศ.2560 
ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 
- 

การพัฒนาการ
บริหาร

การศึกษา 
มหาวิทยาลยัปทุมธานี 1 มิ.ย. 2533 พ.ศ. 2571 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวิชา   ปัญญาไข 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ปริญญาโท พ.ศ.2560 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

- เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  1 ก.ค.2539 พ.ศ. 2577 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงส ี อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ.2550 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

- 
การวัดและ
การประเมิน 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช 16 พ.ย.2541 พ.ศ. 2578 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกยีรติ บญุม ี อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ.2552 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

- พลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 12 ต.ค.2541 พ.ศ. 2578 

5 อาจารย์ ดร.ภานุ  ศรีวสิุทธ์ิ อาจารย ์ ปริญญาเอก พ.ศ.2559 
การศึกษาดุษฎี

บัณฑิต 
- 
 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 16 พ.ย. 2542 พ.ศ. 2576 

6 อาจารยส์ุธน   เพ็ชรนิล อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ.2548 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

- พลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 12 ต.ค.2541 พ.ศ. 2578 

7 อาจารยส์ุมน   เกลาฉดี อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ.2557 
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

- 
จิตวิทยาการ
ให้คำปรึกษา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 12 ต.ค.2541 พ.ศ. 2578 

8 อาจารย์วรรณา นิ่มวุ่น อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ.2548 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

- 
จิตวิทยา

ทางการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
2 ส.ค.2553 พ.ศ. 2584 

9 อาจารย์ ดร.กานตินุช สถิรมนัส อาจารย ์ ปริญญาเอก พ.ศ.2559 
ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 

- เทคโนโลยี
เทคนิค

การศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

12 ต.ค.2541 พ.ศ. 2579 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตรท่ีจบ 
กลุ่มสาขาวิชาท่ี

จบ 
(ถ้ามี) 

สาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษาท่ีจบวุฒิสูงสุด 
วันเดือนปีเข้า

ทำงาน 

วันเดือนปีท่ี
ลาออก/

เกษียณอายุ 

10 อาจารยส์ิบเอกสรุชัย  แซ่ด่าน อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ.2560 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

- พลศึกษา มหาวิทยาลยัทักษิณ 1 พ.ย.2549 พ.ศ. 2579 

11 อาจารย์นฤมล  หวานด ี อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ.2551 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

- พลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 19 พ.ย.2555 พ.ศ. 2572 

12 อาจารย์บรรจบ รตันามาศ อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท 
พ.ศ. 
2551 

การศึกษา
มหาบัณฑิต 

- พลศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
1 มิ.ย.2540 - 

13 อาจารยส์มพงค์  แก้วเวหา อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ.2552 
การศึกษา
มหาบัณฑิต 

- พลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 1 มิ.ย.2540 - 
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ตารางท่ี 1.1-5  อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษภายนอกหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
 

ลำดับ 
ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ

การศึกษา
สูงสุด 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตรที่จบ กลุ่มสาขาวิชา
ที่จบ 
(ถ้ามี) 

สาขาวชิาที่จบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษาที่จบวุฒิสูงสดุ วันเดือนปีเข้า
ทำงาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก/

เกษียณอาย ุ

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัศนี ช่วยการ ซอลิฮ ี
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ปริญญาโท พ.ศ.2555 

ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

- ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 พ.ย. 2547 พ.ศ. 2582 

2 
 
อาจารย์วราลี  มันเล็ก 

 
อาจารย ์

 
ปริญญาโท 

 
พ.ศ.2556 

ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

- การสอนอังกฤษ
เพื่อวิชาการและ

งานอาชีพ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏร์ธาน ี 1 ต.ค. 2556 
 

3 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีาณัฐ บัวทอง
จันทร์                       

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก พ.ศ.2560 ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

