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การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา 

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบ่ี 

ประจำป�การศึกษา 2563  วันท่ีรายงาน 31 พฤษภาคม 2564 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

          ในป�การศึกษา 2563  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ว ิทยาเขตกระบี่ ได้ดำเนินงานและบริหารงานระดับระดับสูตรให้เป �นไป 

ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักส ูตรระด ับอุดมศ ึกษา ตามกรอบการประก ันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักส ูตร ใน 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ ่งช ี ้  พบว ่า องค์ประกอบที ่  1 การกำกับมาตรฐาน  

มีผลการดำเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ ทำให้ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ได้มาตรฐาน  และมีคะแนนคุณภาพ 

ของหลักส ูตรในองค์ประกอบที ่  2 -6  มีระด ับคุณภาพ ดี  มีคะแนนเฉล ี ่ย เท ่าก ับ 3.56 รายละเอ ียด 

ผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

      องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  มีผลการบริหารจัดการหลักสูตร                  

ได้มาตรฐาน 

 องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 

 องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00  

 องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์  จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ ดี 

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 

 องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   จำนวน 4  ตวับ่งชี้  

มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ ดี  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 

 องค์ประกอบท่ี 6 สิง่สนับสนุน   จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00  

           จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง พบว่า หลักสูตรต้องมีการพัฒนาเร่งด่วนใน  2 ประเด็น คือ 

1. วางแผนการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  

    ของนักศึกษา  

2. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการทำวิทยานิพนธ์ 
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ส่วนนำ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสตูร 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร   

  รหัสหลักสูตร  25632631600553 

  ช่ือหลักสูตร  

 ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพลศึกษาและกีฬา 

 ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Physical Education and Sports 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม  ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต (พลศึกษาและกีฬา) 

         Master of Education (Physical Education and Sports) 

       ชื่อย่อ  ศษ.ม. (พลศึกษาและกีฬา) 

         M.Ed. (Physical Education and Sports)  

3. ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 ปรัชญา 

  การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาและกีฬา สู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

 ความสำคัญของหลักสูตร 

           การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงสมรรถนะ

เฉพาะของบุคคลต่อการทำงานที่ต้องอาศัยการบูรณาการความรู้มากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการพัฒนา บุคลากร รวมท้ัง 

การพัฒนาองค์ความรู ้อ ันจะนำไปสู ่ความเข้มแข็งของประชาชนในชาติให้สามารถแข่งขันในระดับสากล 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” ตลอดจนทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษ ที่ 21  

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์ ดังกล่าวจึงได้

ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ที ่มุ ่งให้ผู ้เร ียนมีการบูรณาการความรู้ 

ด้านพลศึกษาและกีฬาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู ้ การบริหารจัดการ และการวิจัยที ่ทันสมัย ตอบสนอง 

ความต้องการของผู้ประกอบการและเป�นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ อย่างยั่งยืน  

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

          1. ผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษาและกีฬา ที่มีความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สู่สังคมและประเทศชาติ  

   2. ผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษาและกีฬา ที่มีความสามารถทางการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ 

ความรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ  

   3. ผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษาและกีฬา ท่ีมีภาวะผู้นำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เป�นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

“ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

  1. ทักษะดี หมายถึง การมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะทางด้านวิชาชีพเป�นอย่างดี 

  2. มีน้ำใจนักกีฬา หมายถึง การเคารพต่อกฎ ระเบียบ การเป�นผู้นำและผู้ตามท่ีดี รู้แพ้ รู้ชนะและรู้อภัย 

3. พัฒนาสังคม หมายถึง การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ ชี้นำ ป้องกัน และการร่วมแก้ป�ญหาสังคม   

4. ระบบการจัดการศึกษา  

ใช้ระบบทวิภาค 

5.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ 

 เป�นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 

6.  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป� (ตาม มคอ. 2) 

     ป�การศึกษา 

ช้ันป�       

จำนวนนักศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 15 15 15 15 15 

2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 
 

7.  หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร 

        7.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร.......36........... ระยะเวลาการศึกษา....2.....ป� 

    7.2 โครงสร้างหลักสูตร    

แผน ก แบบ ก2  

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาแกน  ไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    2.1 วชิาบังคับ  ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง  
รวม 12 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
          1) กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา 
          2) กลุ่มวิชาการบริหารพลศึกษาและกีฬา 
          3) กลุ่มวิชาการประเมินผลพลศึกษาและกีฬา 
          4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา 
          5) กลุ่มวิชาพลศึกษาพิเศษ   
   2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก)  
   2.3 กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ ์

 
ไม่น้อยกว่า           12    หนว่ยกิต 
 
 
 
 
 
 
ไม่น้อยกว่า            3     หน่วยกิต 
                        12     หน่วยกิต 

รวม ไม่น้อยกว่า           36     หน่วยกิต 
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8. รูปแบบของหลักสูตร 

 8.1 รูปแบบ 
   แผน ก แบบ ก2  
 8.2 ภาษาท่ีใช้ 
       ภาษาไทย 
 8.3 การเข้ารับการศึกษา 
       รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้ 
 8.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
       เป�นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 8.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
       ให้ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

 

9. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในป�ท่ีผ่าน 

รายการ 
ข้อเสนอแนะจากผลการ 

ประเมินป�การศึกษา 2562 

ผลการดำเนินงาน 

ป�การศึกษา 2563 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับ

มาตรฐาน 

 

 

 

 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

 

 

 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  

 

 

 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์  

 

 

 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การ

เรียนการสอน และการประเมิน

ผู้เรยีน 

 

 

 

 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู ้
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10. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบใน

การประกัน

คุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้

อธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการพิจารณาใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภทตัว

บ่งชี ้

ลักษณะ 

การประเมิน 

เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 

1.การกำกับ

มาตรฐาน 

1.1การบริหาร

จัดการหลักสตูร

ตามเกณฑ์

มาตรฐาน

หลักสตูรท่ี

กำหนดโดย สกอ. 

-ผลการบริหารจัดการ

หลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูร ฉบับ พ.ศ. 2558 

บัณฑิตศึกษา  เกณฑ ์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 

-ผลงานของนักศึกษาปริญญา

โท/เอกท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

เชิงปริมาณ 

(ผลลัพธ์) 

คะแนน 

การประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

4.5 คะแนน 

3. นักศึกษา 3.1 การรับ

นักศึกษา 

-การรับนักศึกษา 

-การเตรยีมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ ์

(Peer Review) 

(คะแนนเต็ม 5) 

3 คะแนน 

3.2 การส่งเสรมิ

และพัฒนา

นักศึกษา 

-การควบคุมดูแล การ

คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

และการเสริมทักษะการเรยีนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 

เชิงคุณภาพ 

(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ ์

(Peer Review) 

(คะแนนเต็ม 5) 

 

3 คะแนน 

3.3 ผลท่ีเกิดกับ

นักศึกษา 

-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

-อัตราการสำเร็จการศึกษา 

-ความพึงพอใจและผลการ

จัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

(ผลลัพธ์) 

พิชญพิจารณ ์

(Peer Review) 

(คะแนนเต็ม 5) 

 

3 คะแนน 
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องค์ประกอบใน

การประกัน

คุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้

อธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการพิจารณาใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภทตัว

บ่งชี ้

ลักษณะ 

การประเมิน 

เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 

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 ์

-ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคณุวุฒิ

ปริญญาเอก 

 (ร้อยละ 20 ข้ึนไป เท่ากับ 5 

คะแนน) 

-ร้อยละอาจารย์ท่ีมตีำแหน่ง

ทางวิชาการ 

(ร้อยละ 60 ข้ันไป เท่ากับ 5 

คะแนน) 

- ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย ์

(ร้อยละ 20 ข้ึนไป เท่ากับ 5 

คะแนน) 

-จำนวนบทความของอาจารย์

ประจำหลักสตูรปริญญาเอกท่ี

อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 

scopus ต่อจำนวนอาจารย์

ประจำหลักสตูร 

เชิงปริมาณ 

(ป�จจัยนำเข้า) 

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 

4.3 ผลท่ีเกิด

ข้ึนกับอาจารย ์

-อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์

-ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เชิงคุณภาพ 

(ผลลัพธ์) 

พิชญพิจารณ ์

(Peer Review) 

(คะแนนเต็ม 5) 

4 คะแนน 

5. หลักสูตร 

การเรยีนการ

สอน และการ

ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของ

รายวิชาใน

หลักสตูร 

-หลักคิดในการออกแบบ

หลักสตูร ข้อมูลท่ีใช้ในการ

พัฒนาหลักสตูรและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

-การปรับปรุงหลักสตูรให้

ทันสมัยตามความก้าวหน้าของ

ศาสตร์สาขาน้ัน ๆ 

เชิงคุณภาพ 

(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ ์

(Peer Review) 

(คะแนนเต็ม 5) 

 

3 คะแนน 
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องค์ประกอบใน

การประกัน

คุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้

อธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการพิจารณาใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภทตัว

บ่งชี ้

ลักษณะ 

การประเมิน 

เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 

-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อ

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวาง

ระบบผูส้อนและ

กระบวนการ

จัดการเรียนการ

สอน 

-การพิจารณากำหนดผู้สอน 

-การกำกับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 

และ มคอ. 4 

- การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

-การกำกับกระบวนการเรยีน

การสอน 

-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) 

-การประเมินวิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ ์

(Peer Review) 

(คะแนนเต็ม 5) 

 

3 คะแนน 

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 
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องค์ประกอบใน

การประกัน

คุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้

อธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการพิจารณาใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภทตัว

บ่งชี ้

ลักษณะ 

การประเมิน 

เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 

6.สิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู ้

-ระบบการดำเนินงานของ

ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี

ส่วนร่วมของอาจารย์ประจำ

หลักสตูรเพ่ือให้มสีิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู ้

-จำนวนสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสม

ต่อการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผล

การประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและอาจารยต์่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

เชิงคุณภาพ 

(กระบวนการ) 

พิชญพิจารณ ์

(Peer Review) 

(คะแนนเต็ม 5) 

3 คะแนน 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

 รหัสหลักสูตร 25632631600553 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

มคอ 2 

(ป�การศึกษา 2563) 

ป�จจุบันป�การศึกษา 2563 

รับ
ผิด

ชอ
บห

ลัก
สูต

ร 

อา
จา

รย
์ผู้ส

อน
 

อา
จา

รย
์ที่ป

รึก
ษา

วิท
ยา

นิพ
นธ

์หล
ัก 

อา
จา

รย
์ที่ป

รึก
ษา

วิท
ยา

นิพ
นธ

์ร่ว
ม 

(ถ้
ามี

) 

อา
จา

รย
์ผู้ส

อบ
วิท

ยา
นิพ

นธ
์ 

หม
าย

เห
ตุ 

*1. รศ.ดร.รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน *1. รศ.ดร.รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน       

2. อาจารย์ ดร.ภานุ  ศรีวิสุทธิ ์ 2. อาจารย์ ดร.ภานุ  ศรีวิสุทธิ ์       

3. ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม 3. ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม       

หมายเหตุ : ให้ใส่สญัลักษณ์ * หน้าหมายเลขอาจารย์ท่ีทำหน้าท่ีเป�นประธานหลักสตูร 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 
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องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะ 

1.จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

-ไม่น้อยกว่า 3 คน และ 

-เป�นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 

-ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผลการดำเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 3 คน ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาป�การศึกษา 2563 ประกอบด้วย 

(รายละเอียดตารางท่ี 1.1-1 , 1.1-2 ภาคผนวก) 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล วัน เดือน ป�ท่ีเป�นอาจารย์ประจำหลักสูตร 

1 รศ.ดร.รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน 27 กรกฎาคม 2560 (สภาสถาบันการพลศึกษาอนุมัติ

หลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 6/2560) 

2 อาจารย์ ดร.ภานุ  ศรีวิสุทธิ ์ 25 มีนาคม 2562 (สภาสถาบันการพลศึกษาอนุมัติหลักสูตร 

ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2562) 

3 ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม 23 ธันวาคม 2562 (สภาสถาบันการพลศึกษาอนุมัติหลักสูตร 

ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2562) 
 

2.คุณสมบัติอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ี

มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึน 

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 

1 รายการต้องเป�นผลงานวิจัย 

ผลการดำเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจำนวน 3 คน มีคุณสมบัติดังนี้ 

ลำดับ

ท่ี 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง

วิชาการ 

 

ผลงานวิจัย 

1 รศ.ดร.รายาศิต      

เต็งกูสุลัยมาน 

Ph.D. Physical 

Education 

รองศาสตราจารย์ 

(พลศึกษา) 

ตารางท่ี 

4.2-1 

ตารางท่ี 

4.2-1 

2  อาจารย์ ดร.ภานุ      

 ศรีวิสุทธิ์ 

กศ.ด. สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

(การบริหารพลศึกษา) 

อาจารย์ 

(พลศึกษา) 

ตารางท่ี 

4.2-1 

ตารางท่ี 

4.2-1 

3 ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  

เชยชม 

ปร.ด. การพัฒนา 

การบริหารการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(พลศึกษา) 

ตารางท่ี 

4.2-1 

ตารางท่ี 

4.2-1 
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เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะ 

3.คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร -คุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

--มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย้อนหลัง โดย

อย่างน้อย 1 รายการต้องเป�นผลงานวิจัย 

ผลการดำเนินงาน 

  อาจารย์ประจำหลักสูตรมี จำนวนท้ังหมด 3 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

ลำดับ

ท่ี 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง

วิชาการ 

 

ผลงานวิจัย 

1 รศ.ดร.รายาศิต      

เต็งกูสุลัยมาน 

Ph.D. Physical 

Education 

รองศาสตราจารย์ 

(พลศึกษา) 

ตารางท่ี 

4.2-1 

ตารางท่ี 

4.2-1 

2  อาจารย์ ดร.ภานุ      

 ศรีวิสุทธิ์ 

กศ.ด. สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

(การบริหารพลศึกษา) 

อาจารย์ 

(พลศึกษา) 

ตารางท่ี 

4.2-1 

ตารางท่ี 

4.2-1 

3 ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  

เชยชม 

ปร.ด. การพัฒนา 

การบริหารการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(พลศึกษา) 

ตารางท่ี 

4.2-1 

ตารางท่ี 

4.2-1 
 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน *อาจารย์ประจำ 

  -คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

-ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 

รายการในรอบ 5 ป�ย้อนหลัง 

*อาจารย์พิเศษ 

-คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

-มีประสบการณ์ทำงานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาท่ีสอนและมีผลงานทางวิชาการ

อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ป�ย้อนหลัง 

-ท้ังนี้มีชั่วโมงสองไม่เกิดร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป�น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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ผลการดำเนินงาน 

   อาจารย์ประจำในหลักสูตรมี จำนวนท้ังหมด 3 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

ลำดับ

ท่ี 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์ 

การสอน 

ผลงานวิจัย/ป� พ.ศ. 

1 รศ.ดร.รายาศิต 

เต็งกูสุลัยมาน 

 

Ph.D. Physical Education 
 

37 
 

ตารางท่ี 4.2-1 

2 อาจารย์ ดร.ภานุ 

ศรีวิสุทธิ์ 

กศ.ด. สุขศึกษาและพล

ศึกษา(การบริหารพลศึกษา) 

 

21 
 

ตารางท่ี 4.2-1 

3 ผศ.ดร.ก้องเกียรติ 

เชยชม 

ปร.ด. การพัฒนาการบริหาร

การศึกษา 

 

30 
 

ตารางท่ี 4.2-1 

       

 อาจารย์พิเศษในหลักสูตรมี จำนวน 1 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

ลำดับ

ท่ี 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ประสบการณ์การ

ทำงานท่ีเก่ียวข้อง

กับวิชาท่ีสอน 

ผลงานวิชาการ/พ.ศ. 

1 ผศ.ปรัศนี  ช่วยการ ซอลิฮี คม. ภาษาอังกฤษ 17  
 

5.คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

-เป�นอาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ัน

ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารอง

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์ และ 

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย้อนหลังโดยอย่าง

น้อย 1 รายการต้องเป�นผลงานวิจัย 

ผลการดำเนินงาน 

      อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมี จำนวนท้ังหมด 3 คน มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

ลำดับ

ท่ี 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการ 

/พ.ศ. 

1 รศ.ดร.รายาศิต 

เต็งกูสุลัยมาน 

Ph.D. Physical Education รองศาสตราจารย์ 

(พลศึกษา) 

 

ตารางท่ี 4.2-1 

2 อาจารย์ ดร.ภานุ 

ศรีวิสุทธิ์ 

กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา

(การบริหารพลศึกษา) 

อาจารย์ 

(พลศึกษา) 

 

ตารางท่ี 4.2-1 

3 ผศ.ดร.ก้องเกียรติ 

เชยชม 

ปร.ด. การพัฒนาการบริหาร

การศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(พลศึกษา) 

 

ตารางท่ี 4.2-1 
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6. คุณสมบัติของท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจำ 

-คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย้อนหลังโดยอย่าง

น้อย 1 รายการต้องเป�นผลงานวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

-คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

-มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการคว้าคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  

-หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ีกำหนดจะต้องมีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป�นท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบัน

และแจ้ง กกอ. ทราบ 

ผลการดำเนินงาน 

    อาจารย์ประจำ ท่ีเป�นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จำนวน 3 คน มีคุณลักษณะดังนี้ 

ลำดับ

ท่ี 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการ 

/พ.ศ. 

1 รศ.ดร.รายาศิต 

เต็งกูสุลัยมาน 

Ph.D. Physical Education รองศาสตราจารย์ 

(พลศึกษา) 

 

ตารางท่ี 4.2-1 

2 อาจารย์ ดร.ภานุ 

ศรีวิสุทธิ์ 

กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา

(การบริหารพลศึกษา) 

อาจารย์ 

(พลศึกษา) 

 

ตารางท่ี 4.2-1 

3 ผศ.ดร.ก้องเกียรติ 

เชยชม 

ปร.ด. การพัฒนาการบริหาร

การศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(พลศึกษา) 

 

ตารางท่ี 4.2-1 

 

    ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเป�นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จำนวน - คน มีคุณลักษณะดังนี้ 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการ/พ.ศ. 

