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คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือนำเสนอผลการประเมินตนเอง ตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพัฒนาขึ้น  
ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความตระหนักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอ ง (SAR) ฉบับนี้   
และหวังอย่างยิ่งว่าผลการประเมินที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ในการนำไปกำหนดแนวทาง  
ในการปรับปรุง พัฒนา การบริหาร การจัดเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะ 
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้  ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจให้กับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของคณะต่อไป  

 
 
 
 

 (ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม) 
 รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร  
 

ในปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ซ่ึงเป็น
มหาวิทยาลัยที่จัดจัดอยู่ในกลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี มีผลการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 5 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนน
ประเมินตนเองเฉลี่ยทั้งหมด เท่ากับ  4.19 ผลการประเมินมีการดำเนินงานอยู่ในระดับดี โดยแยกเป็นราย
มาตรฐาน พบว่า 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.17  ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี 

โดยมีผลการการวิเคราะห์การดำเนินงานแยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ พบว่า 
      ด้านปัจจัยนำเข้า ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 

  ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
  ด้านผลลัพธ์ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
จากผลการประเมินตนเอง ดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ 

ได้ทำการวิเคราะห์ตนเองจากผลการประเมิน พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 3 ด้าน ดังนี้ 
  1. คณะควรกำหนดเป็นนโยบายให้อาจารย์ประจำคณะทุกคนจัดทำผลงานวิจัยหรือตำราหรือ
หนังสือหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน และมีการวางแผนการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
  2. คณะควรสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะขอทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรม 

3. ควรส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล ทั้งประเภท
บุคคลและประเภททีม โดยการสนับสนุนด้านการสร้างประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับต่างชาติ หรือนานาชาติ 
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ส่วนที่ 1 ส่วนนำ 
 

 
 
 
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ชื่อหน่วยงาน 

ชื่อคณะ : คณะศึกษาศาสตร์ 
  : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
 ต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
                                                               กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ที่ตั้ง 
 ที่อยู่ : คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
   วิทยาเขตกระบี่ 
     111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่   อำเภอเมืองกระบี่ 
     จังวัดกระบี่ 81000    
 หมายเลขโทรศัพท์ : 075-664408 
 หมายเลขโทรสาร : 075-664408 
 สีประจำคณะ : เขียว 
 เว็บไซต์ : https://www.tnsukbi.education/ 
 
 ประวัติและความเป็นมา 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนศรีตรัง 
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จัดเป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัด
กระทรวงการท่ องเที่ ยว   และกีฬ า  พัฒ นามาจาก  สถาบั นการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่   
ซึ่งคือวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่ เดิมสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้จัดตั้งขึ้นเป็น
วิทยาลัยพลศึกษาลำดับที่ 10 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2521  
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้โอนกิจการการบริการและอำนาจหน้าที่ของส่วน
ราชการ ในส่วนของกรมพลศึกษา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หมวดที่ 5 
มาตรา 24 มาสังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากร สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
 ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการจัดตั้งสถาบันการพลศึกษา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
9 ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548  
และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบัน
การพลศึกษาในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ตอนที่ 13 ก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 และทำให้
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษามีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป จึงนับได้ว่า
สถาบันการพลศึกษาได้ก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ตั้ งแต่วันที่  5 กุมภาพันธ์  พ .ศ.2548  
โดย คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
1หลักสูตร คือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา วิชาสุขศึกษา
ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี และในปีการศึกษา 2549 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้จัดการศึกษา  

https://www.tnsukbi.education/
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ได้อีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา
วิชาโทสุขศึกษา เป็นหลักสูตร 3 ปี หลังอนุปริญญาปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตกระบี่ มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี 
 ในปี พ.ศ.2562 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่  10 ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่   
19 พฤษภาคม 2562 และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ
พระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 67 ก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2562 และทำให้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
เป็นต้นไป จึงนับได้ว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 22 
พฤษภาคม 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ถือได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
แรกของจังหวัดกระบี่ ที่สามารถผลิตนักศึกษาได้ถึงระดับปริญญาตรี และทำหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา เพ่ือสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นด้านพลศึกษา กีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์โดยมีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษา การวิจัยการบริการ
วิชาการแก่สังคมและชุมชน รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้เปิดทำการสอน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ 
การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 

ปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดการเรียนสอน 
ในระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณทิต สาขาพลศึกษา (4 ปี) (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) และ ในระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาพลศึกษาและกีฬา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
  
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 ปรัชญา 
  พลศึกษาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 วิสัยทัศน์ 
  ผลิตครูและบุคลากรด้านพลศึกษาและกีฬาที่มีคุณภาพ 
 พันธกิจ 

1. จัดการเรียนรู้ด้านพลศึกษาและกีฬา 
2. วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางพลศึกษาและกีฬา 
3. ให้บริการวิชาการสังคม 
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดที่มีคุณภาพ 
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3. โครงสร้างองค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2562) 
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4. โครงสร้างการบริหาร 

 

 
 
 
 
5. รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ (ชุดตามปีประเมินและชุดปัจจุบัน) 
 5.1 รายช่ือผู้บริหาร 

ลำดับ
ที ่

ปีการศึกษา 2563 (ปีท่ีรับการประเมิน) ปีการศึกษา 2563 (ปัจจุบัน) 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่งการบริหารงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่งการบริหารงาน 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ก้องเกียรติ เชยชม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย/์ 
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ก้องเกียรติ เชยชม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย/์ 
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์
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  5.2 คณะกรรมการประจำคณะ (ตามคำสั่ง) 

ลำดับ
ที ่

ปีการศึกษา 2563 (ปีท่ีรับการประเมิน) ปีการศึกษา 2563 (ปัจจุบัน) 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ก้องเกียรติ  
เชยชม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย/์ 
ประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ก้องเกียรติ   

เชยชม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย/์ 
ประธานกรรมการ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธรณสั ปัญญาไข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย/์ 
รองประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธรณสั ปัญญาไข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย/์ 
รองประธานกรรมการ 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กู้เกียรติ บญุม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย/์กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
กูเ้กียรติ บญุม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย/์กรรมการ 

4 อาจารย์ ดร.ภานุ 
ศรีวิสุทธ์ิ 

อาจารย์/กรรมการ อาจารย์ ดร.ภานุ  
ศรีวิสุทธ์ิ 

อาจารย์/กรรมการ 

5 อาจารยส์ุธน  
เพ็ชรนิล 

อาจารย์/กรรมการ อาจารยส์ุธน   
เพ็ชรนิล 

อาจารย์/กรรมการ 

6 อาจารยส์ิบเอก
สุรชัย แซ่ด่าน 

อาจารย์/กรรมการ อาจารยส์ิบเอกสรุชัย 
แซ่ด่าน 

อาจารย์/กรรมการ 

7 อาจารยส์ุมน  
เกลาฉีด 

อาจารย์/กรรมการ อาจารยส์ุมน  
เกลาฉีด 

อาจารย์/กรรมการ 

8 นายกสโมสร
นักศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร ์

นักศึกษา/กรรมการ นายกสโมสรนักศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร ์

นักศึกษา/กรรมการ 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ยานี  จรคงส ี

อาจารย์/กรรมการ 
และเลขานุการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ยานี  จรคงส ี

อาจารย์/กรรมการ 
และเลขานุการ 
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6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2563 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา วิชาเอก 
จำนวนหน่วยกิต 

ที่เรียนตลอด
หลักสูตร 

รูปแบบการจัด
การศึกษา 

1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา 
Bachelor of 
Education Program 
in Physical 
Education 
 

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

พลศึกษา ไม่น้อยกว่า 138 
หน่วยกิต 

 

หลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสตูร 4 ปี 
 

2 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาพลศึกษาและ
กีฬา 

ช่ือเต็ม (ไทย) 
: ศึกษาศาสตรมหาบณัทิต (พลศึกษา
และกีฬา) 
ช่ือย่อ (ไทย) : ศษ.ม.(พลศึกษาและ
กีฬา) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) 
: Master of Education  
(Physical Education and Sports) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ)   
: M.Ed. (Physical Education and 
Sports) 

- ไม่น้อยกว่า 36  
หน่วยกิต 

หลักสตูรระดับ
ปริญญาโท 

 