- การพัฒนาการบริหาร 
บริหารธุรกิจ-การ

จัดการ 

มหาวิทยาลยัปทุมธานี 12 ต.ค. 2541 พ.ศ. 2577 

4 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร   โบบทอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปริญญาโท พ.ศ.2552 บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต 

- การตลาด มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 15 ต.ค.2541 พ.ศ. 2575 

5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุารัตน์ ฤทธ์ิเนื่อง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ปริญญาโท พ.ศ.2552 นิตศิาสตร 

มหาบัณฑิต 
- นิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 12  ต.ค. 2541 พ.ศ. 2579 

6 
 

อาจารย์วิกรม พันธุ์เล่ง อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ.2558 วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต 

- วิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 1 มี.ค. 2560 พ.ศ. 2591 

7 
อาจารย์ศริินภา ณ ศรีสุข อาจารย ์ ปริญญาโท พ.ศ.2562 ครุศาสตรมหา

บัณฑิต 
 ภาษาไทย มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1 มิ.ย. 2562 พ.ศ. 2593 
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ตารางท่ี 4.2-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 

ผลถ่วง 
น้ำหนัก 

ของผลงาน 

ผลงานทางวิชาการ 
 

รายละเอียดคุณภาพผลงาน 

ประเภท 

ชื่อผลงานผลงาน 
ตีพิมพเ์ผยแพร่/นำเสนอ 
(ชื่อวารสาร/ชือ่งานที่

นำเสนอ) 

ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่/
นำเสนอ 

ขอตำแหน่งทาง
วิชาการ 

(ผศ.,รศ.,ศ) 

ปีที่ขอ
ตำแหน่ง 

ตำรา หนังสือ งานวิจัย/
บทความ
วิจัย 

บทความ
วิชาการ 

1. ผศ.กู้เกียรติ บุญม ี 1 1    ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ   ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

2559 

ผลรวมถ่วงน้ำหนัก  1.00 ค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ำหนัก 20 ค่าคะแนนผลงานท่ีได้ คือ 5 คะแนน 
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ตารางท่ี 5.4-1   รายชื่ออาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) การปฐมนิเทศ การอบรม 

- 

ตารางท่ี 5.4.2 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 

 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หัวข้อเรื่องที่ได้รับการพัฒนา วัน เดือน ปี ที่ได้รับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
1 

 
อาจารยส์ิบเอกสรุชัย  แซ่ด่าน 

 

อาจารย ์

 

นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ชีวิตและอาชีพนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร ์

19-21 พ.ย.2563 อำเภอเกาะลันตา  

ผู้ตัดสินกีฬากาบดัดี ้ 30 ก.ย. – 3 ต.ค. 63 สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่ง
ประเทศไทย และจังหวัดกระบี ่

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกยีรติ  บุญมี อาจารย ์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ชีวิตและอาชีพนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร ์

19-21 พ.ย.2563 อำเภอเกาะลันตา  

2 อาจารยส์ุธน  เพ็ชรนิล อาจารย ์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ชีวิตและอาชีพนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร ์

19-21 พ.ย.2563 อำเภอเกาะลันตา  

 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณสั ปัญญาไข ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ชีวิตและอาชีพนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร ์

19-21 พ.ย.2563 อำเภอเกาะลันตา  

 
4 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงส ี

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ชีวิตและอาชีพนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร ์

19-21 พ.ย.2563 อำเภอเกาะลันตา  
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ตารางท่ี 5.4.3 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563 

 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หัวข้อเรื่องที่ได้รับการพัฒนา วัน เดือน ปี ที่ได้รับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 

1 นางสาวสุดารัตน์  ชูลรีักษ์ เจ้าหน้าท่ีงานธุรการคณะ
ศึกษาศาสตร ์

- - 
 

2 นางสาวสุวรรณี พิจติร เจ้าหน้าท่ีงานวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร ์

- 
- 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
หลักสูตร/สาขาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตกระบ่ี  

 