- - - - - 
 

7.คุณสมบัติของผู้สอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร และ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอนวิทยานิพนธ์

ต้องไม่เป�นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
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อาจารย์ประจำหลักสูตร 

-คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย้อนหลังโดยอย่าง

น้อย 1 รายการต้องเป�นผลงานวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

-คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

-มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการคว้าคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  

-หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ีกำหนดจะต้องมีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป�นท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบัน

และแจ้ง กกอ. ทราบ 

ผลการดำเนินงาน 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 คน 

1. อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อย

กว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป�นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

2. อาจารย์ประจำหลักสูตร 

2.1 รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก จำนวน 1 คน 

2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก จำนวน 1 คน 

2.3 อาจารย์ ปริญญาเอก จำนวน 1 คน 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จำนวน 1 คน 

8.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ

ผู้สำเร็จการศึกษา 

แผน ก แบบ ก1 
 -ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี
คุณภาพตามประกาศของ สกอ. 
แผน ก แบบ ก2 
-ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี
คุณภาพตามประกาศของ สกอ. หรือนำเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดย
บทความ 
ท่ีนำเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 
(proceeding) 
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แผน ข 
-รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะนึ่งท่ีสืบค้นได้ 

ผลการดำเนินงาน 

การจดัการศึกษาเป�นแบบ   แผน ก แบบ ก2 

ท่ี ช่ือ-สกุลผู้สำเร็จ ช่ือผลงาน การตีพิมพ์เผยแพร่ 

1 นายนฤณัฐ ไชยเจริญ สภาพการประเมินผลการ

เรียนรู้วิชาพลศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดภาคใต ้

วารสารมหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด ป�ท่ี 9 ฉบับท่ี 2 

(กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) 

2 นายไมตรี  ยาตา   การจัดกิจกรรมทางกายหลัง

เลิกเรียนตาม 

นโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิม

เวลารู้ ในโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากระบี่ 

วารสารมหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด ป�ท่ี 9 ฉบับท่ี 2 

(กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) 

3 นายวัชระ  ยกฉิม การสร้างแบบประเมินทักษะ

การวิ่งระยะสั้นสำหรับ

นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตชุมพร 

วารสารวิชาการ  

สถาบนัการพลศึกษา 

ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 3 

(กันยายน - ธันวาคม 2563) 

4 นายเอกชัย  พูลแก้ว  ป�ญหาการฝ�กซ้อมกีฬามวย

ไทยสมัครเล่นของสถาบันการ

พลศึกษา 

 

วารสารวิชาการ  

สถาบันการพลศึกษา  

ป�ท่ี 13 ฉบับท่ี 2 

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) 

5 นายชัยฤทธิ์   บัวเพชร  พฤติกรรมการออกำลลังกาย

ของนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

 

วารสารวิชาการ  

สถาบันการพลศึกษา  

ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 2 

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) 

6 จ.ส.ต.ชุมพล  นวลวิจิตร ผลของการฝ�กด้วยน้ำหนักท่า

เลทพูลคาวน์กับท่าดึงข้อท่ีมี

ต่อความสามารถในการเร่ง

ความเร็วของนักกีฬาป�น 

หน้าผาอายุ 14-16 ป� 

วารสารวิชาการ  

สถาบนัการพลศึกษา 

ป�ท่ี 13 ฉบับท่ี 2 

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564) 
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ท่ี ช่ือ-สกุลผู้สำเร็จ ช่ือผลงาน การตีพิมพ์เผยแพร่ 

7 นายเจนวิทย์  ดิษขนาน รูปร่างนักกีฬาบัดดี้ชั้นนำของ

ไทย 

วารสารวิชาการ สถาบันการ

พลศึกษา ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 3 

(กันยายน – ธันวาคม 2563) 

8 นายสันติพร  เชื้อไทย รูปแบบการอบอุ่นร่างกาย 

และคลายอุ่นสำหรับนักกีฬา

มวยปล้ำ สถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตกระบี่ 

Proceedings การประชุม

วิชาการแห่งชาติ สมาคมสุข

ศึกษา พลศึกษา และสันทนา

การแห่งประเทศไทย  

(7-9 พฤศจิกายน 2561) 

9 น.ส.นิติษา ขวัญแก้ว การสร้างเกณฑ์การประเมิน

ทักษะกรีฑาลู่ และลาน 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ป�ท่ี 2 

ตอบรับการตีพิมพ์วารสารสุข

ศึกษา พลศึกษา และสันทนา

การแห่งประเทศไทย ป�ท่ี 49 

เล่มท่ี 1 

(มกราคม – มิถุนายน 2566) 

10 น.ส.กฤติยา  ภักดีวานิช พฤติกรรมการออกกำลังกาย

ของนักเรียนโรงเรียนอำมาตย์

พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ 

วารสารวิชาการ  

สถาบันการพลศึกษา  

ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 2 

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) 

11 น.ส.สวรส  ผลช ู ความสามารถในการเรียนรู้

ทางกลไกของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1-3 

โรงเรียนหัวไทร(เรือน

ประชาบาล) จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ตอบรับการตีพิมพ์วารสารสุข

ศึกษา พลศึกษา และสันทนา

การแห่งประเทศไทย ป�ท่ี 49 

เล่มท่ี 1 

(มกราคม – มิถุนายน 2566) 

12 นางสาวจิระภา  

สมัครพงษ์ 

ผลของการฝ�กด้วยน้ำหนักท่ีมี

ต่อความแม่นยำในการยิงป�น

ยาวท่านอน 50 เมตร 

   

ตอบรับการตีพิมพ์

วารสารวิชาการ  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ

ป�ท่ี 13 ฉบับท่ี 3  

(กันยายน – ธันวาคม 2564) 
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ท่ี ช่ือ-สกุลผู้สำเร็จ ช่ือผลงาน การตีพิมพ์เผยแพร่ 

13 นายสุขสวัสดิ์ แย้มศรี รูปร่างนักกีฬาบัดดี้ชั้นนำของ

ไทย 

วารสารวิชาการ  

มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ ป�ท่ี 13 ฉบับท่ี 2  

(พฤษภาคม – สิงหาคม 

2564)  

14 นายณรงค์  โสภารัตน์ รูปแบบการอบอุ่นร่างกาย 

และคลายอุ่นสำหรับนักกีฬา

มวยปล้ำ สถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตกระบี่ 

ตอบรับการตีพิมพ์ 

วารสารวิชาการ  

มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ ป�ท่ี 13 ฉบับท่ี 3  

(กันยายน – ธันวาคม 

2564) 

9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

11. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

11.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เป�นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลัก ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

        กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

และมีผลงาน ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป�นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์

ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาค

การศึกษา 

        กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

และดํารงตําแหน่ง ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญา

โทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป�นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

ระดับปริญญาโท และเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 

 

ผลการดำเนินงาน 

   อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จำนวน 3 คน มีภาระงานดังนี้ 

คนท่ี ช่ือ-สกุล จำนวนท่ีปรึกษา (คน) 

1 รศ.ดร.รายาศิต  เต็งกูสุลัยมาน 10 

2 อาจารย์ ดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ์ 5 

3 ผศ.ดร.ก้องเกียรติ เชยชม 10 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาคนคว้าอิสระ จำนวน......-....คน มีภาระงานดังนี ้

คนท่ี ช่ือ-สกุล จำนวนท่ีปรึกษา (คน) 

   
 

10.การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกำหนด 

-ต้องไม่เกิน 5 ป� ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ป� 

ผลการดำเนินงาน 

   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

เป�นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ซ่ึงปรับปรุงมาจากหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 

รายการเอกสารอ้างอิง  

รหัสเอกสารอ้างอิง ช่ือเอกสารอ้างอิง 

KB-EDU-mPE-1-1.1.1-1 มคอ.2 

KB-EDU-mPE-1-1.1.1-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจำหลักสูตร 

KB-EDU-mPE-1-1.1.1-3 หนังสือแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

KB-EDU-mPE-1-1.1.1-4 หนังสือแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที ่2 อาจารย ์  

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

 

อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

ตัวบ่งช้ี ผลการดำเนินงาน 

การบริหารและ

พัฒนาอาจารย์ 

(ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1) 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร    
           ในป�การศึกษา 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  

ไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร  

   ระบบและกลไก 

 

การรับอาจารย์ 
 
 

 
   
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ 

แผนอัตรากำลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ไปยังรองคณบดี รองอธิการบดี

ประวิทยาเขต และอธกิารบดี เพือ่พิจารณา 

โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเป�นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบ

 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับ

รองคณบดีเสนอรายชื่ออาจารย์ที่มี

คุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด 

ต่อรองอธิการบดี ฯ ประจำวิทยาเขต 

คณบดีเพื่อพิจารณา 

 

มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร จัดทำคำส่ัง

แต่งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา  

ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ  

 

มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครตาม

กำหนด  คณะกรรมการดำเนนิการสอบ 

ประกาศผล  

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวต่อ 

มหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะและหลักสูตร 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม 

เพื่อกำหนดคุณสมบัติอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำเสนอ

คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่

ต้องการต่อคณะวิชา เพื่อคัดเลือก

อาจารย์ที่มีคณสมบัติตรงตามที่ต้องการ 

 

กรณีรับอาจารย์โดยพิจารณาแต่งตัง้

จากอาจารย์ในคณะวชิา 

 

กรณีรับสมัครอาจารย์ใหม ่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะหอ์ัตรากำลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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การแต่งตั้ง 

     
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ 

จำนวนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เป�นไป
ตามเกณฑ์ท่ี สกอ.กำหนด 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณสมบัติตามท่ี 
สกอ.กำหนด และทำให้การดำเนินการของหลักสูตรเป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผล 
 
 นำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 

หลักสูตรได้กำหนดระบบและกลไกในการปฏิบัติ ในป�การศึกษา 2563 
     ในป�การศึกษา 2563 มีอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ประกอบด้วย 3 คน ดังต่อไปนี้  

     1. รศ.ดร.รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน 
2. อาจารย์ ดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ ์
3. ผศ.ดร.ก้องเกียรติ เชยชม 

คณะกรรมบริหารหลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 

เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

คณะกรรมบริหารหลักสูตรพิจารณาการเกษียณอายุ  

ความต้องการลาเพือ่ศึกษาต่อหรือกรณีอื่นๆ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

คณะกรรมบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ไปยังรองอธิการบดี เพือ่เสนอต่อคณบดี   

คณบดี พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง    

เห็นชอบ    

ไม่เห็นชอบ  

แจ้ง สกอ. เพือ่รับทราบ    

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการ

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ชีแ้จงบทบาทและหน้าที่

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบใหม่ทราบและแต่งต้ัง 

อาจารย์พี่เล้ียงเพื่อให้คำแนะนำในการ

ดำเนินการของหลักสูตร  

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมิน

กระบวนการการแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและปรับปรุงตามผลการประเมนิ 
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 การประเมินกระบวนการ 

      อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
จำนวนครบถ้วนถูกต้อง ตลอดจนผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด  

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

จากการดำเนินงานของหลักสูตรในป�การศึกษา 2563 จำนวนของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติตามที่ สกอ. อัตราการคงอยู่ 
และความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแนวโน้มดีข้ึนตลอดหลักสูตร 

 
การบริหารอาจารย์ 

ในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์การคงอยู่ 

การปรับเปลี่ยนของอาจารย์ประจำหลักสูตร และสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตร
ทำผลงานทางวิชาการเพ่ือให้เป�นไปตามท่ี สกอ. กำหนด 

 

 ระบบและกลไก  
หลักสูตรได้กำหนดระบบและกลไกในการดำเนินการในการบริหารอาจารย์

ประจำหลักสูตรโดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์การคงอยู่ การปรับเปลี่ยนอาจารย์

ประจำหลักสูตร และสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการให้สูงข้ึน 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ  

ส่งเสริมใหอ้าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จัดทำ
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อยป�ละ 1 เรื่อง 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที ่  สกอ. กำหนด ส่งผลทำให้การดำเนินการของหลักสูตรเป�นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
 นำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 

การดำเนินงานของหลักสูตรฯ ในป�การศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร มีการประชุมเพ่ือพิจารณาความสามารถของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในคณะ  มีการจัดทำแผนบริหาร
อัตรากำลังให้เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา  
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 การประเมินกระบวนการ 

การแต่งตั้งอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทบทวนและประเมินผลของกระบวนการบริหาร
อาจารย์ ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด โดยให้มีผลงานทาง

วิชาการตีพิมพ์ในวารสารเป�นท่ียอมรับ 3 ชิ้นผลงาน 5 ป�ย้อนหลัง 
 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ  

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจำหลักสูตรที ่ได้ดำเนินการไปนั้น สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีทาง สกอ. กำหนด 

 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
         การวางแผนและกำหนดกระบวนการในการส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์

ประจำอย่างเป�นรูปธรรม และผลักดันให้อาจารย์ประจำหลักสูตร ซ่ึงผลการดำเนินการ
ยังไม่ครบ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ท่ีกำหนด ให้มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการใน 5 ป�ย้อนหลงั  และมีการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์

ประจำหลักสูตร เพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ต่อไป 
 

 ระบบและกลไก  
หลักสูตรได้กำหนดระบบและกลไกในการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร 

ใหมี้จำนวนเป�นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. กำหนด โดยผ่านงานวิจัยของวิทยา
เขต 

2. สนับสนุนให้อาจารย์ประจำได้เข้าร่วมการฝ�กอบรม/ประชุม/สัมมนาต่างๆ 

ท่ีเป�นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
- เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ

หลักสูตรทุกท่านได้รับการพัฒนา 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติด้านผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

 
 นำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 

1. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์

ประจำหลักสูตร ซึ่งพบว่ามีงานตีพิมพ์เผยแพร่ทุกท่าน และเมื่อนำข้อมูลในป� พ.ศ. 

2559-2563 มาพิจารณา พบว่า อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีผลการตีพิมพ์

เผยแพร่ระดับนานาชาติเป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. กำหนด คือ 3 เรื่องใน 5 

ป� 
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2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการฝ�กอบรม / ประชุม / 

สัมมนา ในโครงการ/กิจกรรมท่ีเป�นการพัฒนาตนเองในสาขาวิชา ท้ังในประเทศ และ

ต่างประเทศ ได้แก่  

     - เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 

     - เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ 

     - การแสวงหาท่ีตีพิมพ์วารสารและขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
 การประเมินกระบวนการ 

จากการดำเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพและความต้องการรายบุคคล ตลอดจนมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการในวารสารท่ีได้รับการยอมรับ 

 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

จากการดำเน ินงานสามารถ  ทำให ้บรรล ุ เป ้าหมายท ั ้ งเช ิ งปร ิมาณ  

และเชิงคุณภาพ อย่างไรก็ตามเพื่อให้จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตำแหน่งทาง

ว ิ ชาการ  และได ้ ร ั บต ีพ ิมพ ์ผลงานทางว ิ ชาการ เพ ิ ่ มมากข ึ ้ น  จ ึ งควรให้  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ ท้ังนี้เพื ่อนำความรู้ที ่ได้มาใช้ประโยชน์ 

ในการพัฒนาผลงานของอาจารย์ มีผลทำให้การดำเนินงานด้านวิชาการของหลักสูตร

เป�นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องชัดเจน และมีคุณภาพเป�นท่ียอมรับของสังคม  

คุณภาพอาจารย์ 

(ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2) 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีท้ังหมด 3 คน ดังต่อไปนี้ 
        1. รศ.ดร.รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน 

        2. อาจารย์ ดร.ภานุ  ศรีวิสุทธิ ์
        3. ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม 
1.จำนวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 คน 

          3/3*100=100 
     ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 100% (ร้อยละ 60 ขึ้นไปเท่ากับ5 คะแนน) 

      คะแนนท่ีได้ เท่ากับ100/60*5=5 

      คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 5 (ก) 
(รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1,1.1.2) 
 

2. จำนวนอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 คน แยกเป�น 
        - ผูช้่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน คือ ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม 
        - รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน คือ รศ.ดร.รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน 

        -  ศาสตราจารย์  จำนวน – คน 
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           2/3*100=66.67 

         ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ 100% 
                               (ร้อยละ 80 ข้ึนไปเท่ากับ5 คะแนน) 

          คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 100/80*5=5 

         คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 4.17 (ข) 
         (รายละเอียดภาคผนวกตาราง 1.1-1,1.1.2) 
 

3. ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ 4.80 
        รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 160.00 
                                     (ร้อยละ 40 ข้ึนไปเท่ากับ5 คะแนน) 

         คะแนนท่ีได้ เท่ากับ  5  (ค) 

ช่ือ-อาจารย์ ผลงานทางวิชาการ รายละเอียดการตีพิมพ์

เผยแพร ่

ค่าถ่วง

น้ำหนัก 

รองศาสตราจารย์  

ดร.รายาศิต เต็งกูสลุัยมาน 

มโนมติการเข้า

ฝ�กซ้อมกีฬาอาชีพ

สังกัดสโมสรฟุตบอล 

3 จังหวัดแดนใต้ 

อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 

ตีพิมพ์เผยแพร ่

วารสารวิชาการ  

สถาบันการพลศึกษา 

ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (2563) 

มกราคม - เมษายน  

225-237 

0.6 

รองศาสตราจารย์  

ดร.รายาศิต เต็งกูสลุัยมาน 

พฤติกรรมและ

อุปสรรคในการออก

กำลังกายของนักเรียน 

โรงเรียนอำมาตย์

พานิชนุกูล จังหวัด

กระบ่ี 

 

อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 

ตีพิมพ์เผยแพร ่

วารสารวิชาการ 

สถาบันการพลศึกษา 

ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 2(2563)

พฤษภาคม – สิงหาคม  

122-133 

0.6 

รองศาสตราจารย์  

ดร.รายาศิต เต็งกูสลุัยมาน 

พฤติกรรมและ

อุปสรรคในการออก

กำลังกายของนักเรียน 

นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิค

สมุทรสาคร 

 

 

 

อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 

ตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารวิชาการ  

สถาบันการพลศึกษา 

ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 2 (2563) 

พฤษภาคม - สิงหาคม  

161-172 

0.6 
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  หมายเหตุ : 1. ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คิดตามระยะเวลาของป�ปฏิทินที่ตรงกับป�การศึกษา 

ที่รับประเมิน เช่น รับการประเมินป�การศึกษา 2560 คิดผลงานป�ปฏิทิน 2560 (ม.ค. – ธ.ค. 2560) 

                2. ผลงานวิจัยที่มีชือ่นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนบัในตัวบง่ชี้นี้แล้ว สามารถนำไปนับ 

ในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

 

 ดังนั้นคุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้คะแนนเท่ากับ = (5)+(4.17)+(5) 
                                                                                    3 
                                                               เท่ากับ 4.72 คะแนน 