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

  ชั้นปี 
หลักสูตร 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาพลศึกษา) 90 75 72 78 68 383 

หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต 
(สาขาพลศกึษา) 9 7 0 0 0 16 

รวม 99 82 72 78 68 399 
 
 

8. จำนวนอาจารย์ (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 
     8.1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
จำนวน (คน) รวม 

ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ  
ปริญญาเอก 4 4 0 4 
ปริญญาโท 10 10 0 10 
ปริญญาตร ี 0 0 0 0 

รวม 14 14 0 14 
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 8.2 จำนวนอาจารย์ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ  

ตำแหน่งทางวิชาการ 
จำนวน (คน) รวม 

ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ  
ศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 
ครูเชีย่วชาญพิเศษ (คศ.5) 0 0 0 0 
รองศาสตราจารย ์ 1 1 0 1 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.4) 0 0 0 0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4 4 0 4 
ครูชำนาญการพเิศษ (คศ.3) 0 0 0 0 
อาจารย ์ 9 9 0 9 
ครูชำนาญการ (คศ.2) 0 0 0 0 
ครู (คศ.1) 0 0 0 0 

รวม 14 14 0 14 

 

9. บุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามวุฒิการศึกษา (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 

วุฒิการศึกษา 
จำนวน (คน) รวม 

ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ  
ปริญญาเอก 0 0 0 0 
ปริญญาโท 0 0 0 0 
ปริญญาตร ี 3 3 0 3 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี 1 1 0 1 

รวม 4 4 0 4 
 

หมายเหตุ   นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาในคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
พิเศษอ่ืนที่สังกัดคณะ เช่น เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจำในคณะ แต่กรณีปฏิบัติงาน
ทั่วไป หรือไม่เฉพาะเจาะจงท่ีคณะ ให้นับในระดับวิทยาเขต 
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10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
10.1 งบประมาณประจำปี 2563  
แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น 312,000 7,542,500 54,743,500 - - 62,598,000 
แผนงานส่งเสริม 
และพัฒนากีฬา 

      

ผลผลิตที่ 1 
ผู้สำเร็จการศึกษาดา้น 

พลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- 7,374,500 54,743,500 - - 62,118,000 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
- 168,000 - - - 168,000 

ผลผลิตที่ 3  
การให้บริหารด้านกีฬา 

- - - - - - 

 

10.2 งบประมาณประจำปี 2564  รายงานที่ได้รับงบประมาณ 
แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น 312,000 7,505,500 22,048,600   29,866,100 
แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการ 
      

ผลผลิตที่ 1 
ผู้สำเร็จการศึกษาดา้น  

พลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- 7,337,500 22,048,600 - - 29,386,100 

ผลผลิตที่ 2 
การให้บริการดา้นกีฬา 

- - - - - - 

แผนงานส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา 

      

ผลผลิตที่ 3 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
- 168,000 - - - 168,000 
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10.3 อาคารสถานที่ 

ลำดับที่ ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
1 อาคารเรียน 1  
2 ห้องเรียนปกติ 3  
3 ห้องฝึกปฏิบัติการทางภาษา 1 ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
4 ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 2 ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
5 ห้องวิทยาศาสตร์ -  
6 โรงฝึกพลศึกษา 6  
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
8 ห้องฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ (ห้องนวด) -  
9 ห้องสืบค้นสารสนเทศคณะ -  
10 สนามฟุตบอล 2 ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
11 สระว่ายน้ำ 1 ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
12 สนามเทนนิส 4 ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
13 สนามเปตอง 4  
14 ห้องเรียนอัฉริยะ 9  
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11. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีท่ีผ่านมา 

รายการ 
ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562  

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 1. ก า ร ท บ ท ว น น โย บ า ย 
ยุ ท ธ ศ าส ต ร์  แ ล ะ แ ผ น ที่
เกี่ยวข้อง คณะควรกำหนด
ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการ
ในภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมการ
บริหารงบประมาณ การจัดการ
ความเสี่ยง และการบริหารด้าน
อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจน
กำหนดแนวทางในการจัดหา
รายได้ที่เป็นรูปธรรม  

    ค ณ ะ มี ก า ร ท บ ท ว น
ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการ
ในภาวะวิกฤตโรคระบาดฯ ทั้ง
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
การบริงานวิจัย การบริหาร
งบประมาณ การจัดการความ
เสี่ยง และด้านอื่น ๆ เพื่อให้การ
จัดการศึ กษาเป็น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ  