ลำดับ
ที 

ช่ือ – สกุล 

สถานะการทำงาน สถานะการตอบ ผลการประเมินคณุภาพบณัฑติ 

ไม่
ทำ 

อิสระ ทำงาน 
ไม่

ตอบ 
ตอบ 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู ้
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ยของ
คะแนน 

ผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิต 

1 นางสาวกชกร  วิไลรตัน ์   /  / 4.6 4.4 4.8 4.8 4.6 4.6 4.63 
2 นายณัฐพล ทองสลับ   /   / 4 4.2 3.6 3.8 4.6 4.4 4.10 
3 นางสาวนารีรตัน์   ศรีเปารยะ  /   / 4.6 4.6 4.6 4.8 3.8 4.4 4.30 
4 นายปวรวัฒน์    แซ่ลิ้ม  /   / 4.8 4.6 4.6 4.2 3.8 4 4.30 
5 นายชัยมงคล  รักแก้ว  /   / 5 4.6 4.6 5 4.2 4 4.56 
6 นายศรีวิชัย   ห่อเพ็ชร   /  / 4 3.6 4 4.6 4 4.2 4.06 
7 นายคุณากร  จันทร์เจริญ   /  / 4.2 4 4.2 3.8 4.4 3.8 4.06 
8 นายภูรณิัฐ   ดิษโร  /   / 4.2 4.2 4.2 4.4 4 4.2 4.20 
9 นายพิชัยภูษิต  เพชรคง  /   / 4.2 4.2 4.2 4.4 4 4.2 4.20 
10 นายอานนท์  เล๊าะล่อ  /   / 4 3.8 4 4 3.8 3.6 3.87 
11 นายสุขวิทย์  หวันส ู   /  / 5 4.4 4.6 4.6 4.6 4.8 4.50 
12 นางสาวศศิธร  ม่วงขาว  /   / 4 4.8 4.6 4 4.2 4 4.27 
13 นายวรวุธ   สมฤด ี   /  / 5 4.6 4.8 4.8 4.6 4.6 4.73 
14 นางสาวนลิตา  สมหมาย  /   / 3.6 4.2 3.6 4.2 4.6 4.8 4.17 
15 นายธนวิชญ์   สุวรรณเวช  /   / 5 4.6 4.6 5 4.4 4 4.6 
16 นายอุดมศักดิ์   จันทรเ์พชร   /  / 5 4.6 4.6 4.8 4 4.2 4.53 
17 นายอาบีดีน   น้อยทับทิม  /   / 4 3.6 4 4 4 4.2 3.97 
18 นางสาวชัชฎาภรณ์  โชติช่วง  /   / 4.6 4.6 4.2 4.4 4.4 4 4.37 
19 นายรุ่งอรุณ   ลิงาลาห ์  /   / 4.6 4.4 4.8 4.8 4.6 4.6 4.63 
20 นายกล้ารบ   พวงจันทร์  /   / 4 4.2 3.6 3.8 4.6 4.4 4.10 
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ลำดับ
ที 

ช่ือ – สกุล 

สถานะการทำงาน สถานะการตอบ ผลการประเมินคณุภาพบณัฑติ 

ไม่
ทำ 

อิสระ ทำงาน 
ไม่

ตอบ 
ตอบ 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู ้
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ยของ
คะแนน 

ผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิต 

21 นายอนิรุจน์  สุวรรณด ี  /   / 4.6 4.6 4.6 4.8 3.8 4.4 4.30 
22 นางสาววัชราภรณ์ เต็งมีศร ี  /   / 4.8 4.6 4.6 4.2 3.8 4 4.30 
23 นายเขตไทย   ชูโชติ   /   / 5 4.6 4.6 5 4.2 4 4.56 
24 นายกิตติธัช   หงษ์เอี่ยม    /  / 4 3.6 4 4.6 4 4.2 4.06 
25 นายณัฐดนยั  บุญแสวง    /  / 4.2 4 4.2 3.8 4.4 3.8 4.06 
26 นางสาวสตรีรัตน์  เจียมกำเหนิด  /   / 4.2 4.2 4.2 4.4 4 4.2 4.20 
27 นางสาวธิติมา  เที่ยงธรรม   /  / 4.2 4.2 4.2 4.4 4 4.2 4.20 
28 นายนคร    แซ่หว่อง   /  / 4 3.8 4 4 3.8 3.6 3.87 
29 นายภูวดล  รัตนวงศ ์   /  / 5 4.4 4.6 4.6 4.6 4.8 4.50 
30 นางสาวเสาวลกัษณ์  อำพันประสิทธิ ์   /  / 4 4.8 4.6 4 4.2 4 4.27 
31 นางสาวไอยลดา  เจียมสุขสุจิตต์  /   / 5 4.6 4.8 4.8 4.6 4.6 4.73 
32 นายธราเทพ  นวลรอด  /   / 3.6 4.2 3.6 4.2 4.6 4.8 4.17 
33 นายสันติภาพ  อาจหาญ  /   / 5 4.6 4.6 5 4.4 4 4.6 
34 นายอนุธิพงษ์  ธรรมจิตต์   /  / 5 4.6 4.6 4.8 4 4.2 4.53 
35 นายปฎิญญา  แกลว้ทนงค์   /  / 4 3.6 4 4 4 4.2 3.97 
36 นายณัฐวุฒิ รักเกื้อ   /  / 4.6 4.6 4.2 4.4 4.4 4 4.37 
37 นายศิรวิทย์   คีรินทร์   /  / 4.6 4.4 4.8 4.8 4.6 4.6 4.63 
38 นายภูวนัย  ชำนาญสิน   /  / 4 4.2 3.6 3.8 4.6 4.4 4.10 
39 นายฮาฟิต   เอียดเด็น  /   / 4.6 4.6 4.6 4.8 3.8 4.4 4.30 
40 นางสาวเมย์วียา  แก้วกระจก  /   / 4.8 4.6 4.6 4.2 3.8 4 4.30 
41 นายพีรพัฒน์  โบบทอง   /  / 5 4.6 4.6 5 4.2 4 4.56 
42 นายวีรภัทร์  ห้อยแกว้   /  / 4 3.6 4 4.6 4 4.2 4.06 
43 นางสาวจิตรสินี  บุญรอด   /  / 4.2 4 4.2 3.8 4.4 3.8 4.06 
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ลำดับ
ที 

ช่ือ – สกุล 

สถานะการทำงาน สถานะการตอบ ผลการประเมินคณุภาพบณัฑติ 

ไม่
ทำ 

อิสระ ทำงาน 
ไม่

ตอบ 
ตอบ 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู ้
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ยของ
คะแนน 

ผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิต 

44 นายอนุชา  พรรณา  /   / 4.2 4.2 4.2 4.4 4 4.2 4.20 
45 นายภรัณยู  นิลแสวง  /   / 4.2 4.2 4.2 4.4 4 4.2 4.20 
46 นายอาบีท   สาลา่ห ์   /  / 4 3.8 4 4 3.8 3.6 3.87 
47 นายบัญชา  ไฝขวญั  /   / 5 4.4 4.6 4.6 4.6 4.8 4.50 
48 นายณัฐวุฒิ  หวันสู  /   / 4 4.8 4.6 4 4.2 4 4.27 
49 นายเจษฎา  สมจิตร  /   / 5 4.6 4.8 4.8 4.6 4.6 4.73 
50 นายศักดา  หนูหมาด  /   / 3.6 4.2 3.6 4.2 4.6 4.8 4.17 
51 นางสาวกัญจนา  พูลสวัสดิ ์   /  / 5 4.6 4.6 5 4.4 4 4.6 
52 นายกฤษฎา  ทั่วด้าว   /  / 5 4.6 4.6 4.8 4 4.2 4.53 
53 นายพัชร  ธีรพิสิฐ   /  / 4 3.6 4 4 4 4.2 3.97 
54 นางสาวธาดารตัน์  พันธ์เล็ก  /   / 4.6 4.6 4.2 4.4 4.4 4 4.37 
55 นางสาวผกาวรรณ  เกยีรติพุฒิรักษ ์  /   / 4.6 4.4 4.8 4.8 4.6 4.6 4.63 
56 นายสณัหภาส หวังแก้ว   /  / 4 4.2 3.6 3.8 4.6 4.4 4.10 
57 นายอภิชิต   อินทรกุล   /  / 4.6 4.6 4.6 4.8 3.8 4.4 4.30 
58 นายพีรพงษ์  บุญช่ืน   /  / 4.8 4.6 4.6 4.2 3.8 4 4.30 
 รวม      4.45 4.44 4.41 4.46 4.32 4.33      4.40 
 