 
 
 

 

ช่ือ-อาจารย์ ผลงานทางวิชาการ รายละเอียดการตีพิมพ์

เผยแพร ่

ค่าถ่วง

น้ำหนัก 

รองศาสตราจารย์  

ดร.รายาศิต เต็งกูสลุัยมาน 

สภาพการประเมินผล

การเรยีนรู้วิชาพล

ศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดภาคใต ้

 

อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 

ตีพิมพ์เผยแพร ่

วารสารวิชาการ  

สถาบันการพลศึกษา 

ป�ท่ี 9 ฉบับท่ี 2 (2563): 

กรกฎาคม-ธันวาคม 448-459 

0.6 

รองศาสตราจารย์  

ดร.รายาศิต เต็งกูสลุัยมาน 

รูปร่างนักกีฬากาบัดดี้

ช้ันนำของไทย 

 

อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 

ตีพิมพ์เผยแพร ่

วารสารวิชาการ  

สถาบันการพลศึกษา 
ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 3 (2563): 

กันยายน - ธันวาคม  

110-122 

0.6 

รองศาสตราจารย์  

ดร.รายาศิต เต็งกูสลุัยมาน 

การสร้างเกณฑ์การ

ประเมินทักษะการว่ิง

ระยะสั้นสำหรับ

นักศึกษา 

มหาวิทยาลยัการกีฬา

แห่งชาติ วิทยาเขต

ชุมพร 

 

อาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 

ตีพิมพ์เผยแพร ่

วารสารวิชาการ  

สถาบันการพลศึกษา 

ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 3 (2563): 

กันยายน - ธันวาคม  

242-252 

0.6 

รวม 4.80 
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ผลท่ีเกิดกับ

อาจารย์ 

(ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3) 

1.อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

 

ป�
การศึกษา 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คิดเป�นร้อยละ
ของการคงอยู่ 

*100 
     

ท้ังหมด
 

คงอยู่ 
 

ปรับเปล่ียน
 

2561 3 3 1 100 

2562 3 3 1 100 

2563 3 3 - 100 

หมายเหตุ : คงอยู่  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏบิัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาโดยไม่มีการปรับเปล่ียน 

                                   ในระหว่างป�การศึกษาหรือภายในป�การศึกษา 

 
2.ความพึงพอใจของอาจารย์  

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

ป�การศึกษา 

2561 

(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 

คะแนน) 

ป�การศึกษา 

2562 

(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 

คะแนน) 

ป�การศึกษา 

2563 

(คะแนนเฉล่ียเตม็ 5 

คะแนน) 
ด้านระบบการ

รับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจำ

หลักสตูร 

  4.83 

ด้านระบบการ

บริหารอาจารย ์
  4.33 

ด้านระบบการ

ส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย ์

  4.16 

โดยรวม   4.44 

หมายเหต:ุ การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ให้ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหาร

หลักสตูร  

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

2560) 
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                                  หมวดที่ 3 นกัศึกษาและบัณฑิต 

 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ข้อมูลนักศึกษา 

        ป�การศึกษาท่ีรับเข้า 2558  ป�การศึกษาท่ีต้องรายงาน 2563 

 

ป�การศึกษา 

ท่ีรับเข้า 

จำนวนนักศึกษาท่ีแรกเข้าและคงอยู่(คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

แรก

เข้า 
คงอยู่ 

แรก

เข้า 
คงอยู่ 

แรก

เข้า 
คงอยู่ 

แรก

เข้า 
คงอยู่ 

แรก

เข้า 
คงอยู่ 

แรก

เข้า 
คงอยู่ 

2558 8 
8 

(100%) 8 
5 

(62.5%) 8 
5 

(62.5%) 8 
5 

(62.5%) 8 
5 

(62.5%) 
8 

5 

(62.5%) 

2559 - - 8 
8 

(100%) 8 
7 

(87.5%) 8 
7 

(87.5%) 8 
7 

(87.5%) 
8 

7 

(87.5%) 

2560 - - - - 7 
7 

(100%) 
7 

7 

(100%) 
7 

7 

(100%) 
7 

5 

(71.43%) 

2561 - - - - - - 6 
6 

(100%) 
6 

6 

(100%) 
6 

6 

(100%) 

2562 - - - - - - - - 5 
5 

(100%) 5 
5 

(100%) 

2563 - - - - - - - - - - 9 
7 

(77.77%) 

หมายเหตุ : อัตราการคงอยู่ หมายถึง ร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ในป�การศึกษานั้น  
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จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

        ป�การศึกษา 2561 ถึงป�การศึกษาท่ีต้องรายงาน 2563 

ป�การศึกษาท่ี

รับเข้า 

2561 2562 2563 

จำ
นว

นน
ักศึ

กษ
า

แร
กเ

ข้า
 

จำ
นว

นน
ักศึ

กษ
าที่

สำ
เร

็จ 

คิด
เป

�นร
้อย

ละ
 

จำ
นว

นน
ักศึ

กษ
า

แร
กเ

ข้า
 

จำ
นว

นน
ักศึ

กษ
าที่

สำ
เร

็จ 

คิด
เป

�นร
้อย

ละ
 

จำ
นว

นน
ักศึ

กษ
า

แร
กเ

ข้า
 

 
จำ

นว
นน

ักศึ
กษ

าที่

สำ
เร

็จ 

คิด
เป

�นร
้อย

ละ
 

2557 8 1 12.15 8 6 75.00 8 8 100 

2558 8 2 25.00 8 2 25.00 8 8 100 

2559 8 - - 8 2 25.00 8 5 62.80 

2560 7 - - 7 1 14.28 7 1 14.28 

2561 6 - - 6 - - 6 - - 

2562 5 - - 5 - - 5 - - 

   หมายเหตุ : รายงานผู้สำเร็จการศึกษาย้อนหลังจากท่ีป�ท่ีรับการประเมิน 3 ป� 

 

ป�จจัยท่ีมีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

           มีแผนการรับนักศึกษาตามเกณฑ์ ท่ี สกอ. กำหนด หลังจากท่ีนักศึกษาเข้าสู้ระบบการเรียนการสอน ปรากฏว่า 

มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งได้ลาออกไปประกอบอาชีพ และอีกส่วนหนึ่งย้ายสถานที่ทำงานไปอยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถ

เดินทางมาศึกษาได้ มีผลทำให้จำนวนนักศึกษามีจำนวนลดลง ซ่ึงทางหลักสูตรพยายามท่ีจะแก้ไขป�ญหาต่าง ๆโดยการ

รับนักศึกษาท่ีมีภูมิลำเนา อยู่ในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งรับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี ตรงสาขาวิชา และมี

ความประสงค์ จะเข้าสู่วิชาชีพทางด้านพลศึกษา และกีฬาอย่างแท้จริงมีผลทำให้จำนวนนักศึกษาลาออกระหว่าง

การศึกษาลดนอ้ยลง 
 

ป�จจัยท่ีมีผลกระทบต่ออัตราการสำเร็จของนักศึกษา 

        หลักสูตรได้มีมาตรการช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ตลอดจนขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ให้ดูแล ช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในการทำวิทยานิพนธ์การจัดทำวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงาน

ในวารสาร ส่งผลทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

 



28 

 

 

 

ตัวบ่งช้ี ผลการดำเนินงาน 

การรับ

นักศึกษา 

(ตัวบ่งช้ี 3.1) 

การรับนักศึกษา 

โดยมีการางแผนการดำเนินงาน ตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  การประชาสัมพันธ์ ขั ้นตอนการรับสมัคร  

การสอบคัดเลือก การประกาศผลการสอบคัดเลือก ในแต่ละป�การศึกษาตลอดจนกำหนด

คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 

  ระบบและกลไก 

           การวางแผนในการรับสมัครนักศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับ

คณะศึกษาศาสตร์พิจารณาแผนการรับนักศึกษาใน มคอ.2 วิทยาเขตกระบ่ี มีแผนการรับ

นักศึกษา ประจำป�การศึกษา 2563 สาขาพลศึกษาและกีฬา จำนวน 10 คน จากนั้น 

หลักสูตรฯร่วมกับคณะวิชาวางแผนการจัดทำประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล

เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ประจำป�การศึกษา 2563 

ออกแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  

โดยมุ่งเป้าหมายไปท่ีบุคลากรทางการศึกษา และครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  

เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ที ่สนใจที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทและประชาสัมพันธ์ผ่าน

เว็บไซต์ ของวิทยาเขตกระบ่ี 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ รับนักศึกษาจำนวน 10 คน 

-  เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ นักศึกษาที่รับเข้าศึกษามีความรู้ในสาขาวิชาพลศึกษา 

 มีความสามารถในการแก้ไขป�ญหาเฉพาะหน้า และมีความสามารถในการสื่อสาร 

 

   นำระบบและกลไปสู่การปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา

เป�นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้าไปมี

ส่วนร่วมในการดำเนินงานการรับนักศึกษาร่วมกับคณะศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ ในการนี้หลักสูตรได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์

ประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณาจำนวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละป�การศึกษาตลอดจนกำหนด

คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แล้วจึง

จัดทำแผนการรับนักศึกษาดังกล่าวส่งไปยังสภาวิชาการ และสภาสถาบันเพื่ออนุมัติตามลำดับ 

หลังจากที ่ได้ร ับการอนุมัติเร ียบร้อยแล้ว กองส่งเสริมวิชาการ จะเป�นผู ้จ ัดทำประกาศ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื ่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2563 ส่งให้กับหลักสูตรได้

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
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การกีฬาแห่งชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2563 ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ เก ี ่ยวข้อง มีการประชุมชี ้แจงให้

คณะกรรมการดำเนินงานให้เป�นไปตามระบบ โดยระบุว่ามีการรับนักศึกษา จำนวน 10 คน 

ตามแผนการรับนักศึกษา  

การรับสมัคร และสอบคัดเลือกเป�นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563  โดยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมีการ

สอบข้อเขียนในรายวิชาเอกเฉพาะ ความรู้พื้นฐานในการวิจัย และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ

เป�นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื ่องมาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 และการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร

สอบ จากนั้นประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 10 คน มีผู้มีส ิทธิ์เข้าศึกษาต่อ จำนวน 9 คน คิดเป�น

ร้อยละ 90 

 

  การประเมินกระบวนการ 

จากการประเมินกระบวนการการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2563 พบว่า นักศึกษาแรกเข้า

บางส่วนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ตรงกับสาขาพลศึกษา และไม่มีผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ

 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีวุฒิทางการศึกษา และ/หรือพลศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชาปรับพ้ืนฐานตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

กรณีผู้เข้าศึกษา ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬา 

แห่งชาติ ประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื ่องมาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษสำหร ับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 ผ ู ้ เข ้าศ ึกษาต้องลงทะเบียนเร ียนว ิชา  

“มศ 055021 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา”เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยผลการ

เรียนจะต้องเป�น S ในรายวิชาดังกล่าว และผู้เรียนสามารถใช้เป�นหลักฐานแทนการสอบผ่าน

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาได้ 

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 ระบบและกลไก 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาท่ีจะศึกษาใน

หลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 และจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่เพ่ือการปรับตัวของนักศึกษาใน

การเรียนระดับปริญญาโท  
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- เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ นักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อม

ร้อยละ 100 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวและมีทักษะในการเรียนรู้

ระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การจัดการเรียน

การสอนได้อย่างเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

  นำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา

ใหม ่ เพ ื ่อให ้น ักศ ึกษาเข ้าร ่วมโครงการ/ก ิจกรรมเตร ียมความพร ้อมให ้น ักศ ึกษาใหม่  

ใน 2 โครงการ/กิจกรรม ตลอดป�การศึกษา ดังนี ้

1. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา พร้อมกับนักศึกษาปริญญาตรี 

2. กิจกรรมพบปะกับนักศึกษารุ่นพ่ีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

โดยหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมท้ัง 2 ดังนี้ 

 1) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 

อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ โดยได้แจ้งข้อมูล 

ที่สำคัญต่าง ๆ เช่นสถานที่สำหรับติดต่อกับแต่ละฝ่าย และภาคบ่ายนักศึกษาระดับปริญญาโท 

ประชุมย่อยโดยประธานหลักสูตร และรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เพื่อให้ความรู้เกี ่ยวกับ 

การวางแผนในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน คำร้องต่าง ๆ 

ให้นักศึกษาได้ทราบ  

 2) กิจกรรมพบปะกับนักศึกษารุ ่นพี ่เพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ซ ึ ่งกันและกัน มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการเรียนตลอดจนใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และมีการแตะฟุตบอล  

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาป�จจุบัน ศิษย์เก่า และอาจารย์ผู้สอนท้ังหมด 

 

  การประเมินกระบวนการ 

ระบบและกลไกที่นำมาใช้ในป�การศึกษา 2563 สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวและมีทักษะในการเรียนรู ้ระดับ

บัณฑิตศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย พบว่า 

1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 9 คน คิดเป�นร้อยละ 100 

2. กิจกรรมพบปะกับนักศึกษารุ่นพ่ีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน มีกลุ่มเป้าหมาย

เข้าร่วมจำนวน 20 คน คิดเป�นร้อยละ 100 จากจำนวนท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 
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 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

  โดยหลักสูตร ฯ ร่วมปรึกษาหารืออาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำ

หลักสูตร และรองคณบดี เพื่อได้ร่วมกันวางแผนเพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการในการเตรียม

ความพร้อมของนักศึกษาในป�การศึกษา 2564 ตลอดจนการให้ความรู้ในการทำวิทยานิพนธ์

ให้แก่นักศึกษา เช่น ขั้นตอนการดำเนินงานการทำงานวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่การเข้าพบอาจารย์ท่ี

คาดว่าจะเป�นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีสนใจ การเสนอหัวข้อ การ

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การเสนอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การสอบเพื่อป้องกันวิทยานพินธ์  

เป�นต้น 

 

การส่งเสริม

และพัฒนา

นักศึกษา 

(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 ระบบและกลไก 

ในป�การศึกษา 2563 หลักสูตรตั้งเป้าหมายการควบคุมดูแลนักศึกษาการให้คำปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

1. การจัดประชุมนักศึกษาเพ่ือพัฒนาการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ 

2. การกำกับติดตามให้อาจารย์ที ่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและให้มีการ  
เข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์  

3. มีแผนการดำเนินงานตามข้ันตอนการทำวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาครบตามจำนวนที่แรกเข้า   
ในป�การศึกษา 2563 

- เป้าหมายเชิงค ุณภาพ  คือ นักศึกษามีอัตราการคงอยู ่ตามจำนวนที ่แรกเข้า       

มีความพร้อมในการศึกษาต่อ และมีความเข้าใจกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ และสำเร็จ
การศึกษา 
 

 นำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
1. หลักสูตร ฯ ได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

และนักศึกษา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ให้ความรู้  

และข้อเสนอแนะการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา  
2. หลักสูตร ฯ ได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านรายงานความก้าวหน้าของ

นักศึกษาในความดูแล นอกจากนี ้ย ังเป�ดโอกาสให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผ่าน e-mail  

Facebook, Line  และ Line กลุ่ม  
3. นำแผนข้ันตอนการดำเนินงานการทำวิทยานิพนธ์แจ้งนักศึกษาท่ีกำลังทำวิทยานิพนธ ์
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  การประเมินกระบวนการ 

โดยหลักสูตรได้ดำเนินการตามระบบและกลไกท่ีได้วางไว้ ใน 2 ประเด็น ดังนี้ 
เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  
1. การจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาพบว่า 

นักศึกษาตกค้าง ได้เข้าร่วมประชุมการทำวิทยานิพนธ์ พร้อมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ซ่ึงทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการทำงานวิทยานิพนธ์ต่อไป 

2.  การกำกับติดตามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และให้มีการเข้าพบ

อาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ในป�การศึกษา 2563 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา และนักศึกษามีความกระตือรือร้น มีกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์มากยิ่งข้ึน โดย
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิด แต่ยังมีนักศึกษาบางส่วนท่ีไม่

สามารถเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังเป�ดโอกาสให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาผ่าน e-mail  Facebook Line  และ Line กลุ่ม ได้ตลอด 
 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
ได้ดำเนินการประเมิน พบว่า ยังมีความบกพร่องในเรื่องของการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ซ่ึงจะช่วยในการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา และการให้คำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษา

ด้วย จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกำกับติดตามความก้าวหน้าการทำ
วิทยานิพนธ์ แล้วแจ้งผลการดำเนินงานให้คณะศึกษาศาสตร์ทราบ 
 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 ระบบและกลไก 
   คณะกรรรมการบริหารหลักสูตรได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามระบบและกลไกโดยการทบทวน และจัดทำแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีหลากหลาย ท้ังในและนอกชั้นเรียนท่ีช่วยส่งเสริมทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน
วิชา มศ 055021 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลย ีตลอดจนทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ นักศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ  คือ นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือนำทักษะ

ความสามารถ ความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในการเรียนการสอน การทำงาน และการใช้ชีวิต  
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 นำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 

1.  ได้จัดโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท  
ซึ่งโครงการได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดแทรกทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งหลักสูตรได้จัดการเรียน
การสอนสอดแทรกทักษะสารสนเทศ สื ่อ เทคโนโลยี เพื ่อนำเทคโนโลยีไปใช้ในการทำ

วิทยานิพนธ์ เช่น การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ในการตรวจสอบการลอกเลียนแบบผลงานทาง
วิชาการ ด้วยตนเอง และการสืบค้นบทความวิจัยทางอินเตอร์เน็ต 

2. นำนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมโครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ณ ห้องประชุม 

ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ให้ความรู้ในแง่มุม 
ต่าง ๆ เพื ่อเสริมสร้าง พัฒนาองค์ความรู ้ด ้านการทำงาน และสามารถนำความรู ้ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียน การทำงานของตัวเอง 

 
  การประเมินกระบวนการ 

ได้ดำเนินการตามระบบและกลไกท่ีได้วางไว้ ใน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1. จัดโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท พบว่า โดยเฉพาะในการดำเนินการจัด
กิจกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ จะนำนักศึกษาทุกคนเข้ารับฟ�ง 
ซึ่งเป�นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ป�ญหา และ

ทักษะการทำงานสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ การติดต่อสื่อสาร เพื่อเป�นแนวทางในการปฏิบัติ 
และเป�นความรู้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของตัวเองอีกด้วย 

2. โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า พบว่า ให้ความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้าง พัฒนา