    คณะมียุทธศาสตร์การ
บริห าร  จั ดการในภาวะ
วิกฤตโรคระบาดฯ ทั้งด้าน
การจัดการเรียนการสอน  
การบริงานวิจัย การบริหาร
งบประมาณ  การจัดการ
ความเสี่ยง และด้านอื่น ๆ  
ที่ทำให้การจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. ควรกำหนดกรอบแนวทาง 
การวิจัยและรูปแบบการวิจยั 
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชนไ์ด้
อย่างเป็นรปูธรรม เช่น การวิจัย
และพัฒนา การวจิัยปฏิบัตกิาร 
เป็นตน้ และพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ด้านการวิจยัใหส้ามารถ
ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก โดยพัฒนาจากการใช้
ระบบ 
พี่ เลี้ ย ง  ร ะ บ บ ที่ ป รึ ก ษ า  
จัดอบรมปฏิบัติการหรือการร่วม
ที ม วิ จั ยกั บ นั กวิ จั ยอาวุ โส 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับ
นั ก วิ จั ย ภ า ย น อ ก ที่ มี
ความสามารถในการของบวิจัย 
จากแหล่งทุนต่าง ๆ เช่น สสส. 
สกว. วช. สปสช. กกท. อปท. 
เป็นต้น และฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาเขต 
สำรวจแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
จัดทำเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งทุน ช่วงเวลาการขอรับทุน 
เง่ือนไขของทุน แจ้งให้อาจารย์
และ นักวิจัยทุกคนทราบตาม
รอบของการเปิดรับข้อเสนอการ
วิจัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การยื่นของบประมาณวิจัยจาก
แหล่งทุนต่าง ๆ โดยจัดทำเป็น

 1 ) ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ าส ต ร์ ได้
ดำเนินการกำหนดกรอบแนว
ทางการวิจัยและรูปแบบการ
วิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างชัดเจน  เช่น การวิจัย
และพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาด้านคุณภาพ
บัณฑิต  
2) คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับ
วิทยาเขตพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ด้านการวิจัยให้สามารถ
ข อ ทุ น วิ จั ย จ า ก แ ห ล่ ง ทุ น
ภ า ย น อ ก  โ ด ย จั ด อ บ ร ม
ปฏิบัติการ แต่เนื่องจากเป็นช่วง
ภ าวะ วิ ก ฤ ต โรค ระ บ าด จึ ง
ดำเนินการไม่ได้ตามนโยบาย
และแผน 
 

 1) คณ ะศึกษาศาสตร์มี
กรอบแนวทางการวิจัยและ
รูปแบบการวิจัยที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ชัดเจน  เช่น การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น
คุณภาพบัณฑิต  
2) เนื่องจากเป็นช่วงภาวะ
วิ ก ฤ ต โ ร ค ร ะ บ า ด จึ ง
ด ำ เนิ น ก า ร ไ ม่ ไ ด้ ต า ม
นโยบายและแผน 
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562  

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

ธนาคารโครงการวิ จั ย  เพื่ อ
สะดวก และทันเวลาในการขอ
จากแหล่งทุนภายนอก 

 3. คณะ และวิทยาเขตควร
ค้นหาความสามารถด้านกีฬา
ของนักศึกษา และจัดหา 
ผู้ฝึกสอนมืออาชีพมาพัฒนา
ความสามารถดา้นกีฬาแก่
นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น 
เช่น งบประมาณ บุคลากร 
สวัสดิการสำหรับนักกีฬา  
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา
มีความต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬาของตนเอง
ตามความถนัด เพื่อให้นักศึกษา
มีความสามารถทางด้านการ
กีฬาเพิ่มขึ้นจนสามารถเขา้ร่วม
การแข่งขัน ในระดับชาติและ
นานาชาติได ้