 
                            ลงช่ือ ................................................ ผู้รายงาน 

     (อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน) 
                                 ประธานหลักสูตร 
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หมายเหตุ 1. จำนวนของบัณฑิตท้ังหมดของหลักสูตร และสาขา จำนวน....58....คน 
2. แบบรายงานฉบับนี้ให้ใส่รายชื่อบัณฑิตทุกคนในหลักสูตร 
3. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต เท่ากับ....4.40........... 
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รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
หลักสูตร/สาขาพลศกึษา  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตกระบี ่

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล 
สถานะการตอบ (✓) สถานะของบัณฑิต (✓) 

หมายเหตุ 
ไม่ตอบ ตอบ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท 

ภาวะการมีงานทำ 
ศึกษาต่อ 

มีงานทำ/อาชีพอิสระ ไม่มีงานทำ 
1 นางสาวกชกร  วิไลรัตน์  /   /    
2 นายณัฐพล ทองสลับ   /   /    
3 นางสาวนารีรัตน์   ศรีเปารยะ  /   /    
4 นายปวรวัฒน์    แซ่ลิ้ม  /   /    
5 นายชัยมงคล  รักแก้ว  /   /    
6 นายศรีวิชัย   ห่อเพ็ชร  /   /    
7 นายคุณากร  จันทร์เจริญ  /   /    
8 นายภูริณัฐ   ดิษโร  /   /    
9 นายพิชัยภูษิต  เพชรคง  /   /    
10 นายอานนท์  เล๊าะล่อ  /   /    
11 นายสุขวิทย์  หวันสู  /   /    
12 นางสาวศศิธร  ม่วงขาว  /   /    
13 นายวรวุธ   สมฤดี  /   /    
14 นางสาวนลิตา  สมหมาย  /   /    
15 นายธนวิชญ์   สุวรรณเวช  /   /    
16 นายอุดมศักดิ์   จันทร์เพชร  /   /    
17 นายอาบีดีน   น้อยทับทิม  /   /    
18 นางสาวชัชฎาภรณ์  โชติช่วง  /   /    
19 นายรุ่งอรุณ   ลิงาลาห์  /   /    
20 นายกล้ารบ   พวงจันทร์  /   /    
21 นายอนิรุจน์  สุวรรณดี  /   /    
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ลำดับ
ที ่

ช่ือ – สกุล 
สถานะการตอบ (✓) สถานะของบัณฑติ (✓) 