องค์ความรู ้ด้านการเรียน การทำงาน และสามารนำความรู ้เพิ ่มประสิทธิภาพในการเรียน  
การทำงานของตัวเอง อันเป�นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ 
จากการดำเนินการ พบว่า โครงการ/กิจกรรม ท้ัง 2 ท่ีดำเนินการนั้น สามารถพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาได้เป�นอย่างเป�นอย่างดี ในการเรียนการสอน 

การทำงานตามข้ันตอนการทำวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ  
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ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา 

    - การคงอยู่และการสำเร็จ 
             

              

ป�

การศึกษา 

 

แผนรับ

การรับ

ตาม 

มคอ.2 

 

จำนวน 

ที่

รับเขา้ 

 

จำนวนที่สำเร็จการศึกษา

ตามหลักสตูร 

 

จำนวน นศ. ตกค้าง 

ที่สำเร็จการศึกษา 

 

จำนวนนักศึกษา 

ที่ออกกลางคันสะสม

จนถึงสิ้นป�การศึกษา  

(คน) 

อัตราการคงอยู ่

 -  x100 

    

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

  

เสียชีวติ 

 

สาเหตุอ่ืน 

ๆ 

 
2559 10 8 - - - - - - - - 100% 

2560 10 7 - - - - - - - 1 85.71% 

2561 10 6 - - - 3 - - - - 100% 

2562 10 5 - - - - 14 - - - 100% 

2563 10 9 - - - - - 2 - 2 77.77% 

อัตราการสำเร็จ

การศึกษา 

(/)*100 

       

 

   

จำนวนผู้สำเร็จ

การศึกษาทั้งหมด 

+ 

    3 14 2    

หมายเหตุ :  1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณีนับถึง

สิ้นป�การศึกษาท่ีประเมิน ยกเว้น การเสยีชีวิต การย้ายสถานท่ีทำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา 

คิดเป�นร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในแตล่ะรุ่นท่ีมบัีณฑติสำเร็จการศึกษาแล้ว 

                   2. การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ียังคงอยู่แต่ละรุ่น 

                     3.. จำนวนนักศึกษาท่ีรับเข้า หมายถึง จำนวนนักศึกษาท่ีรายงาน ณ วันท่ี 18 สิงหาคม ของป�การศึกษา  

หมดกำหนดเวลาเพ่ิม-ถอน) โดยไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง 

                      4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด หมายถึง จำนวนนักศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติจากสภาให้สำเร็จการศึกษาท้ังหมดในป�

การศึกษาท่ีรับการประเมิน รวมนักศึกษาตกค้าง ใช้เป�นข้อมูลสำหรับรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีท่ี  2.1  
(ทีม่า:  คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบบัพิมพ์ครัง้ที ่3 สิงหาคม 2560) 
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            ป�จจัยท่ีมีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  

มีแผนการรับนักศึกษาตามเกณฑ์ ที่ สกอ. กำหนด หลังจากที่นักศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน

ปรากฏว่า นักศึกษาจำนวนหนึ่งได้ลาออกไปประกอบอาชีพ และอีกส่วนหนึ่งย้ายสถานที่ทำงานไปอยู่ต่างจังหวัด  

ไม่สามารถเดินทางมาศึกษาได้ มีผลทำให้จำนวนนักศึกษามีจำนวนลดลง ซ่ึงทางหลักสูตรพยายามท่ีจะแก้ไขป�ญหา

ต่าง ๆ โดยการรับนักศึกษาท่ีมีภูมิลำเนา อยู่ในพ้ืนท่ี และจังหวัดใกล้เคียง อีกท้ังรับนักศึกษาท่ีสำเร็จระดับปริญญา

ตรี ตรงสาขาและมีความประสงค์จะเข้าสู่วิชาชีพทางด้านพลศึกษา และกีฬาอย่างแท้จริงมีผลทำให้จำนวนนักศึกษา

ลาออกระหว่างการศึกษาลดน้อยลง เพื ่อให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป�นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ  

ป�จจัยท่ีมีผลกระทบต่ออัตราการสำเร็จของนักศึกษา  

หลักสูตรได้มีมาตรการช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ตลอดจนขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที ่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ให้ดูแล ช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในการจัดทำวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงาน 

ในวารสาร ส่งผลทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

1) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

ป�การศึกษา 

ผลการประเมิน (ค่าเฉล่ีย) 

การรับนักศึกษาและการ

เตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา 

การส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา รวม 

ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล 

2560 4.59 มากท่ีสุด 4.56 มากท่ีสุด 4.57 มากท่ีสุด 

2561 4.63 มากท่ีสุด 4.57 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 

2562 4.69 มากท่ีสุด 4.58 มากท่ีสุด 4.63 มากท่ีสุด 

2563 4.73 มากท่ีสุด 4.60 มากท่ีสุด 4.65 มากท่ีสุด 

 
   หมายเหตุ : 1. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป�นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการ
ท่ีดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 
(ทีม่า:  คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบบัพิมพ์ครัง้ที ่3 สิงหาคม 2560) 

            2. การสำรวจความพึงพอใจโดยใช้โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ซ่ึงผลการประเมิน 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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2) ผลการจัดการข้อร้องเรียน 
       ในป�การศึกษา 2563 มีการร้องเรียนของนักศึกษาของนักศึกษา ดังนี้ (ถ้ามี) ถ้าไม่มีก็บอกไม่มี 

ลำดับท่ี ข้อร้องเรียนของนักศึกษา ผลการจัดการข้อร้องเรียน 

1 การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร 
ท่ีเก่ียวการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรได้ประสานกับฝ่าย
กิจการนักศึกษาเพ่ือนำข้อมูล
ข่าวสารลงในเว็บของ

มหาวิทยาลัยและยังมีการสร้าง
กลุ่มไลน์ เพ่ือประสานงาน แจ้ง
ข่าวสารต่าง ๆ 

2 การจัดหาหนังสือภาษาอังกฤษ 
งานวิจัย เพ่ือประกอบการทำวิจัย

ประกอบวิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรได้ประสานกับ
ห้องสมุดเพ่ือให้นักศึกษาเข้า

ค้นคว้าหาข้อมูล และหลักสูตร
ได้มาการจัดหาหนังสือ
ภาษาอังกฤษไว้ท่ีหลักสูตรให้

นักศึกษาเพ่ิมเติมด้วย 
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  องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

 

การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ี 2.1) 

     สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ป�การศึกษา 2562 (นับรวมนักศึกษาตกค้าง) 

 รายละเอียดตามแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ภาคผนวก) 

 

ลำดับท่ี ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งช้ี ค่าเฉล่ีย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 4.72 

           ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 4.90 

           ด้านความรู ้ 4.73 

           ด้านทักษะทางป�ญญา 4.49 

           ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.84 

 

         ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4.69 

         ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (สำหรับคณะศึกษาศาสตร์) 4.64 

2 บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาท้ังหมด (คน) 14 

3 จำนวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด (คน)  12 

4 
ร้อยละของจำนวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตของจำนวนบัณฑิตท่ี

สำเร็จการศึกษา (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จการศึกษา) (/)*100 
85.71 

หมายเหตุ : - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมค่รบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งช้ี 2.1 ด้วย แม้ว่า หลักสูตรน้ันจะยัง

ไม่ครบรอบปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 

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

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

ลำดับท่ี ชื่อเอกสารอ้างอิง 

1 รายงานผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

 

 

  



38 

 

 

 

ผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

(ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2) 

วันท่ีสำรวจ 31 พฤษภาคม  2564  

 

 รายละเอียด บัญชีรายช่ือผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก และแบบสรุปผลงานของนักศึกษา

และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ภาคผนวก) 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานผลงานวิชาการของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา 

 

ท่ี ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเรื่อง/ช้ินงาน ผลถ่วงน้ำหนัก 

1 0.10 
-บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
  

2 0.20 

- บทความวจิัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

  

3 0.40 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ หรือ

ท่ีในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า

ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป�นประกาศ

ให้ทราบเป�นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี

ออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
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ท่ี ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเรื่อง/ช้ินงาน ผลถ่วงน้ำหนัก 

4 0.60 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

9 5.40 

5 0.80 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่

อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ 

หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทำเป�นประกาศให้ทราบ

เป�นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีออก

ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) 

หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
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ท่ี ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ 

ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเรื่อง/

ช้ินงาน 
ผลถ่วงน้ำหนัก 

 

6 

 

1.00 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา         

ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

  

รวม 9 5.40 

  

ตารางท่ี 2 ข้อมูลพ้ืนฐานผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา   

ท่ี ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเรื่อง/ช้ินงาน ผลถ่วงน้ำหนัก 

1 0.20 

งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  

- - 

2 0.40 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบัน 
- - 

3 0.60 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 
- - 

4 0.80 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- - 

5 1.00 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ
- - 

รวม - - 
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ตารางท่ี  3 ข้อมูลพ้ืนฐานผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งช้ี 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเรื่อง/ช้ินงาน ผลถ่วงน้ำหนัก 

1 
รวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและผู้สำเร็จ

การศึกษา 
9 5.40 

2 
รวมผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้สำเร็จ

การศึกษา 
  

3 
รวมผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา

และผู้สำเร็จการศึกษา 
  

4 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก

ท้ังหมด 
14  

5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ

ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา 
38.57 

6 คะแนนประเมิน 4.82 
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หมวดที ่4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

 

          องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

     สรุปผลรายวิชาท่ีเป�ดสอนในภาคต้น ป�การศึกษา 2563 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ป�

การศึกษา 

การกระจายของเกรด อื่นๆ จำนวนนกัศึกษา 

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

พล 017099 ระเบียบวิธกีารวิจัย

ทางพลศึกษาและกีฬา 
1/2563 5          5 5 

พล 017126 

การสัมมนาทาง 

พลศึกษา 2 

1/2563 5          5 5 

พล 017117  

การออกแบบการวจิัยทางพล

ศึกษา 

1/2563 1 4         5 5 

วท 086358 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
1/2563          

AU 

=3 
3 3 

พล 016161  

การวิจยัและนวัตกรรมทางพล

ศึกษาและกีฬา 

1/2563 7 7         7 7 

พล 016160  

กระบวนทัศน์ทางพลศึกษาและ

กีฬา 

1/2562 5 

 

2         7 7 

พล 016162 

การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษาและ

กีฬา 

1/2562 7          7 7 

มศ 055021 ภาษาอังกฤษ

สำหรับบัณฑิตศึกษา  
1/2562          

S 

 = 7 
7 7 
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สรุปผลรายวิชาท่ีเป�ดสอนในภาคปลาย ป�การศึกษา 2563 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ 

ป�การศึกษา 

การกระจายของเกรด จำนวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I อื่นๆ ลงทะเบียน สอบผ่าน 

กศ 046020  

สถิติประยกุต์ทางการศึกษา 
2/2563 7          7 7 

พล 086052 การสัมมนาทางพล

ศึกษาและกีฬา 1 
2/2563 7          7 7 

พล 016163  

การวัดเพื่อประเมินผล 

ทางพลศึกษาและกีฬา 

2/2563 7          7 7 

พล 016166  

กลยุทธก์ารจัดการเรียนรู้ทางพล

ศึกษาและกีฬา 

2/2563 7          7 7 

พล 047020 วิทยานิพนธ ์ 2/2563 5         
IP  

= 5 
5 5 

 

 

คุณภาพหลักสูตรการเรียน 

ตัวบ่งช้ี ผลการดำเนินงาน 

สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
       หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2563) ได้เริ่มใช้ในการเป�ดสอน ภาคต้น ป�การศึกษา 2563ป� ได้มีปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โดยการปรับปรุงหลักสูตร ให้สามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป�นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงสอดคล้อง
ตามนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของชาติ และของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ  

โดยหลักคิดในการปรับปรุงหลักสูตร จากบริบทด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม  
ที่มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกด้านสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจำเป�นต้อง 
มีการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงกระบวนการจัดการเร ียนรู ้ ให ้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ป�จจุบัน และรองรับสถานการณ์และความต้องการของประชาคมโลกที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหลักสูตรที่ดีควรสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
ประเทศ ตอบสนองความต้องการของท้องถ ิ ่น และความต้องการกำลังคนของ
ตลาดแรงงานและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนา หลักสูตรฉบับนี้ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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ตัวบ่งช้ี ผลการดำเนินงาน 

ซ่ึงเป�นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ มีหลักการสำคัญคือ “ยึดคนเป�นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป�นคนท่ี
สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู ้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบ 
ต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การ
พัฒนาที ่ยั ่งยืน” และ “คนเป�นศูนย์กลางการพัฒนา” นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศ ึกษาของกระทรวงศ ึกษาธ ิการฉบ ับท ี ่  12 (พ.ศ. 2560–2564)  
ที่มีแนวคิดภายใต้วิสัยทัศน์“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความสุขในสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. ผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษาและกีฬา ที่มีความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ และใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สู่สังคมและ
ประเทศชาติ 
        2. ผล ิตบ ัณฑ ิตด ้ านพลศ ึกษาและก ีฬา ท ี ่ ม ีความสามารถทางการจัด 
การเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ 
       3. ผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษาและกีฬา ที่มีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพเป�นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาพลศึกษาและกีฬา 

หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา เป�นหลักสูตรบูรณา
การที ่ม ุ ่งพัฒนาศักยภาพในการผลิตครูและบุคลากรด้านพลศึกษาและกีฬาที ่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการทางพลศึกษาและกีฬา การเป�นผู้นำทางวิชาการใน
วิชาชีพ การวิจัย และการให้บริการความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การปรับปรุงหลักสูตร ให้สามารถผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความพร้อมท้ังด้านวิชาการ
และวิชาชีพที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป�นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้อง
ตามนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของชาติและของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

 ระบบและกลไก 

 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร และปรับปรุง

รายวิชาในหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยการปรับปรุงหลักสูตรในป�การศึกษา 

2563 ในรายวิชาการวิจัยและนวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา ให้มีเนื ้อหาที่ทันสมัยตาม

สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางพลศึกษาและกีฬา ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 
-  เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  

         -  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  คือ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีการบูรณาการความรู้ด้านพลศึกษาและกีฬาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
บริหารจัดการ และการวิจัยท่ีทันสมัย 
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ตัวบ่งช้ี ผลการดำเนินงาน 

 การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ผู้เรียนมีการบูรณา 
การความรู้ด้านพลศึกษาและกีฬาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ 
และการวิจัยท่ีทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและเป�นกลไกสำคัญ
ต่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ อย่างยั่งยืน  
         มีการกำกับติดตามการเรียนการสอน ผู้สอนได้ทำการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อเนื้อหาในรายวิชา เพ่ือนำผลท่ีได้ไปปรับปรุงเนื้อหาให้ดียิ่งข้ึน 

 

 การประเมินกระบวนการ 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
ประจำรายวิชา พบว่า จากการปรับปรุงหลักสูตร และเนื้อหารายวิชาท่ีให้ทันสมัยตาม
สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางพลศึกษาและกีฬาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่าง
กว้างขวางมากยิ่งข้ึน และเกิดประโยชน์สูงสุด  

 

 ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
      การปรับปรุงหลักสูตรให้ทนัสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาพลศึกษา 
และกีฬา มีความทันสมัยเหมาะสมกับบริบทในสังคมป�จจบุัน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา 
ได้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่เป�นกำลังสำคัญในภาคเศรษฐกิจและสังคม 

การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

การกำหนดผู้สอน และการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ 

(มคอ.3 และมคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 
 
  ระบบและกลไก 

มีระบบและกลไก และการวางระบบผู้สอน โดยสำรวจความต้องการ  
ความพอใจ ของอาจารย์ตลอดจนพิจารณา ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 

ในการสอนควบคู่ไปด้วย ตลอดจนกำหนดแนวปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ. 3 เพ่ือให้การ

จัดการเรียนการสอนเป�นไปด้วยความเรียบร้อย โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาพลศึกษาและกีฬาได้มีการวางแผนเพ่ือกำหนดตัวผู้สอนตามระบบและกลไก และ
การวางระบบผู้สอน ตลอดจนพิจารณาความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ ในการสอน

ควบคู่ไปด้วย ตลอดจนกำหนดแนวปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3  
- เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวน มคอ.3 ส่งครบถ้วนตามจำนวน 

ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชา 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ มคอ.3 มีความถูกต้องครบถ้วน  
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  นำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
ได้ประชมุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือกำหนดตัวผู้สอนตามระบบและกลไก

และการวางระบบผู้สอน ตลอดจนพิจารณาความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการ
สอน ตลอดจนกำหนดแนวปฏิบัติการจักทำ มคอ. 3 และเพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนเป�นไปด้วยความเรียบร้อยจึงกำหนดให้มีการกำกับการทำ มคอ. การติดตามการเข้า

ชั้นของครูผู้สอน อีกท้ังให้ผู้สอนบันทึกเหตุการณ์ และป�ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
ทั้งนี้เพื ่อเป�นแนวทางในการกำหนดผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ต่อไป   

 
 การประเมินกระบวนการ 

มีประช ุมการจ ัดอาจารย ์ผ ู ้สอนรายว ิชาได ้ตรงตามว ุฒ ิ ม ีความเช ี ่ยวชาญ  

และมีประสบการณ์ในรายวิชาท่ีทำการสอน อีกท้ังอาจารย์ผู้สอนได้จัดทำ มคอ.3 เป�นไป
ตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามที ่กำหนดไว้ใน มคอ.2  
นอกจากนี ้ย ังมีอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการประชุมเพื ่อจัดทำ มคอ.3 ท่ี

ส่วนกลางกำหนด 
 
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

จากการประเมินกระบวนการ พบว่า ระบบและกลไกที่วางไว้ สามารถทำให้
การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  

 
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 
และความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 
 ระบบและกลไก 

การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยให้หนักศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาหัวข้อวิทยานิพนธ์

ที่นักศึกษาสนใจ นำมาปรึกษา อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ พยายามกำหนดกรอบเพ่ือ
กำหนดเป�นหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามความสนใจ มีการจัดสอบหัวข้อ และระบบการติดตาม
วิทยานิพนธ์ ตาม ความถนัดของนักศึกษา และให้มีการติดตามนักศึกษาที ่กำลัง

ดำเนินการทำวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์เพื ่อรายงานความก้าวหน้าการทำงานของ
นักศึกษา ซ่ึงเป�นการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

พบว่า ควรมีการกำกับติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการ

ตามแผนการศึกษา และติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ โดยหลักสูตร 
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิจัยและนวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา การสัมมนา
ทางพลศึกษาและกีฬา 1 และการสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 2 เพื่อให้นักศึกษา