  คณะได้ค้นหาความสามารถ
ด้านกีฬาของนักเรียนที่มี
ความสามารถดา้นกีฬา และ
จัดหาผูฝ้ึกสอนมืออาชีพมา
พัฒนา ความสามารถด้านกีฬา
แก่นักศึกษา และได้ส่งเสรมิ 
สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น 
เช่น งบประมาณ บุคลากร 
สวัสดิการสำหรับนักกีฬา เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามี
ความต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬาของ ตนเอง
ตามความถนดั เพื่อให้นักศึกษา
มีความสามารถทางด้านการ
กีฬาเพิ่มขึ้นจนสามารถเขา้ร่วม
การแข่งขัน ในระดับชาติและ
นานาชาติได ้

  คณะได้รับนักเรียน
นักศึกษาที่มคีวามสามารถ
ด้านกีฬาเพิ่มขึ้น สำหรับผู้
ฝึกสอนมืออาชีพมาพัฒนา 
ความสามารถดา้นกีฬาแก่
นักศึกษา เนื่องด้วยมี
ข้อจำกัดด้านงบประมาณจึง
ไม่สามารถจัดหาเพิ่มได้ 
และได้ส่งเสรมิ สนับสนุน
ทรัพยากรที่จำเป็น เช่น 
งบประมาณด้านสวัสดิการ
สำหรับนักกีฬา รวมถึง
งบประมาณในการเข้าร่วม
การแข่งขัน ในระดับชาติ
และนานาชาตไิด ้

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์
ผู้เรยีน 

- - - 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

  คณะวิชาควรดำเนินการตาม
นโยบาย และเร่งรัด กำกับ
ติดตามให้อาจารย์ทำผลงาน
ทางวิชาการ ผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน ตำรา และ
ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
และดำเนินการใหเ้สร็จสิ้นตาม
กรอบระยะเวลาที่กำหนด 
ตลอดจนนำผลงานวิจัย ไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีไ่ด้
มาตรฐาน ทัง้ในและต่างประเทศ
หรือการประชุมวิชาการทั้ง
ระดับชาติ และ นานาชาติ ใหม้ี
จำนวนมากขึ้น โดยให้มีหน่วย
ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ 
โดยมผีู้เชี่ยวชาญตามศาสตร์
ต่าง ๆ มาตรวจ แนะนำการ
ทำงานเป็นระยะ ๆ 

  คณะวิชามีการดำเนินการตาม
นโยบาย และเร่งรัด กำกับ
ติดตามให้อาจารย์ทำผลงานทาง
วิชาการ ผลติเอกสารประกอบ 
การสอน ตำรา และผลงานวิจัย
อย่างเป็นระบบ และดำเนินการ
ให้เสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลา
ที่กำหนด ตลอดจนนำ
ผลงานวิจัย ไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่ไดม้าตรฐาน ทั้งในและ
ต่างประเทศหรือการประชุม
วิชาการทั้งระดับชาติ และ 
นานาชาติ ให้มีจำนวนมากขึน้ โดย
ให้มีหน่วยส่งเสริมการทำผลงาน
วิชาการ โดยมผีู้เชี่ยวชาญตาม
ศาสตร์ต่าง ๆ มาตรวจ แนะนำ
การทำงานเป็นระยะ ๆ 

  คณะวิชามีการดำเนินการ
ตามนโยบาย และเร่งรดั 
กำกับ ติดตามให้อาจารย์ทำ
ผลงานทางวิชาการ ผลิต
เอกสารประกอบการสอน 
ตำรา โดยในปีการศึกษา 
2563 มีอาจารย์รับการ
ประเมินการสอนภายใน 
จำนวน 2 ราย เพื่อเตรยีม
ขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น แต่
ผลงานวิจัยมีผลกระทบกับ
โรคระบาด จึงทำให้ไม่
สามารถดำเนินงานวิจัยได้
ตามแผน 
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562  

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์
การบริการวิชาการ 

1. ควรจัดเก็บข้อมูลการบริการ
ชุมชนด้านสุขภาพทุกประเภท
ในมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดทำ
ข้อมูลเป็นราย เดือน ราย 3 
เดือน รายปี เพื่อนำมาปรับปรุง 
และ เป็นข้อมูลประกอบการ
พัฒนาในอนาคต 

   เจ้ าห น้ าที่ ได้ ด ำ เนิ น ก า ร
จัดเก็บข้อมูลการบริการชุมชน
ทุกประเภทเป็น ราย 3 เดือน 
รายปี ตามคำแนะนำ 