หมายเหต ุ
ไม่ตอบ ตอบ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท 

ภาวะการมีงานทำ 
ศึกษาต่อ 

มีงานทำ/อาชีพอิสระ ไม่มีงานทำ 
22 นางสาววชัราภรณ์ เต็งมีศรี  /   /    
23 นายเขตไทย   ชูโชติ   /   /    
24 นายกิตติธัช   หงษ์เอี่ยม   /   /    
25 นายณัฐดนัย  บุญแสวง   /   /    
26 นางสาวสตรีรัตน์  เจียมกำเหนิด  /   /    
27 นางสาวธิติมา  เที่ยงธรรม  /   /    
28 นายนคร    แซ่หว่อง  /   /    
29 นายภูวดล  รัตนวงศ์  /   /    
30 นางสาวเสาวลกัษณ์  อำพันประสิทธิ์  /   /    
31 นางสาวไอยลดา  เจียมสุขสุจิตต์  /   /    
32 นายธราเทพ  นวลรอด  /   /    
33 นายสันติภาพ  อาจหาญ  /   /    
34 นายอนุธิพงษ์  ธรรมจิตต์  /   /    
35 นายปฎิญญา  แกลว้ทนงค์  /   /    
36 นายณัฐวุฒิ รักเกื้อ  / /  /    
37 นายศิรวิทย์   คีรินทร์  /   /    
38 นายภูวนัย  ชำนาญสิน  /   /    
39 นายฮาฟิต   เอียดเด็น  /   /    
40 นางสาวเมย์วียา  แก้วกระจก  /   /    
41 นายพีรพัฒน์  โบบทอง  /   /    
42 นายวีรภัทร์  ห้อยแกว้  /   /    
43 นางสาวจิตรสินี  บุญรอด  /   /    
44 นายอนุชา  พรรณา  /   /    
45 นายภรัณยู  นิลแสวง  /   /    
46 นายอาบีท   สาลา่ห ์  /   /    
47 นายบัญชา  ไฝขวญั  /   /    
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       ลงช่ือ ................................................ ผู้รายงาน 

     (อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน) 
                              ประธานหลักสูตร 
หมายเหตุ 
1. จำนวนของบัณฑิตท้ังหมดของหลักสูตรและสาขา จำนวน...69....คน 
2. แบบรายงานฉบับน้ีให้ใส่รายชื่อบัณฑิตทุกคนในหลักสูตร 
3. ให้ประเมินบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน

48 นายณัฐวุฒิ  หวันสู  /   /    
49 นายเจษฎา  สมจิตร  /   /    
50 นายศักดา  หนูหมาด  /   /    
51 นางสาวกัญจนา  พูลสวัสดิ ์  /   /    
52 นายกฤษฎา  ทัว่ด้าว  /   /    
53 นายพัชร  ธีรพิสิฐ  /   /    
54 นางสาวธาดารัตน์  พันธ์เลก็  /   /    
55 นางสาวผกาวรรณ  เกียรติพฒุิรักษ์  /   /    
56 นายสัณหภาส หวังแก้ว  /   /    
57 นายอภิชิต   อินทรกุล  /   /    
58 นายพีรพงษ์  บุญชื่น  /   /    

รวม  58 1  58    



96 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสตูร 
     องค์ประกอบที่ 1  อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน   
     องค์ประกอบที่ 2  อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล    
     องค์ประกอบที่ 3  อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล             
     องค์ประกอบที่ 4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี      
     องค์ประกอบที่ 5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกียรติ บุญมี   
     องค์ประกอบที่ 6  อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณัส  ปัญญาไข   
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ตัวอย่าง 
 

การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง 
 
 

  ประกอบด้วย  วทิยาเขต-คณะ-หลักสูตร-องค์ประกอบ-ตัวบ่งชี้.เกณฑ์ (ถ้ามี)-ลำดับเอกสาร 

        เช่น  BK-ART-bHBM-5-5.4.2-1  
        หมายถึง  วิทยาเขตกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ  องค์ประกอบที่ 5   
                      ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  เกณฑ์ข้อที่ 2 เอกสารอ้างอิงลำดับที่ 1 
 

BK     หมายถึง วิทยาเขตกรุงเทพ 

ART   หมายถึง คณะศิลปศาสตร ์

bHBM หมายถึง ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ 

5       หมายถึง   องคป์ระกอบที่ 5 

5.4      หมายถึง   ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  

2        หมายถึง  เกณฑ์ข้อ 2 

1          หมายถึง  เอกสารอ้างอิงลำดับที่ 1 
 

 
 
 
 
 

 