ดำเนินการตามข้ันตอนการทำงานวิทยานิพนธ์  
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- เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ นักศึกษาท่ีเรียนวิชาการวิจัยและนวัตกรรมทางพล
ศึกษาและกีฬา การสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 1 ควรมีแนวคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ี

ตนสนใจ  
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ นักศึกษาทุกคนมีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

วิจยัประกอบวิทยานพินธ์ ตลอดจนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

จนมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามข้อกำหนดของหลักสูตร 

 
  นำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ  

          1.จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาการสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 1 
เพ่ือให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลให้ได้มาซ่ึงหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีนักศึกษาสนใจ 
          2. นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจ นำมา

ปรึกษา อาจารย์ที ่มีความเชี่ยวชาญ พยายามกำหนดกรอบเพื ่อ กำหนดเป�นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ตามความสนใจ 
          3. สอบหัวข้อ วิทยานิพนธ์ เพื่อให้คณะกรรมการหลักสูตร อนุมัติ หัวข้อและ

แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา  
          4. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท เพื ่อนำเสนอ เสนอส่งคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ 

          5. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แต่งตั้ง
คณะกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์   

หลักสูตรฯ ได้มีการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ผ่านคณะกรรมการ ซ่ึงแต่งตั้งมาจาก

อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาหารือ
แนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละคน 
 

การประเมินกระบวนการ 
การประเมิน ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

พร้อมแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ พบว่า นักศึกษาได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์จาก
อาจารย์ผู้สอนจนสามารถได้หัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์ที่มีความสอดคล้องกับสาขาพล
ศึกษาและกีฬา   

ซึ่งหลังจากได้หัวข้อที่สนใจ นักศึกษาได้ขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดย
ผ่านคณะกรรมการการสอบ พบว่า นักศึกษาสามารถนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ี
สอดคล้องกับสาขาวิชา และเค้าโครงที่นักศึกษานำเสนอมีรายละเอียดชัดเจนครบถ้วน
ตามระเบียบวิธีการวิจัย 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากการประเมินกระบวนการ พบว่า ระบบและกลไกในการดำเนินงานสามารถ

ทำให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาพลศึกษา ระบบและกลไกมี

ประสิทธิภาพ ทำให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ตลอดจนนักศึกษามีการตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อไป 
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การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 
  ระบบและกลไก 

การกำหนดระบบและกลไกอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยการกีฬาว่าด้วยการจัดการศึกษา พ.ศ.2563 และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. กำหนดโดยอาจารย์ท่ีนักศึกษาคาดว่าจะให้เป�นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต้องมีประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ และมีการแต่งตั้งตามข้ันตอนท่ีกำหนด 

การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษา ชั้นป�ท่ี 2 สอบหัวข้อ และเค้าโครง
วิทยานิพนธ ์ตลอดจนการเสนอจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ และได้รับการอนุมัติครบ
ทุกคน โดยได้แต่งตั้งอาจารย์ควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์บนพ้ืนฐานของความพึงพอใจของ

นักศึกษา และความเชี่ยวชาญ ของอาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติครบ และจำนวนนักศึกษาท่ีรับผิดชอบให้เป�นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. กำหนด 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ นักศึกษา 100 %ท่ีได้รับการแต่งตั้งท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีแต่งตั้งเป�นผู้มี   

ความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาวิทยานิพนธ์แต่ละคน 

 
  นำระบบกลและไกสู่การปฏิบัติ 

หลักสูตร มีการตรวจสอบประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ

หลักสูตร แต่ละท่านแก่นักศึกษาเพ่ือพิจารณาทาบทามอาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ท่ีนักศึกษามีความสนใจ แล้วจึงทำการเสนอผ่านคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนพิจารณา แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปยังคณะ

ศึกษาศาสตร์ต่อไป  
 

 การประเมินกระบวนการ 

ในป�การศึกษา 2563 ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการแต่งตั้งมีความเชี่ยวชาญตรงสาขาท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ท่ีนักศึกษาสนใจ และอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละท่านจะมีจำนวนนักศึกษาท่ี

รับผิดชอบ เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. กำหนด 
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ตัวบ่งช้ี ผลการดำเนินงาน 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการกำหนดระบบและกลไก

ในการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์มีความเชี่ยวชาญตรงตามหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และในการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยมีจำนวนนักศึกษาท่ีรับผิดชอบให้เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

กำหนด  
 
การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
การกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว ้

 
  ระบบและกลไก 

การกำหนดระบบและกลไกให้มีการติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษา ดังนี้ 
1. จัดประชุมอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมกับนักศึกษา  
2. การกำกับติดตามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  

และให้มีการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือติดตามความก้าวหน้า 
ในการทำวิทยานิพนธ์  

- เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ นักศึกษาท่ีกำลังดำเนินการทำวิจัยประกอบ

วิทยานิพนธ์ มีความก้าวหน้าจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 15 คน 
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพวิทยานิพนธ์เป�นท่ียอมรับ และได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
  นำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 

1. ได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

นักศึกษา เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ณ สำนักงาน
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะการทำวิทยานิพนธ์  แก่นักศึกษา 

รวมถึงการสนับสนุนคู่มือวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา 
2. ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาใน

ความดูแล นอกจากนี้ยังเป�ดโอกาสให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผ่าน 

e-mail  Facebook Line  และ กลุ่มLine เพ่ืองานวิทยานิพนธ์ท่ีแล้วเสร็จ ตลอดจนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
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ตัวบ่งช้ี ผลการดำเนินงาน 

 การประเมินกระบวนการ 
นักศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมการทำวิทยานิพนธ์ พร้อมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ซ่ึงทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น มีการรายงานผลการดำเนินงาน
วิทยานิพนธ์ของตนเองจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในท่ี
ประชุม ในป�การศึกษา 2563 มีอัตราการสำเร็จการศึกษา และมีการตอบรับการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา  
 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
การดำเนินการตามกระบวนการ ซึ่งเป�นผลมาจากการช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม 

ควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ ปรากฎว่า นักศึกษาได้มีการดำเนินการทำวิจัยประกอบ

วิทยานิพนธ์ได้สำเร็จเร็วขึ้นกว่าเดิม และมีการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่เป�นท่ี

ยอมรับ จำนวน 9 คน คิดเป�นร้อยละ 64.27 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกำหนดเป้าหมายให้ทุกรายวิชามีการประเมินผู้เรียนตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบท้ัง 5 ด้านในหมวดวิชาแกน และ
หมวดวิชาเฉพาะ ตาม มคอ. 2  
  ระบบและกลไก 

หลกัสูตรมีการจัดระบบ และกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิมีข้ันตอนดังนี้ 

 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม เพ่ือวางเกณฑ์การประเมินนักศึกษาให้

สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของหลักสูตร
ตาม มคอ.2 และแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้กำหนดแผนในการประเมินผลการเรียนรู้ (มคอ.
3 ) ตาม มคอ.2 และให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.3 โดยการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา และวิธีการประเมิน 
   2. อาจารย์ผู้สอนกำหนดเครื่องมือ วิธีการประเมิน จากนั้นดำเนินการประเมิน

ตามแผนท่ีกำหนดและรายงานผลการประเมินผลการเรียน 

   3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชา  เพ่ือ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร  

 4. อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการเรียนให้นักศึกษารับรู้และรายงานผลการ

ดำเนินงานรายวิชา มคอ.5  
 5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา โดยทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา สอดคล้องกับ มคอ.3, มคอ.4 

และเชื่อมโยงกับ มคอ.5 และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนำ มคอ.3 มคอ.5 
มคอ.7 เพ่ือนำมากำหนดกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ 

 



51 

 

 

 

ตัวบ่งช้ี ผลการดำเนินงาน 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ มคอ.3 และ มคอ.5 ครบตามจำนวนรายวิชา  
มีการเขียน ถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับ มคอ.2 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติครบท้ัง 5 ด้าน ในหมวดวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะ ตาม มคอ. 2 
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ นักศึกษาได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
  การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 

     การดำเนินงานประเมินผู้เรียนตามระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนของ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
    1. กำหนดรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  

2. อาจารย์ผู้สอน กำหนดแผนการประเมินใน มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการตรวจสอบคุณภาพของ มคอ.3  
4. ผู้สอนดำเนินการประเมินตามแผนท่ีกำหนดใน มคอ.3 แจ้งผลการเรียนรู้

ระหว่างเรียนให้ผู้เรยีนรับทราบ รายงานผลการประเมินการเรียน (เกรด)    

5. คณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการเรียน (เกรด) ผ่านรองคณบดี 
6. อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการดำเนินรายวิชาตามแบบ มคอ.5  
7. คณะกรรมการหรืออาจารย์ผู้สอนทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ตาม มคอ.3  
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร 

(มคอ.7)   

อาจารย์ผู้สอนมีการออกแบบการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการ
ประเมินโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เป�นต้น 

 

 การประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร มีการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานตาม

ระบบและกลไกที่วางไว้ โดยอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชามีการดำเนินการจัดการเรียนการ
สอน และประเมินผู ้เรียนเป�นไปตาม มคอ. 3 และมีการรายงานผลการดำเนินงาน
รายวิชา มคอ.5 ที่สอดคล้องกับ มคอ.2 และเป�นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
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ตัวบ่งช้ี ผลการดำเนินงาน 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
จากการประเมินระบบและกลไกตามหลักเกณฑ์ที ่มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติกำหนดไว้ พบว่า มีการกำกับ ให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการตามระบบและกลไก
ท่ีกำหนด มีการติดตาม การเขียน มคอ. 3 และ มคอ. 5 โดยพบว่า มคอ.3 และ มคอ. 5 
ชัดเจนและสอดคล้อง ตาม มคอ. 2 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเพ่ือเป�น

การพัฒนาคุณภาพในการเรียน  การสอน ต่อไป 
 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   

การกำหนดระบบและกลไกในการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ มีการ
ดำเนินการตามระบบและกลไกและมีการติดตามผลการตรวจสอบผลการประเมินการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งจากการติดตามพบว่า ผู้สอนได้ดำเนินการประเมินตามแผนท่ี

กำหนด และได้แจ้งผลการเรียนให้ผู้เรียนรับทราบตามเกณฑ์ ท่ีได้แจ้งกับนักศึกษาไว้  
 
 ระบบและกลไก 

ป�การศึกษา 2563 ระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยกำหนดเป้าหมายการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
โดยกำหนดให้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้
ของนักศึกษา  

2. มีการประชุมเพื ่อวางแผนการประเมินผลการเรียนรู ้ รายงานผลการ

ตรวจสอบ 
 - เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ ทุกรายวิชาที่มีการตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 

 -   เป ้ าหมายเช ิ งค ุณภาพ  ค ือ ผลการตรวจสอบการประเม ินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชามีความถูกต้อง ครบถ้วน มีความเหมาะสม 
 
  การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัต ิ

อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และ

ประเมินผลการจัดทำ มคอ.5 ให้เป�นไปตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.3 ประจำป�การศึกษา 
2563  

 

  ประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามผลการตรวจสอบผลการประเมิน

การเรียนรู้ ของนักศึกษา พบว่า มีผลการเรียนรู้ครบถ้วนทุกรายวิชา  
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ตัวบ่งช้ี ผลการดำเนินงาน 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
มีการกำหนดระบบและกลไกในการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้  

มีการดำเนินการตามระบบและกลไกที่วางไว้ และมีการติดตามผลการตรวจสอบผลการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา ท้ังนี้ได้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว 
ให้ทางคณะศึกษาศาสตร์ทราบต่อไป 

 
การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7) 

 
 ระบบและกลไก 

หลักสูตรได้กำหนดระบบและกลไกในการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนกำหนดแนวทางในการกำกับ

การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร มคอ.5 และ มคอ.7  

 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผู้สอนให้ทราบแนวทางในการจัดทำการ

ประเม ินการจ ัดการเร ียนการสอนและประเม ินหล ักส ูตร  มคอ .5 ตามแบบ 

ซ่ึงระบุในมคอ.3  

 3. อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรกำกับติดตาม ตรวจสอบการประเมินการ

จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรมคอ.5 และ มคอ.7  

 4. อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้

ผู้สอนทราบเพ่ือนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 

 5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำผลจาก มคอ.5 เพื่อนำไปจัดทำ มคอ.7 ต่อไป 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวน มคอ.5 ครบทุกรายวิชา  

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 มีความถูกต้องชัดเจน เป�นไปตามเกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งชี้ต่าง ๆ 
 

 นำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 
ป�การศึกษา 2563 พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนควร

ดำเนินการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรจัดทำมคอ.

5และ มคอ.7 ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานการ
กำกับติดตามการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื ่อให้ครอบคลุมทุกรายวิชารวมการ
จัดทำ มคอ.5 และ มคอ.7 ให้มีความสอดคล้องกับ มคอ.3 โดยดำเนินการให้ตรวจสอบ

ครบร้อยละ100 ของจำนวนรายวิชาทั้งหมดและจัดทำปฏิบัติการกำกับตรวจสอบให้
เสร็จภายในกำหนดเวลามีข้ันตอนดังนี ้

 1. อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการกำกับโดยกำหนดแนว

ทางการจัดทำ มคอ.5 ตามแบบฟอร์มของคณะ 
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 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กำกับให้คำแนะนำอาจารย์ประจำรายวิชา
จ ัดทำรายงานผลการดำเน ินการของรายว ิชา และรายงานผลการดำเน ินการ 

ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ท่ีเป�ดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

 3. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเสนอ มคอ.5 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวม

นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง มคอ.5 และเสนอต่อรองคณบดีรับรอง 
หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที ่เป�ดสอนให้ครบทุกรายวิชา พบว่า ทุกรายวิชามีการ
ประเมินผลผู้เรียนเป�นไปตามแผน และผู้เรียนเกิดการประเมินผลการเรียนรู้ (LO) ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา (TQF) ท่ีกำหนดไว้ในแต่ละ
รายวิชาครบทุกด้าน ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา  

 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนรายงานการดำเนินการรายวิชา (มคอ.

5) ของทุกรายวิชาและจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป�การศึกษา  
 เมื ่อสิ ้นสุดการดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงานฯตามเป้าหมาย บรรลุ

เป ้ าหมาย ค ือม ี  มคอ.5 ภายใน 30 ว ัน  ครบท ุกรายว ิชา และหล ั งส ิ ้ นสุด 
ภาคการศึกษามีรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดป�การศึกษา 

  
 การประเมินกระบวนการ 

การดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบ พบว่า ผู้สอนส่ง มคอ.5 มีความสอดคล้อง

กับ มคอ.3 ซึ่งคุณภาพการเขียน มคอ.5 มีความชัดเจน ตรงประเด็น และเป�นไปตาม
เวลาที่หลักสูตรกำหนด ส่วน มคอ.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีแนวทางในการ
ปรับปรุงการใช้ภาษา และแนวทางในการเขียน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพ่ิมข้ึน  
 
 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
การประเม ินผลการจ ัดการเร ียนสอน (มคอ.5) ในภาพรวมสอดคล ้อง 

กับ มคอ.3 อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกต คือ การทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน 

โดยเฉพาะในเรื่อง การวิเคราะห์ และแนวทางการแก้ไข ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ยังไม่มี
ความช ั ด เจน  ส ่ วน  มคอ .7  อาจารย์ ผ ู ้ ร ั บผ ิ ดชอบหล ั กส ู ตร ได ้ม ี แนวทาง 
ในการปรับปรุงการใช้ภาษา และแนวทางในการเขียน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพ่ิมข้ึน  
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การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ระบบและกลไก 

กำหนดระบบและกลไกในสอบวิทยานิพนธ์ให้เป�นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 หมวด 10 

การทำวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ 

  -  เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในป�การศึกษา 

2563 มีการตีพิมพ์เผยแพร่มากข้ึน 

-  เป ้าหมายเช ิงค ุณภาพ คือ ว ิจ ัยประกอบว ิทยาน ิพนธ ์ของน ักศ ึกษา 

เป�นท่ียอมรับเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร ่

 

  นำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามคำสั่งสถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตกระบี่ เพื่อให้ทำหน้าที่สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ตาม

ข้อบังคับของสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2557 

หมวด 10 การทำวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ ข้อ 44 และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของวิทยานิพนธ์ให้เป�นไปตามคู ่มือวิทยานิพนธ์ ท่ี

สถาบันการพลศึกษาได้กำหนดรูปแบบไว ้

 

  การประเมินกระบวนการ 

โดยหลักสูตร มีการปฏิบัติตามให้เป�นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาต ิ ว ่าด ้วยการจ ัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 หมวด 10  

การทำว ิทยาน ิพนธ์  และการสอบว ิทยาน ิพนธ์  และในป �การศ ึกษา 2563  

มีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 9 คน โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานทุกคน และเมื่อสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยคณะกรรมการ

ตรวจสอบความถูกต้องได้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการพิมพ์จนมี

ความถูกต้องสมบูรณ์  

 

  การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 ได้มีการกำหนดให้มีการประเมินจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านประกอบด้วย 

ประธานกรรมการการสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เพื่อความถูกต้อง เหมาะสม และยุติธรรม อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินการทำวิจัย

ประกอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป�นที่ยอมรับในการอาชีพ จึงให้นักศึกษาทำงาน

ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีการตรวจสอบการลอกเลยีน
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วรรณกรรม โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ จะต้องไม่มีเนื้อหาซ้ำซ้อน

กับผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ไม่เกิน 100 ละ 30% อย่างไรก็ตาม ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ

ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และได้เสนอผลการดำเนินงานต่อคณะศึกษาศาสตร์

ต่อไป  

 

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งช้ี 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key 

Performance Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่าง

น้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดำเนินงาน

หลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  

มีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 คน มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

ตลอดจนแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  ท่ีเป�นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาหลักสูตรให้เป�นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในป�

การศึกษา  จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 

     การประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี  17 มิถุนายน 2563 เรื่อง 

วางแผนการดำเนินงานของหลักสูตร ในปฏิทินป�การศึกษา 2563 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา การเตรียมการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ และการเตรียมความพร้อมในการเป�ดการเรียนการสอน 

ภาคต้น ตามปฏิทินการศึกษา  

     การประชุมครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง  

การจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน ประจำป�การศึกษา 

2563 การกำหนดรายวิชาพร้อมอาจารย์ผู้สอน  

การประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 11 พฤศจกิายน 2563 เรื่อง  

การบริหารจัดการหลักสูตร การสอบปลายภาค ประจำภาคต้น  

ป�การศึกษา 2563 ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) และการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบ 