   มีการรายงานข้อมูลการ
บริการชุมชนทุกประเภท
เป็น ราย 3 เดือน รายปี 

2. ควรนำผลจากการผู้รับบริการ
วิชาการ และ ข้อเสนอแนะมา
ใช้ในการปรับปรุงการบริการ 
วิชาการ การจัดเรียนการสอน 
และแผนการบริการวิชาการ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม 

  คณะได้นำผลจากการผู้รับบริการ
วิชาการ และ ข้อเสนอแนะมา
ใช้ในการปรับปรุงการบริการ 
วิชาการ การจัดเรียนการสอน 
และแผนการบริการ วิชาการให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม 

  บริการวิชาการมีความ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจสูงข้ึน 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย
การละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย 

- - - 

มาตรฐานที่ 5 การ
บริหารจดัการ 

1. คณะวิชาควรมีการดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้  
   1) ด้านแหล่งทุน ควรมีการ
แสวงหาแหล่งทุนภายนอก ให้
มากขึ้น เช่น สสส. สกว.วช. 
สปสช. กกท. อปท. เป็นต้น  
    2) ด้านกรอบแนวทางการวิจัย 
ควรกำหนดรูปแบบ การวิจัย 
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
ได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรม  เช่ น  
การวิจัยและพัฒนา การวิจัย
ปฏิบัติการ เป็นต้น 
    3) ด้ านระบบและกลไก 
ควรให้มีผู้ รับผิดชอบในการ 
แสวงหาแนวทางในการจัดหา
ทุ น  ก า ร เต รี ย ม ข้ อ เส น อ 
โค รงก ารวิ จั ย  ก ารพั ฒ น า
บุคลากรด้านการวิจัย และ 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

  คณะวิชาได้มีการดำเนินการ
ดังต่อไปนี ้ 
   1) ด้ า น แ ห ล่ งทุ น  มี ก า ร
กำหนดแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
เช่น  สสส . สกว.วช. สปสช . 
กกท. อปท. เป็นต้น  
    2) ด้านกรอบแนวทางการวิจัย  
มีการกำหนดรูปแบบ การวิจัย 
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์  
ได้อย่างชัดเจน 
   3) ด้านระบบและกลไก มี
การกำหนดผู้รับผิดชอบในการ 
แสวงหาแนวทางในการจัดหา
ทุ น  ก า ร เต รี ย ม ข้ อ เส น อ 
โค ร งก า ร วิ จั ย  ก าร พั ฒ น า
บุคลากรด้านการวิจัย และ การ
เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม 

    เนื่องจากมีงบประมาณ 
2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยาคน 2563) เริ่มเกิด
ภาวะวิกฤตโรคระบาดจึง
ดำเนินการไม่ได้ตามแผน 
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ไ ม่ มี ผ ล ก า ร
ดำเนินงานไม่เป็นรูปธรรม 
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562  

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

 2. คณะวิชาควรมีระบบวงจร
คุณภาพนำสู่การหมุนเวียน 
กระบวนการที่พัฒนาปรับปรุง
งาน PDC A (บทบาทผู้บริหาร) 

   ค ณ ะ วิ ช า ไ ด้ น ำ ผ ล ก า ร
ประ เมิ นคุณ ภาพมาพัฒ นา
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ของคณะตามข้อเสนอแนะ 

  จากการนำข้อเสนอแนะ
ของการประเมินคุณภาพมา
พัฒนาส่งผลให้ประสิทธิผล
การบริหารสูงขึ้น 

มาตรฐานที่ 6 อัต
ลักษณ์ของนักศึกษา
ด้านกีฬา   

1.1 คณะวิชาควรค้นหา
ความสามารถดา้นกีฬาของ 
นักศึกษา และจัดหาผูฝ้ึกสอน
มืออาชีพมาพัฒนาความสามารถ
ด้านกีฬาแก่นักศึกษา รวมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อให้นักศึกษาม ี
ความต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬาของตนเอง 
ตามความถนดั เพื่อให้นักศึกษา
มีความสามารถทางด้านการกีฬา
เพิ่มขึ้นจนสามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติได้  
1.2 คณะวิชาควรมีการผลักดัน 
ส่งเสริมให้นกัศึกษาได้ มีโอกาส
ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านกีฬาให้สูงขึ้น รวมถึง
การจัดกีฬาภายในวิทยาเขต 
เพื่อเฟ้นหานักกีฬาที่ม ีทักษะ 
และนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนา
ให้สามารถแข่งขันในระดับที่
สูงขึ้นต่อไป 