 

    การประชุมครั้งท่ี 4/2563 วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 เรื่อง  

การประมวลผลการเรียนในภาคการศึกษาต้น และการบรหิาร

จัดการหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาค

ปลาย ประจำป�การศกึษา 2563 การกำหนดรายวิชาพร้อม

อาจารย์ผู้สอน และการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใน

สถานการณโ์รคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งช้ี 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key 

Performance Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

     การประชุมครั้งท่ี 5/2563 วันท่ี  13 มกราคม 2564 เรื่อง 

ทบทวนการทำงานท่ีผ่านมาของโครงการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา  ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-

19)     

     การประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 10 มีนาคม 2564 เรื่อง การ

สอบปลายภาค(สอบออนไลน์) ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) กำหนดส่งผลการเรียน และแนวทาง

การรับนักศึกษาใหม่ป�การศึกษา 2564 ตลอดจนการพิจารณา

รายงานการประเมินระดับหลักสูตร ป�การศึกษา 2563 เพ่ือรับการ

ประเมินระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา

และกีฬา  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและก ีฬา 

มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ.2 ท่ีได้รับการเห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 

2563 และจากสำน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศ ึ กษา  

วันท่ี 25 สิงหาคม 2563 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเป�ด

สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้

ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา 

มีรายละเอียดของรายวิชา  ตามแบบ มคอ.3 โดยส่งครบ 

ทุกรายวิชาก่อนการเป�ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ภาค

การศึกษา 

วันเป�ดการเรียน

การสอน 

มคอ. จำนวน

รายวิชาที่เป�ด

สอนทั้งหมด 

 

จำนวนรายวิชาที่

ส่งก่อนเป�ดภาค

เรียน 

ต้น 3 สิงหาคม 2563 มคอ.3 9 9 

ปลาย 4 ธันวาคม 2563 มคอ.3 5 5 
 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  

มคอ.5  ภายใน 30 วัน  

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา มี

รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 โดยส่งครบทุกรายวิชา

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเป�ดสอน 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งช้ี 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key 

Performance Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเป�ด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

ภาค

การศึกษา 

วันเป�ดการเรียน

การสอน 
มคอ 

จำนวน

รายวิชาที่

เป�ดสอน

ทั้งหมด 

จำนวนรายวิชาที่ส่ง

ภายใน 30 วันหลัง

ส้ินสุดป�การศึกษา 

ต้น 26 พฤศจิกายน 

2563 
มคอ.5 

9 9 

ปลาย 7 เมษายน 2564 มคอ.5 5 5 
 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  

ภายใน 60 ว ัน หล ังส ิ ้นส ุดป�

การศึกษา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา 

มีรายละเอียดของรายวิชา  ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง

สิ้นสุดป�การศึกษา โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ 

มคอ.7 ส่งภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

6) มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 

25 ของรายวิชาท่ีเป�ดสอนในแต่

ละป�การศึกษา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ท่ีกำหนดใน มคอ.3  จำนวน 14 วิชา มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ คิดเป�นร้อยละ 35.71  

ภาคการศึกษาต้น จำนวน 9 รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

จำนวน 3 รายวิชา คิดเป�นร้อยละ 33.33  

และภาคการศึกษาปลาย จำนวน 5 รายวิชา มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์จำนวน 2 รายวิชา คิดเป�นร้อยละ 40.00  

ภาคการศึกษาต้น 

1. การวิจัยและนวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา 

2. การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษาและกีฬา 

3. การออกแบบการวิจัยทางพลศึกษา 

ภาคการศึกษาปลาย 

1. สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 

2. การวัดเพ่ือประเมินผลทางพลศึกษาและกีฬา 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กลยทุธ์

การสอน หรือ  การประเมินผล

การเรียนรู้ จากผลการประเมิน

กาดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.

7 ป�ท่ีแล้ว  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา มีการ
พัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนำผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ในป�การศึกษา 2562     
หลักสูตร ฯ ได้กำหนดวันในการส่งเล่ม มคอ.5 และได้จำนวนครบ
ตามรายวิชาที ่ทำการสอน นอนจากนี ้ย ังได้มอบหมายงานให้
อาจารย์ท่ีเป�นปรึกษาวิทยานิพนธ์ท้ังหลัก และท่ีปรึกษาร่วม มีการ
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งช้ี 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key 

Performance Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

ประเมินผลส ัมฤทธิ์ และติดตามความก้าวหน้าของการทำ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ

การปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในป�การศึกษา 2563 ไม่มีอาจารยใ์หม่ 

 

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน

ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยป�

ละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ท้ัง 3 คน ในรอบป�ท่ีรับการประเมินได้รับ

การพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพทุกคน คิดเป�นร้อยละ100 

(ภาคผนวกตารางท่ี 5.4-2) 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ต่อป� 

หลักสูตรมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจำนวน 1 คน  

และได้รับการพัฒนาจำนวน 1 คิดเป�นร้อยละ 100 

(ภาคผนวกตารางท่ี 5.4-3) 

11) ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาป�สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ี

มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

ผลการประเมินความพึงพอของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ

อาจารย์มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่  

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

 

 

 
รวมตัวบ่งชี้ในป�นี้ 

 
10 ข้อ 

จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีดำเนินการผ่าน
เฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-5 

5 ข้อ 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ี 1-5 100 
จำนวนตัวบ่งช้ีในป�น้ีท่ีดำเนินการผ่าน 10 ข้อ 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท้ังหมดในป�น้ี 100 
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รหัสเอกสารอ้างอิง ช่ือเอกสารอ้างอิง 

KB-EDU-mPE-5-5.2-1 มคอ.3 และ มคอ.5 

KB -EDU-mPE-5-5.2-2 คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

KB-EDU-mPE-5-5.4-1 รายงานการประชุม ป�การศึกษา 2563 

KB-EDU-mPE-5-5.4-2 รายงานการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ 

 

การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

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

 

 

การเป�ดรายวิชาในภาคหรือป�การศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ป� 

การศึกษา 

เหตุผลท่ีไม่

เป�ดสอน 

มาตรการท่ี

ดำเนินการ 

หัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ี

ไม่ได้สอน 

วิธีแก้ไข 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาท่ีเป�ดสอนในป�ท่ีรายงาน 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

 

ภาคการศึกษาต้น ป�การศึกษา 2563 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

พล 017099  

ระเบียบวิธีการวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 

1/2563    

พล 017126 
การสัมมนาทางพลศึกษา 2 

1/2563    

พล 017117  
การออกแบบการวิจัยทางพลศึกษา 

1/2563    

วท 086358 
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

1/2563    

พล 016161  
การวิจัยและนวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา 

1/2563    

พล 016160  
กระบวนทัศน์ทางพลศึกษาและกีฬา 

1/2563    

พล 016162 
การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษาและกีฬา 

1/2563    

มศ 055021  

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  

1/2563    
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ภาคการศึกษาปลาย ป�การศึกษา 2563 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

กศ 046020  
สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 

2/2563    

พล 086052  

การสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา 1 

1/2563    

พล 016163  
การวัดเพ่ือประเมินผลทางพลศึกษาและกีฬา 

1/2563    

พล 016166  
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาและกีฬา 

1/2563    

พล 047020  

วิทยานิพนธ ์

1/2563    

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบทำให้นักศึกษาเกิดการพัฒนา 

และมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเป�นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา  และผลการประเมินคุณภาพการสอน 

ของอาจารย์โดยนักศึกษา พบว่า ภาคการศึกษาต้น ป�การศึกษา 2563  มีผลการประเมินอาจารย์ผ ู ้สอน 

มีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ภาคการศึกษาปลาย ป�การศึกษา 2563  มีผลการประเมิน

อาจารย์ผู้สอนมีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

มาตรฐานผล 
การเรียนรู ้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจรยิธรรม นักศึกษายังขาดคุณธรรม

จริยธรรมบางประการ คือความ

ประหยัดและอดออม 

โดยหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้สอนปลูกฝ�ง

ความสำคัญของการประหยัดอย่างพอเพียง

ทุกครั้งท่ีทำการสอน 
 

ความรู ้ ยังขาดทักษะในการเสาะแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ ขาด

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีต่อการปฏิบัติงานท่ีได้รับ

มอบหมาย และการทำวิทยานิพนธ ์

โดยหลักสูตร ได้จัดการเรียนการสอน 

เพื ่อสร้างเสริมความรู ้ด ้านทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้

ในการเรียนการสอน 
 

ทักษะทางป�ญญา นักศึกษาบางคนมีองค์ความรู้แต่

ขาดความสามารถในการตัดสินใจ 

นำเอาสิ่งท่ีมีอยู่ไปใช้แก้ป�ญหาต่าง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึน 

โดยหลักสูตร ส่งเสริมให้ผู้สอนในรายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา และ

กีฬาปลูกฝ�งความสำคัญของการคิด และ

ตัดสินใจ โดยบูรณาการให้เข้ากับเนื้อหา

สาระอย่างเหมาะสม 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษายังขาดทักษะการ

วางแผนงานท่ีดีทำให้การทำงาน

ขาดเป้าหมายและไม่ประสบ

ความสำเร็จเท่าท่ีควร 

โดยหลักสูตร ส่งเสริมให้ผู้สอนปลูกฝ�ง

แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนการการ

ดำเนินงาน และการตั้งเป้าหมาย

ความสำเร็จ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษา

ร่วมกันทำงานกลุ่มท่ีมีระบบอีกด้วย 

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขาดทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขตลอดจนความสามารถทาง

สถิต ิสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป�น

อุปสรรค ต่อการทำวิจัยประกอบ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เป�น

อย่างยิ่ง 

โดยหลักสูตรปลูกฝ�งให้นักศึกษาเห็น

ความสำคัญของการคิดวิเคราะห์โดยใช้

เทคโนโลยีมาเป�นสื่อในการเรียนการสอน 

และบูรณาการให้เข้ากับเนื้อหาสาระอย่าง

เหมาะสม 
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  

จำนวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จำนวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม 

จำนวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ อาจารย์ 
บุคลากรสาย

สนับสนุน 
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องค์ประกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  

 

ตัวบ่งช้ี ผลการดำเนินงาน 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

        การดำเนินงานของหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 ระบบและกลไก 

    ได้กำหนดระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ดังนี้ 

    1. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการบริการ

เก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม 

2. รายงานผลการสำรวจต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. วางแผนจัดหา/จัดซ้ือ/ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท้ัง

ด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 
- เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ จำนวนของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ท่ีได้รับมีเพ่ิมข้ึน 

- เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพของสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ท่ีได้มีความทันสมัย ตรงตามความต้องการ มีการปรับปรุง 
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 
  การนำระบบและกลไกสู่การปฏิบัติ 

 ป�การศึกษา 2563 มีการดำเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย การจัดหา 

จัดซื ้อ ปรับปรุงสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ท ั ้งด ้านกายภาพ และ

ทรัพยากรการเร ียนรู ้ให ้เพียงพอและเหมาะสมในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

มีการดำเนินงานดังนี ้

1. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการการใช้สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ความพร้อมของห้องเรียน อาคาร สถานที่ แหล่งสืบค้นข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่าย จากอาจารย์และนักศึกษา พบว่า ความพร้อม
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านกายภาพคือ มีที่ตั้งสำนักงานการ

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีฐานข้อมูลงานวิจัย
เพ่ือประกอบการทำวิทยานิพนธ ์
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ตัวบ่งช้ี ผลการดำเนินงาน 

2. จัดให้มีห้องประชุมสัมมนา และห้องสืบค้นข้อมูลเพื่อทำ
การวิจัยหรือวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา รวมถึงห้องให้คำปรึกษา

วิทยานิพนธ์ โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต 
ให้มีความเสถียร และมีความเร็วมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูลของนักศึกษา  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทางโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้
นำรูปแบบการเรียนออนไลน์ และ การประชุมทางไกล มีการใช้

โปรแกรม ZOOM เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีความต่อเนื่อง  
 
 การประเมินกระบวนการ 

ได้ดำเนินการตามระบบและกลไกท่ีได้วางไว้ คือ มีการสำรวจ
ความพร้อมของห้องเรียน อาคาร สถานท่ี สำหรับการจัดการเรียน
การสอน ห้องสืบค้นข้อมูล และห้องสำหรับให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ตรงตามความต้องการ ซ่ึงทำให้ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ 
 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
        ระบบและกลไก กระบวนการท่ีทางหลักสูตรได้วางแผนและ
ดำเนินการนั้น มีประสิทธิภาพทำให้สามารถดำเนินการได้บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีตั้งไว้  
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           หมวดที่ 5  การบริหารหลักสตูร 

 

 

การบริหารหลักสูตร 

ป�ญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของป�ญหาต่อสัมฤทธิ์ผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ป�ญหาในอนาคต 

- - - 

   
 

 

หมวดท่ี 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ 

ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับ 

การนำไปดำเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   

สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ท่ีสำเร็จการศึกษา  (รายงานตามป�ท่ีสำรวจ)  

ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ให้มีการจัดการข้อมูลการประกาศ  

การประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเรียน ในเว็บไซต์ 

เพ่ือความสะดวก ทันสมัยควรนำเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับ  

พลศึกษาและกีฬาสำหรับการเรียนการสอนให้มากข้ึน 

กำหนดแนวทางดำเนินการให้มีการพัฒนาการ

จัดการศึกษา เพ่ือความสะดวก ทันสมัย ให้มากข้ึน 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  

ดำเน ินการนำเสนอต ่อคณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตร และนำเสนอรองคณบด ีตามลำดับ 

เรื่องจัดการข้อมูลการประกาศ การประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเรียน ในเว็บไซต์ เพ่ือความสะดวก ทันสมัย 

ในการจัดการศึกษาต่อไป แลดะให้อาจารย์ผู้สอนได้นำเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับพลศึกษาและกีฬา สำหรับการเรียน

การสอนให้มากข้ึน เพ่ือองค์ความรู้ใหม่ท่ีนักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ได ้
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน  

          หลักสูตรได้นำส่งแบบสอบถามไปยังบัณฑิต โดยให้บัณฑิตนำไปเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน 

ท่ีบัณฑิตปฏิบัติงานอยู่ และเม่ือผู้บังคับบัญชาดำเนินการตอบแบบสอบถามแล้ว ให้บัณฑิตส่งกลับมายังงาน

หลักสูตร เพ่ือทำการวิเคราะห์ประเมินผล 

ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและ

คุณลักษณะของบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 

กำหนดแนวทางดำเนินการให้มีการพัฒนา

บัณฑิตเพ่ือความต้องการของสังคมป�จจุบัน ต่อไป 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  

ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการผลิตบัณฑิต เพ่ือให้ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่

ในระดับมากท่ีสุดในป�ถัด ๆ ไป 

 

 

 

หมวดท่ี 7 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 

ความก้าวหน้าของการดำเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของป�ท่ีผ่านมา 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/เหตุผล 

ท่ีไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 

1. ควรจัดทำ

แผนการกำกับติดตา

ความก้าวหน้าในการ

ทำวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาอย่างเป�น

รูปธรรม 

2. ควรจัดทำแผน

กำกับการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงาน

วิทยานิพนธ์ 

ตลอดจนการทำ

สารสนเทศแหล่ง

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

แก่นักศึกษา 

 พฤศจิกายน 2564 1. อาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

2. ประธาน

หลักสูตร 

3. รองคณบดี 

   คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

ได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ห ล ั ก ส ู ต ร  อ า จ า ร ย ์ ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า

ว ิทยาน ิพนธ ์  และน ักศ ึกษา เ พ่ือ
ปรึกษาหารือแนวทางในการจัดทำ
ว ิทยาน ิพนธ ์ของ ให ้ความร ู ้  และ

ข้อเสนอแนะการทำวิทยานิพนธ์แก่
นักศึกษา สามารถสำเร็จการศึกษา
ตามข้อกำหนดของหลักสูตร 

ได้ดำเนินให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทุกท่านรายงาน
ความก้าวหน้าของนักศึกษาในความ

ดูแล นอกจากนี้ยังเป�ดโอกาสให้
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผ่าน e-mail  
Facebook Line  และ Line กลุ่ม  
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ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จำนวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชาฯ) 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

 

แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับป� 2564. 

ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันท่ีคาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

ลำดับท่ี แผนการปฏิบัติ วันท่ีคาดว่าจะสิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ 

1. การกำกับติดตามการทำวิทยานิพนธ์ 

ของนักศึกษาให้สำเร็จและเป�นไปตาม

ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 

ตุลาคม 2564 อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

2. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มีการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ และ

ผลงานทางวิชาการ 

มกราคม 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

3. การพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ให้มี

คุณภาพ และมีการเผยแพร่งานวิจัยให้เป�น

ท่ียอมรับในสังคม ท้ังอาจารย์ประจำ

หลักสูตร และนักศึกษา 

มกราคม 2565 อาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีนำเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดำเนินการจริง 

1. เป�นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 

2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย  

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ป�ท่ีพิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนท่ี หนึ่ง  รองศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต  เต็งกูสลุัยมาน 

รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน, ภานุ ศรีวิสุทธิ์, เจนวิทย์ ดิษขนาน, นฤณัฐ ไชยเจริญ,เอกชัย พูลแก้ว และ สุขสวัสดิ์   

แย้มศรี.  (2563). มโนมติการเข้าร่วมฝ�กซ้อมกีฬาอาชีพสังกัดสโมสรฟุตบอล 3 จังหวัดชายแดนใต้. 

วารสารสุขวิชากร  สถาบันการพลศึกษา  ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน. 

รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน.  (2562). การพัฒนาหลักสูตรป�นผาเพ่ือการท่องเท่ียวพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลอันดามัน.   

วารสารสุขวิชาการ  สถาบันการพลศึกษา  ป�ท่ี 11 ฉบับท่ี 2.   

รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน.  (2561).  การสร้างแบบทดสอบทักษะกาบัดดี้สำหรับนักกีฬาช้ันนำของไทย.   

ในวารสาร สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ  ป�ท่ี 44 เล่มท่ี 1. 146. 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนท่ี สอง อาจารย์ ดร.ภานุ  ศรีวิสุทธิ์ 

รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน, ภานุ ศรีวิสุทธิ์, เจนวิทย์ ดิษขนาน, นฤณัฐ ไชยเจริญ,เอกชัย พูลแก้ว และ สุขสวัสดิ์   

แย้มศรี.  (2563). มโนมติการเข้าร่วมฝ�กซ้อมกีฬาอาชีพสังกัดสโมสรฟุตบอล 3 จังหวัดชายแดนใต้. 

วารสารสุขวิชากร  สถาบันการพลศึกษา  ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน. 

ก้องเกียรติ เชยชม, โกศล รอดมา และ ภานุ ศรีวิสุทธิ์. (2561). การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลการปฏิบัติการสอน 

พลศึกษาของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา กลุ่มวิทยาเขตภาคใต้. หน้า 14-28.  การประชุมวิชาการ

แห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการแห่งประเทศไทย  วันท่ี 7-9 พฤศจิกายน 2561.  

จตุรงค ์เหมรา, โกศล รอดมา, อุมาภรณ์ คงอุไร และภานุ ศรีวิสุทธิ.์  (2561).  ประสิทธิผลของแบบจำลอง 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช่สถาบันการพลศึกษาภาคเหนือเป�นฐาน. หน้า15-25  การประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4. ประจำป� 2561 วันท่ี 18 ธนัวาคม 2561. 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนท่ี สาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม 

ก้องเกียรติ เชยชม. (2562). บุพป�จจัยของมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วารสารวิชาการ  สถาบันการพลศึกษา  11 (2), 242-257. 

ก้องเกียรติ เชยชม, และคณะ. (2560). บทบาทนักศึกษาปฏิบัติการสอนพลศึกษา กับการสร้างเสริมสุขภาพ 

นักเรียน.  วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา. (8)1. 17-29. 

ก้องเกียรติ เชยชม. (2559). พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบ่ี.  วารสารวิชาการ. สถาบันการพลศึกษา. (8)1. 17-29 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร คนท่ี 1 : รองศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต  เต็งกูสุลัยมาน 

 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………..วันท่ีรายงาน : 31 พฤษภาคม 2564 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ี 2 : อาจารย์ ดร.ภานุ  ศรีวิสุทธิ์ 

 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………..วันท่ีรายงาน : 31 พฤษภาคม 2564 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ี 3 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม 

 

ลายเซ็น : …………………………………………………………………..วันท่ีรายงาน : 31 พฤษภาคม 2564 

 

 

                      

            .....................................................................               ..................................................................... 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต  เต็งกูสุลัยมาน)                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอ้งเกียรติ เชยชม) 

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา       รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

                  วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564          วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี  มคอ.7 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี ผ่าน/ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

1. การกำกับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด

โดย สกอ. 

ผ่าน  

  คะแนน 0-5  

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.72  

 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัย 

ของผู้สำเร็จการศึกษา 

4.82  

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3  

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3  

 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3  

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3  

 4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.72  

 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 3  

5. หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3  

5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

3  

5.3 การประเมินผู้เรียน 3  

5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

5  

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3  

รวมคะแนนประเมินหลักสูตร 3.56  
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ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

องค์ 

ประกอ

บท่ี 

จำนวน 

ตัวบ่งช้ี 
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

การแปลผล 
0.01-2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01-3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01-5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่าน หลักสูตร ได้/ไม่ได้มาตรฐาน 

2 2 - - 4.77 4.77 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.57 - - 3.57 ระดับคุณภาพด ี

5 4 3.00 3.67 5 3.75 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 

ตบช. 
13 7 4 2 

 

 

 

รวม

คะแนน 
 3.39 3.50 4.77 3.56 ระดับคุณภาพด ี

แปลผล 
 

 

ระดับ

คุณภาพด ี

ระดับ

คุณภาพด ี

ระดับ

คุณภาพดี

มาก 

  

 

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 และ 4.3 เป�นผลลพัธ์ของกระบวนการย่อย 
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รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set 

รายการท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

ข้อมูลอาจารย ์

1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  3 

  คุณวุฒิปรญิญาตร ี -  

  คุณวุฒิปรญิญาโท -  

  คุณวุฒิปรญิญาเอก 3  

2 อาจารย์ประจำหลักสตูร  3 

  คุณวุฒิปรญิญาตร ี -  

  คุณวุฒิปรญิญาโท -  

  คุณวุฒิปรญิญาเอก 3  

3 อาจารยผ์ู้สอน 4  

  คุณวุฒิปรญิญาตร ี -  

  คุณวุฒิปรญิญาโท  1 

  คุณวุฒิปรญิญาเอก  3 

4 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก  3 

5 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ 2  

  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ี  - 

  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท -  

  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  1 

  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ี -  

  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท -  

  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 1  

  ตำแหน่งศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ี -  

  ตำแหน่งศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท -  

  ตำแหน่งศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  - 

6 คุณภาพผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  4.72 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.20) 
 - 
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รายการท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมลู 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ แต่สถาบันนำเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจดัทำ เป�นประกาศให้ทราบเป�นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก ประกาศ (ค่าน้ำหนัก 0.40) 

-  

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏ

ใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (ค่าน้ำหนัก 0.60) 
 8 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงาน

ทางวิชาการ แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดทำเป�นประกาศให้ทราบเป�น

การท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่

อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

(ค่าน้ำหนัก 0.80) 

 - 

  

 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  

 - ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร 

 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 

 - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 

 - ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

 - ตำรา หรือหนังสือ หรืองานแปลท่ีไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

 - ตำรา หรือหนังสือหรืองานแปล ท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ด้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

(ค่าน้ำหนัก 1.00) 

 - 

7 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 4.80 

ข้อมูลนักศึกษา 

8 จำนวนนักศึกษาของหลักสูตรท้ังหมด (ไม่นับนักศึกษาตกค้าง) 12  

ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตร ี

9 จำนวนบัณฑติผูส้ำเรจ็การศึกษาในหลักสตูรท้ังหมด (รวมตกค้าง)   

10 จำนวนผู้ใช้บัณฑติท่ีตอบแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต   

11 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสตูร ท่ีไดร้ับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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12 
ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตท่ีตอบแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต (อย่างน้อยร้อยละ 20 ของ

ผู้สำเร็จการศึกษา) 
 

13 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (TQF เฉลี่ยจากเตม็ 5 คะแนน)  

14 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  ด้านคุณธรรมจรยิธรรม  

15 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  ด้านความรู ้  

16 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  ด้านทักษะทางป�ญญา  

17 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

18 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

19 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  ด้านตามท่ีองค์กรวิชาชีพกำหนด   

20 
จำนวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ป� หลังสำเร็จ

การศึกษา 
 

21 
จำนวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีได้งานทำภายใน 1 ป� หลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ี

ประกอบอาชีพอิสระ) 
 

22 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทำภายใน 1 ป� หลังสำเร็จการศึกษา  

23 จำนวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ   

24 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทำก่อนเข้าศึกษา   

25 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   

26 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีอุปสมบท   

27 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร   

28 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจำอยู่แล้ว   

29 จำนวนบัณฑติท่ีไมม่ีงานทำ   

ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาโท 

30 
จำนวนผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร ่
 9 

31 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมดท่ีสภาอนุมัติในป�การศึกษาท่ีรับการ

ประเมิน 
14  

32 จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  (ค่าน้ำหนัก 0.10)  - 

33 
จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.20) 
 - 
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34 

จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจดัทำเป�นประกาศให้ทราบเป�นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 

ทราบภายใน30 วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ 

และผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ำหนัก 0.40) 

-  

35 
จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  

 (ค่าน้ำหนัก 0.60) 
 9 

36 

จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่

สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทำเป�นประกาศให้ทราบเป�นการท่ัวไป และแจ้ง

ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)

หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  (ค่าน้ำหนัก 0.80) 

 - 

37 

จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

2556 และ ผลงานท่ีไดร้ับการจดสทิธิบัตร (ค่าน้ำหนัก 1.00) 

 - 

38 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานท่ีตพิีมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สำเรจ็การศึกษา

ระดับปริญญาโท 
4.82  

39 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา

ปริญญาโท 
38.57 

ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาเอก 

40 
จำนวนผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอก ท่ีได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร ่
  

41 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมดท่ีสภาอนุมัติในป�การศึกษาท่ีรับการ

ประเมิน 
  

42 
จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.20) 
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43 

บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทำเป�นประกาศให้ทราบเป�นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน30 

วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ 

และผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ำหนัก 0.40) 

  

44 
บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุม่ท่ี 2        (ค่า

น้ำหนัก 0.60) 
  

45 

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจดัทำเป�นประกาศให้ทราบเป�นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)หรือตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  (ค่าน้ำหนัก 0.80) 

  

46 

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

2556 และ ผลงานท่ีไดร้ับการจดสทิธิบัตร (ค่าน้ำหนัก 1.00) 

  

47 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานท่ีตพิีมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สำเรจ็การศึกษา

ระดับปริญญาเอก 
  

48 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ตารางท่ี 1.1-1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ. 2) ป�การศึกษา 2563 

 
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 

ตำแหน่ง 

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

 

ป�ที่จบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร

ที่จบ 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ 

(ถ้ามี) 

สาขาวชิาที่จบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษา

ที่จบ 

วันเดือนป�เข้า

ทำงาน 

วัน เดือนป�ที่เป�น

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

วัน เดือนป�ที่ลาออก

จากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

1 รศ.ดร.รายาศิต    
เต็งกูสุลยัมาน   

รศ. ปริญญาเอก 2543 Ph.D.  

- 

Physical 
Education 

University of 

Science, 

Malaysia 

2 กรกฎาคม 

2557 

2 กรกฎาคม 

2557 

อยู่ในตำแหน่ง 

2 อาจารย์ ดร.ภานุ  
ศรีวิสุทธ์ิ 

อาจารย ์ ปริญญาเอก 2559 กศ.ด.  

- 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ 

2 มกราคม 

2562 

8 กุมภาพันธ์ 

2562 

อยู่ในตำแหน่ง 

3 ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  

เชยชม 

ผศ. ปริญญาเอก 2560 ปร.ด. - การพัฒนาการ

บริหาร

การศึกษา 

มหาวิทยาลัย

ปทุมธานี 

2 มกราคม 

2562 

23 ธันวาคม 

2562 

 

อยู่ในตำแหน่ง 
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ตารางท่ี 1.1-2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ป�จจุบัน-กรณีมีการเปล่ียนแปลงจาก มคอ. 2) ป�การศึกษา 2563 

 
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 

ตำแหน่ง 

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

 

ป�ที่จบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร

ที่จบ 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ 

(ถ้ามี) 

สาขาวชิาที่จบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษา

ที่จบ 

วันเดือนป�เข้า

ทำงาน 

วัน เดือนป�ที่เป�น

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

วัน เดือนป�ที่ลาออก

จากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

1 รศ.ดร.รายาศิต    
เต็งกูสุลยัมาน   

รศ. ปริญญาเอก 2543 Ph.D.  

- 

Physical 
Education 

University of 

Science, 

Malaysia 

2 กรกฎาคม 

2557 

2 กรกฎาคม 

2557 

อยู่ในตำแหน่ง 

2 อาจารย์ ดร.ภานุ  
ศรีวิสุทธ์ิ 

อาจารย ์ ปริญญาเอก 2559 กศ.ด.  

- 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ 

2 มกราคม 

2562 

8 กุมภาพันธ์ 

2562 

อยู่ในตำแหน่ง 

3 ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  

เชยชม 

ผศ. ปริญญาเอก 2560 ปร.ด. - การพัฒนาการ

บริหาร

การศึกษา 

มหาวิทยาลัย

ปทุมธานี 

2 มกราคม 

2562 

23 ธันวาคม 

2562 

 

อยู่ในตำแหน่ง 
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ตารางท่ี 1.1-3 อาจารย์ผู้สอน ท่ีเป�นอาจารย์ประจำในในหลักสูตร ป�การศึกษา 2563 

 
 

ลำดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

 

ป�ที่จบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร

ที่จบ 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ 

(ถ้ามี) 

สาขาวชิาที่จบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษา

ที่จบ 

วันเดือนป�เข้า

ทำงาน 

วัน เดือนป�ที่เป�น

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

วัน เดือนป�ที่ลาออก

จากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

1 รศ.ดร.รายาศิต    
เต็งกูสุลยัมาน   

รศ. ปริญญาเอก 2543 Ph.D.  

- 

Physical 
Education 

University of 

Science, 

Malaysia 

2 กรกฎาคม 

2557 

2 กรกฎาคม 

2557 

อยู่ในตำแหน่ง 

2 อาจารย์ ดร.ภานุ  
ศรีวิสุทธ์ิ 

อาจารย ์ ปริญญาเอก 2559 กศ.ด.  

- 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ 

2 มกราคม 

2562 

8 กุมภาพันธ์ 

2562 

อยู่ในตำแหน่ง 

3 ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  

เชยชม 

ผศ. ปริญญาเอก 2560 ปร.ด. - การพัฒนาการ

บริหาร

การศึกษา 

มหาวิทยาลัย

ปทุมธานี 

2 มกราคม 

2562 

23 ธันวาคม 

2562 

 

อยู่ในตำแหน่ง 

ตารางท่ี 1.1-4 อาจารย์ผู้สอน ท่ีเป�นอาจารย์พิเศษภายนอกหลักสูตร ป�การศึกษา 2563 
 

ลำดับ 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ

การศึกษาสูงสุด 

ป�ที่จบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร 

ที่จบ 

กลุ่มสาขาวิชาที่

จบ 

(ถ้ามี) 

สาขาวชิาที่จบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษาที่จบวุฒิสูงสดุ วันเดือนป�เข้าทำงาน วันเดือนป�ที่ลาออก/

เกษียณอาย ุ

1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปรัศนี ช่วยการ ซอลฮิ ี
รศ. ปริญญาโท พ.ศ.2555 

ครุศาสตรม

หาบัณฑติ 
- ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 พ.ย. 2547 อยู่ในตำแหน่ง 
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ตารางท่ี 4.2-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ( 5 ป�ย้อนหลัง) 

ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ผลถ่วง

น้ำหนักของ

ผลงาน 

รายละเอียดการเผยแพร่ 

(นำเสนอระดับชาติ/นานาขาติ/ตีพิมพ์) 
ป�ท่ีเผยแพร่ 

หมาย

เหตุ 

1 รองศาสตราจารย ์

ดร.รายาศิต  

เต็งกูสุลยัมาน 

 

สุขสวัสดิ์ แย้มศรี , รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน และภานุ ศรีวิสุทธ์ิผลของการฝ�ก.

(2564).  พลัยโอเมตริกท่ีมีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาดาบไทย. 

 

เอกชัย พูลแก้ว, รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน และภานุ ศรีวิสุทธ์ิ.  (2564) 

ป�ญหาการฝ�กซ้อมกีฬามวยไทยสมัครเล่นของสถาบันการพลศึกษา. 

 

ชัยฤทธ์ิ บัวเพชร , รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน และก้องเกียรติ เชยชม.  (2563). 

พฤติกรรมและอุปสรรคในการออกกำลังกายของนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร. 

 

กฤติยา ภักดีวานิช , รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน และก้องเกียรติ เชยชม.  (2563) 

พฤติกรรมและอุปสรรคในการออกกำลังกายของนักเรียน โรงเรียนอำมาตย์

พานิชนุกูล จังหวัดกระบ่ี. 

 

เจนวิทย์ ดิษขนาน , รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน และภานุ ศรีวิสุทธ์ิ.  (2563). 

รูปร่างนักกีฬากาบัดดี้ช้ันนำของไทย. 

0.6 

 

 

 

0.6 

 

 

0.6 

 

 

 

0.6 

 

 

 

 

0.6 

 

 

 

วารสารวิชาการ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

13 (2),  227-237 

 

 

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศกึษา 

13 ( 2 ), 238-248 

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศกึษา 
12 (2), 161-172  

 

 

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศกึษา 

12 (2 ), 122-133 

 

 

 

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศกึษา 

12 ( 3 ),  110-122 

 

 

2564 

 

 

 

2564 

 

 

2563 

 

 

 

2563 

 

 

 

 

2563 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ผลถ่วง

น้ำหนักของ

ผลงาน 

รายละเอียดการเผยแพร่ 

(นำเสนอระดับชาติ/นานาขาติ/ตีพิมพ์) 
ป�ท่ีเผยแพร่ 

หมาย

เหตุ 

วัชระ ยกฉิมรายาศิต เต็งกูสุลัยมานและ ก้องเกียรติ เชยชม.  (2563). การสร้าง

เกณฑ์การประเมินทักษะการว่ิงระยะสั้นสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการ

กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร. 
 

ไมตรี ยาตา, รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน และพีระพงศ์ หนูพยันต์.  (2563). 

การจัดกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ใน

โรงเรียน ระดับประถมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบ่ี. 
 

นฤณัฐ ไชยเจริญ, รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน และพีระพงศ์ หนูพยันต์.  ( 2563). 

สภาพการประเมินผลการเรียนรู้วิชาพลศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดภาคใต้. 
 

รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน, ภานุ ศรีวิสุทธ์ิ, เจนวิทย์ ดิษขนาน, นฤณัฐ ไชยเจริญ, 

เอกชัย พูลแก้ว และ สุขสวัสดิ์ แย้มศรี.  (2563). มโนมติการเข้าร่วมฝ�กซ้อม

กีฬาอาชีพสังกัดสโมสรฟุตบอล 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
 

รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน.  (2561). การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรป�นผา 

เพ่ือการท่องเท่ียวพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเลอันดามัน. 
 

 รายาศิต เต็งกูสลุัยมาน.  (2561).  การสร้างแบบทดสอบทักษะกาบัดดี้

สำหรับนักกีฬาช้ันนำของไทย.  

0.6 

 

 

0.6 

 

 

0.6 

 

 

0.6 

 

 

 

0.6 

 
 

0.2 

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศกึษา 

12 (3),  242-252 

 

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตร้อยเอ็ด 9 ( 2) ,  435-447 

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตร้อยเอ็ด 9 ( 2) ,  448-459 

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศกึษา 

12 (1),  226-236 

 

 

วารสารวิชาการ  สถาบันการพลศกึษา   

11 (2), 227-241 

วารสาร สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ   

44 (1), 146 . 

2563 

 

 

2563 

2563 

2563 

 

 

2561 

2561 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ผลถ่วง

น้ำหนักของ

ผลงาน 

รายละเอียดการเผยแพร่ 

(นำเสนอระดับชาติ/นานาขาติ/ตีพิมพ์) 
ป�ท่ีเผยแพร่ 

หมาย

เหตุ 

 

 
 

 

2 อาจารย์ ดร.ภานุ  

ศรีวิสุทธ์ิ 

สุขสวัสดิ์ แย้มศรี , รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน และภานุ ศรีวิสุทธ์ิผลของการฝ�ก.

(2564).  พลัยโอเมตริกท่ีมีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาดาบไทย. 

 

เอกชัย พูลแก้ว, รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน และภานุ ศรีวิสุทธ์ิ.  (2564) 

ป�ญหาการฝ�กซ้อมกีฬามวยไทยสมัครเล่นของสถาบันการพลศึกษา. 

 

เจนวิทย์ ดิษขนาน , รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน และภานุ ศรีวิสุทธ์ิ.  (2563). 

รูปร่างนักกีฬากาบัดดี้ช้ันนำของไทย. 

 

รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน, ภานุ ศรีวิสุทธ์ิ, เจนวิทย์ ดิษขนาน, นฤณัฐ ไชย

เจริญ, เอกชัย พูลแก้ว และ สุขสวัสดิ์ แย้มศรี. (2563). มโนมติการเข้าร่วม

ฝ�กซ้อมกีฬาอาชีพสังกัดสโมสรฟุตบอล 3 จังหวัดชายแดนใต้. 
 

ก้องเกียรติ เชยชม, โกศล รอดมา และ ภานุ ศรวิีสุทธ์ิ. (2561). การพัฒนา 

ตัวบ่งช้ีประสิทธิผลการปฏิบัติการสอนพลศึกษาของนักศึกษาสถาบัน 

การพลศึกษา  กลุม่วิทยาเขตภาคใต้.  

0.6 

 

 

 

0.6 

 

 

0.6 

 

 

0.6 

 

 

 

0.6 

 

 

วารสารวิชาการ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

12 (3),  242-252 

 

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตร้อยเอ็ด 9 ( 2) ,  435-447 

 

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศกึษา 

12 ( 3 ),  110-122 

 

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศกึษา 
12 (1), 226-236 

 

 

การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา  

พลศึกษา และนันทนาการแห่งประเทศไทย  วันท่ี 7-9 

พฤศจิกายน 2561 

2564 

 

 

2564 

 

 

2563 

 

 

2563 

 

 

 

2561 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ผลถ่วง

น้ำหนักของ

ผลงาน 

รายละเอียดการเผยแพร่ 

(นำเสนอระดับชาติ/นานาขาติ/ตีพิมพ์) 
ป�ท่ีเผยแพร่ 

หมาย

เหตุ 

จตุรงค์ เหมรา, โกศล รอดมา, อุมาภรณ์ คงอุไร และภานุ ศรีวิสุทธ์ิ.  (2561).   

ประสิทธิผลของแบบจำลองส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช่สถาบัน 

การพลศึกษาภาคเหนือเป�นฐาน.  

0.2 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4. ประจำป� 

2561 วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 

 
 

 

2561 

 

 
 

 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 ดร.ก้องเกียรติ เชยชม 

ชัยฤทธ์ิ บัวเพชร , รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน และก้องเกียรติ เชยชม.  (2563). 

พฤติกรรมและอุปสรรคในการออกกำลังกายของนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร. 
 

กฤติยา ภักดีวานิช , รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน และก้องเกียรติ เชยชม.  (2563) 

 พฤติกรรมและอุปสรรคในการออกกำลังกายของนักเรียน โรงเรียนอำมาตย์

พานิชนุกูล จังหวัดกระบ่ี. 

 

ก้องเกียรติ เชยชม. (2562). บุพป�จจัยของมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา 

   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา 
 

 

ก้องเกียรติ เชยชม, โกศล รอดมา และ ภานุ ศรีวิสุทธ์ิ. (2561). การพัฒนา 

    ตัวบ่งช้ีประสิทธิผลการปฏิบัติการสอนพลศึกษาของนักศึกษาสถาบันการ  

พลศึกษา  กลุ่มวิทยาเขตภาคใต้. 
 

0.6 

 

 

 

0.6 

 
 

0.6 

 

0.2 

 
 

 

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศกึษา 

12 (2), 161-172  

 

 

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศกึษา 

12 (2 ), 122-133 

 

วารสารวิชาการ  สถาบันการพลศกึษา   

11 (2), 242-257. 
 

 

การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา  

พลศึกษา และนันทนาการแห่งประเทศไทย  

 วันท่ี7-9 พฤศจิกายน 2561 

 

2563 

 
 

 

2563 

 

 

2562 

 

2561 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ผลถ่วง

น้ำหนักของ

ผลงาน 

รายละเอียดการเผยแพร่ 

(นำเสนอระดับชาติ/นานาขาติ/ตีพิมพ์) 
ป�ท่ีเผยแพร่ 

หมาย

เหตุ 

ก้องเกียรติ เชยชม, และคณะ. (2560). บทบาทนักศึกษาปฏิบัติการสอน 

      พลศึกษา กับการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน.  
 

ก้องเกียรติ เชยชม. (2559). พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ สาขาวิชา 

     พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบ่ี. 

0.6 

 

0.6 

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา. (8)1. 17-29. 
 

 

วารสารวิชาการ. สถาบันการพลศกึษา. (8)1. 17-29 
 

 

. 
 

 
 

2560 
 

 

2560 

 

ตารางท่ี 5.4-1   รายช่ืออาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) การปฐมนิเทศ การอบรม ป�การศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หัวข้อเรื่องท่ีได้รับการปฐมนิเทศ 
วิธีการปฐมนิเทศ ผู้ทำหน้าท่ีปฐมนิเทศ 

1      

2      

3      

4      

5      
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ตารางท่ี 5.4.2 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำป�การศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หัวข้อเรื่องท่ีได้รับการพัฒนา วัน เดือน ป� ท่ีได้รับการพัฒนา หน่วยงานท่ีจัด 

1      

2      

3      

4      

5      

 

ตารางท่ี 5.4.3 รายงานการได้รับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำป�การศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หัวข้อเรื่องท่ีได้รับการพัฒนา วัน เดือน ป� ท่ีได้รับการพัฒนา หน่วยงานท่ีจัด 

1      

2      

3      

4      

5      
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สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบ่ี  

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล 

สถานะการทำงาน 
สถานะการ

ตอบ 
ผลการประเมินคณุภาพบัณฑติ 

ไม่

ทำ 
อิสระ ทำงาน 

ไม่

ตอบ 
ตอบ 

ด้าน

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้านความรู ้
ด้านทักษะทาง

ป�ญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลย ี

ด้านทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ยของ

คะแนน 

ผลการประเมิน

คุณภาพบัณฑิต 

1 นายนฤณัฐ ไชยเจริญ      4.80 4.60 4.60 5.00 4.80 5.00 4.80 

2 นายไมตรี  ยาตา      4.80 4.60 4.60 5.00 5.00 5.00 4.84 

3 นายวัชระ ยกฉิม      5.00 4.40 4.20 4.00 4.00 3.00 4.10 

4 นายเอกชัย พูลแก้ว      5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5 นายชัยฤทธิ์   บัวเพชร      4.80 5.00 4.40 4.80 4.80 4.40 4.70 

6 นายเจนวิทย์ ดิษขนาน      5.00 4.80 4.60 5.00 5.00 5.00 4.90 

7 นายสันติพร เชื้อไทย      4.80 4.60 4.20 4.80 4.60 4.60 4.60 

8 น.ส.กฤติยา ภักดีวานิช      4.80 5.00 4.40 4.80 4.80 4.40 4.70 

9 น.ส.นิติษา ขวัญแก้ว      5.00 4.80 4.80 4.80 4.60 4.80 4.80 

10 จ.ส.ต.ชุมพล นวลวิจิตร             

QA-Cur 2.1-2 



90 
 

 

 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล 

สถานะการทำงาน 
สถานะการ

ตอบ 
ผลการประเมินคณุภาพบัณฑติ 

ไม่

ทำ 
อิสระ ทำงาน 

ไม่

ตอบ 
ตอบ 

ด้าน

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้านความรู ้
ด้านทักษะทาง

ป�ญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลย ี

ด้านทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ยของ

คะแนน 

ผลการประเมิน

คุณภาพบัณฑิต 

11 น.ส.สวรส ผลช ู      5.00 4.60 4.40 5.00 4.40 4.80 4.70 

12 นางสาวจิระภา สมัครพงษ์      5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

13 นายณรงค์  โสภารัตน ์      4.80 5.00 4.40 4.80 4.80 4.40 4.70 

14 นายสุขสวัสดิ์ แย้มศรี             

รวม 4.90 4.73 4.49 4.85 4.69 4.65 4.72 

 

 

ลงช่ือ ........................... ..................... ผู้รายงาน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต  เต็งกูสุลัยมาน) 

                     ประธานหลักสูตร 
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รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ท่ีสำเร็จการศึกษา ป�การศึกษา 2562 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบ่ี  

 

 

 

 

 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล 

สถานะการตอบ ( ) สถานะของบัณฑติ ( ) 

หมายเหต ุ
ไม่ตอบ ตอบ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท 

ภาวะการมีงานทำ 
ศึกษาต่อ 

มีงานทำ/อาชีพอิสระ ไม่มีงานทำ 

1 นายนฤณัฐ ไชยเจริญ         

2 นายไมตรี  ยาตา         

3 นายวัชระ ยกฉิม         

4 นายเอกชัย พูลแก้ว         

5 นายชัยฤทธิ์   บัวเพชร         

6 นายเจนวิทย์ ดิษขนาน         

7 นายสันติพร เชื้อไทย         

8 น.ส.กฤติยา ภักดีวานิช         

9 น.ส.นิติษา ขวัญแก้ว         

10 จ.ส.ต.ชุมพล นวลวิจิตร         

QA-Cur 2.2-2 
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รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ท่ีสำเร็จการศึกษา ป�การศึกษา 2562 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบ่ี  

 

 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้รายงาน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต  เต็งกูสุลัยมาน) 

                          ประธานหลักสูตร 

หมายเหตุ 

1. จำนวนของบัณฑิตท้ังหมดของหลักสูตรและสาขา จำนวน 14 คน 

2. แบบรายงานฉบับนี้ให้ใส่รายชื่อบัณฑิตทุกคนในหลักสูตร 

 3. ให้ประเมินบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาก่อนป�การศึกษาท่ีรับการประเมิน 
 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล 

สถานะการตอบ ( ) สถานะของบัณฑติ ( ) 

หมายเหต ุ
ไม่ตอบ ตอบ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท 

ภาวะการมีงานทำ 
ศึกษาต่อ 

มีงานทำ/อาชีพอิสระ ไม่มีงานทำ 

11 น.ส.สวรส ผลช ู         

12 นางสาวจิระภา สมัครพงษ์         

13 นายณรงค์  โสภารัตน ์         

14 นายสุขสวัสดิ์ แย้มศรี         

รวม  14   14    

QA-Cur 2.2-2 
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บัญชีรายช่ือผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบ่ี 

ป�การศึกษา 2562 

ลำดับ รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล วันสำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ในคราวประชุมคร้ังที่ .../.... วันที่........ 

1 M57011301001 นายนฤณฐั ไชยเจริญ 9 ธันวาคม 2562 คร้ังที่ 4/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

2 M57011301002 นายไมตรี  ยาตา 9 ธันวาคม 2562 คร้ังที่ 4/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

3 M57011301008 นายวชัระ ยกฉิม 27 พฤศจิกายน 2562 คร้ังที่ 4/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

4 M57011301009 นายเอกชัย พูลแก้ว 29 พฤศจิกายน 2562 คร้ังที่ 4/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

5 M57011301011 นายชัยฤทธิ์   บัวเพชร 27 พฤศจิกายน 2562 คร้ังที่ 4/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

6 M57011301012 จ.ส.ต.ชุมพล นวลวิจิตร 25 พฤศจิกายน 2562 คร้ังที่ 4/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

7 M58011301004 นายเจนวทิย์ ดิษขนาน 21 ตุลาคม 2562 คร้ังที่ 4/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

8 M58011301005 นายสนัติพร เชื้อไทย 6 ธันวาคม 2562 คร้ังที่ 4/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

9 M59011301001 น.ส.กฤติยา ภักดีวานชิ 27 พฤศจิกายน 2562 คร้ังที่ 4/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

10 M59011301003 น.ส.นิติษา ขวัญแก้ว 10 ตุลาคม 2562 คร้ังที่ 4/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

11 M60011301009 น.ส.สวรส ผลช ู 18 พฤศจิกายน 2562 คร้ังที่ 4/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

12 M59011301002 นางสาวจิระภา สมัครพงษ ์ 10 มิถุนายน 2563 คร้ังที่ 7/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

13 M59011301008 นายสุขสวัสดิ์ แย้มศรี 10 มิถุนายน 2563 คร้ังที่ 7/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

14 M59011301012 นายณรงค์  โสภารัตน ์ 13 พฤษภาคม 2563 คร้ังที่ 7/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

   

ลงช่ือ................................................... 

(.....................................................) 

         นายทะเบียน 

QA-Cur 2.2-3 



94 
 

 

 

                 

             
 

แบบรายงานสรุปผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบ่ี 

ป�การศึกษา 2562 
 

ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

สถานะ 

ชื่อผลงาน 
แหล่งตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ หรืออ่ืน ๆ 

วัน/เดือน/ป� 

ท่ีเผยแพร่ 

ค่าน้ำหนักคุณภาพ 

หมายเหตุ 
นักศึกษา ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
0.10 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1 นายนฤณฐั ไชยเจรญิ   สภาพการประเมินผลการ

เรียนรู้วิชาพลศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดภาคใต ้

วารสาร

มหาวิทยาลยั

มหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย วิทยา

เขตร้อยเอ็ด  

ป�ท่ี 9 ฉบับท่ี 2  

กรกฎาคม - 

ธันวาคม 

2563 

       

2 นายไมตรี  ยาตา   การจัดกิจกรรมทางกายหลัง

เลิกเรียนตามนโยบาย ลด

เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ใน

โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กระบ่ี 

วารสาร

มหาวิทยาลยัมหาม

กุฏราชวิทยาลยั 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด ป�

ท่ี 9 ฉบับท่ี 2  

กรกฎาคม - 

ธันวาคม 

2563 

       

QA-Cur 2.2-4 
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ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

สถานะ 

ชื่อผลงาน 
แหล่งตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ หรืออ่ืน ๆ 

วัน/เดือน/ป� 

ท่ีเผยแพร่ 

ค่าน้ำหนักคุณภาพ 

หมายเหตุ 
นักศึกษา ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
0.10 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

3 นายวัชระ ยกฉิม   การสร้างแบบประเมิน

ทักษะการวิ่งระยะสั้น

สำหรับนักศึกษาสถาบัน

การพลศึกษา วิทยาเขต

ชุมพร 

วารสาร 

วิชาการสถาบัน

การพลศึกษา 

ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 3 

 

กันยายน - 

ธันวาคม 

2563 

       

4 นายเอกชัย พูลแก้ว   ป�ญหาการฝ�กซ้อมกีฬา

มวยไทยสมัครเล่นของ

สถาบนัการพลศึกษา 

วารสารวิชาการ  

สถาบัน 

การพลศึกษา  

ป�ท่ี 13 ฉบับท่ี 2 

พฤษภาคม-

สิงหาคม 

2563 

       

5 นายชัยฤทธิ์   บัวเพชร   พฤติกรรมการออกกำลัง

กายของนักเรียน 

นักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิค

สมุทรสาคร 

 

 

 

 

วารสารวิชาการ  

สถาบันการพล

ศึกษา  

ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 2 

 

พฤษภาคม-

สิงหาคม 

2563 
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ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

สถานะ 

ชื่อผลงาน 
แหล่งตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ หรืออ่ืน ๆ 

วัน/เดือน/ป� 

ท่ีเผยแพร่ 

ค่าน้ำหนักคุณภาพ 

หมายเหตุ 
นักศึกษา ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
0.10 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

.6 จ.ส.ต.ชุมพล นวลวิจิตร   ผลของการฝ�กดว้ย

น้ำหนักท่าเลทพูลคาวน์

กับท่าดึงข้อท่ีมีต่อ

ความสามารถในการเร่ง

ความเร็วของนักกีฬาป�น

หน้าผาอายุ 14-16 ป� 

วารสารวิชาการ 

สถาบันการพล

ศึกษา  

ป�ท่ี 13 ฉบับท่ี 2 

 

พฤษภาคม-

สิงหาคม 

2564 

       

7 นายเจนวิทย์ ดิษขนาน   รูปร่างนักกีฬาบัดดี้ชั้นนำ

ของไทย 

วารสารวิชาการ 

สถาบันการพล

ศึกษา ป�ท่ี 12 

ฉบับท่ี 3 

กันยายน – 

ธันวาคม 

2563 

       

8 น.ส.กฤติยา ภักดีวานิช   พฤติกรรมการออกกำลัง

กายของนักเรียน 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุ

กูล จังหวัดกระบี่ 

วารสารวิชาการ

สถาบันการพล

ศึกษา  

ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 2 

 

 

 

พฤษภาคม-

สิงหาคม 

2563 
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ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกลุ 

สถานะ 

ชื่อผลงาน 
แหล่งตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ หรืออ่ืน ๆ 

วัน/เดือน/ป� 

ท่ีเผยแพร่ 

ค่าน้ำหนักคุณภาพ 

หมายเหตุ 
นักศึกษา ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
0.10 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

9 นายสุขสวัสดิ์ แย้มศรี   ผลของการฝ�กพลัยโอ

เมตริกท่ีมีต่อความ

คล่องแคล่วว่องไวของ

นักกีฬาดาบไทย 

วารสารวิชาการ  

มหาวิทยาลัยการ

กีฬาแห่งชาติ  

ป�ท่ี 13 ฉบับท่ี 2  

 

พฤษภาคม– 

สิงหาคม 

2564 

       

รวม 
   5.40    

  

 

  

       

ลงช่ือ.................................................... ผู้รายงาน   

 (รองศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต  เต็งกูสุลัยมาน) 

                          ประธานหลักสูตร 

                       

หมายเหตุ  ผู้สำเร็จการศึกษาให้ใช้ข้อมูลในป�การศึกษาท่ีรับการประเมิน
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การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง 
 

 

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

        เช่น  KB-EDU-mPE-5-5.4.2-1  

        หมายถึง  วิทยาเขตกระบ่ี คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา  องค์ประกอบท่ี 5   

                      ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4  เกณฑ์ข้อท่ี 2 เอกสารอ้างอิงลำดับท่ี 1 

 

KB     หมายถึง  วิทยากระบี่ 

EDU    หมายถึง  คณะศึกษาศาสตร์ 

mPE    หมายถึง  ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา 

5       หมายถึง    องค์ประกอบท่ี 5 

5.4      หมายถึง    ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  

2        หมายถึง  เกณฑ์ข้อ 2 

1       หมายถึง  เอกสารอ้างอิงลำดับท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