1.1 คณะวิชาได้ค้นหา
ความสามารถดา้นกีฬาของ 
นักศึกษา และจัดหาผูฝ้ึกสอน
มืออาชีพมาพัฒนาความสามารถ
ด้านกีฬาแก่นกัศึกษา รวมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อให้นักศึกษาม ี
ความต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬาของตนเอง 
ตามความถนดั เพื่อให้นักศึกษามี
ความสามารถทางดา้นการกีฬา
เพิ่มขึ้นจนสามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติได้  
1.2 คณะวิชาควรมีการผลักดัน 
ส่งเสริมให้นกัศึกษาได้ มีโอกาสใน
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านกีฬาให้สูงขึ้น รวมถึง
การจัดกีฬาภายในวิทยาเขต 
เพื่อเฟ้นหานักกีฬาท่ีมี ทักษะ 
และนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาให้
สามารถแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป 

1.1 คณะได้นักศึกษาที่มี
ความสามารถดา้นกีฬา
เพิ่มขึ้น สำหรบัผูฝ้ึกสอนมือ
อาชีพมาพัฒนา 
ความสามารถดา้นกีฬาแก่
นักศึกษา เนื่องด้วยมี
ข้อจำกัดด้านงบประมาณจึง
ไม่สามารถจัดหาเพิ่มได้ 
และได้ส่งเสรมิ สนับสนุน
ทรัพยากรที่จำเป็น เช่น 
งบประมาณด้านสวัสดิการ
สำหรับนักกีฬา รวมถึง
งบประมาณในการเข้าร่วม
การแข่งขัน ในระดับชาติ
และนานาชาตไิด ้
1.2 ปีการศึกษา 2563 มี
โรคระบาดไมส่ามารถส่ง
นักศกึษาที่เป็นนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาได้  
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12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
 

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 
“มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านพลศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม” 

 
 1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของคณะศึกษาศาสตร์ ต้องให้ความสำคัญให้ความร่วมมือในการ
วางแผน การดำเนินกิจกรรม การตรวจสอบติดตาม และทบทวนผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้การบริหารจัดการของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 2. บุคลากรทุกคนในคณะศึกษาศาสตร์ต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา                
โดยยึดถือกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

 3. บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมผิดชอบตัวบ่งชี้และการอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. คณะศึกษาศาสตร์จะพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาและคุณภาพการศึกษา 
 5. คณะศึกษาศาสตร์จะเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพการศึกษาอย่ างต่อเนื่องเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดสังกัดและประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. และมีการนำข้อมูล
ข่าวสารและผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และเผยแพร่สู่สาธารณชน  
 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม) 
               รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
         ประจำวิทยาเขตกระบี่ 
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13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนนิงาน 
 

 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา   
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ดา่น 

(ระดับปริญญาตรี) 
aon.sae-dan@hotmail.co.th 095-4132688 

ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม 
(ระดับปริญญาโท) 

kongipe@gmail.com 083-1751084 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล อาจารย์วรรณา  นิ่มวุน่ 
(ระดับปริญญาตรี) Noonalove28@gmail.com 

092-0797461 

นางสาวสุรัชดา  เพชรสิทธิ ์
(ระดับปริญญาโท) 

Suratchada.ph@gmail.com 065-2499661 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิบัณฑิตทุกหลักสตูรของคณะ 

สูตรการคำนวณ 

คะแนนท่ีได ้ = 
 4.40+4.72  

 2 
 

หมายเหตุ  
  การรายงานข้อมูล ให้รายงานจากผลการประเมินระดับหลักสูตร ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการดำเนินงาน 
 

ลำดับที่ หลักสูตร ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต 
1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 4.40 
2 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 4.72 

ผลรวมของค่าเฉลี่ย   4.56 
คะแนนที่ได้ =/จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

4.00 คะแนน 4.56 คะแนน 4.56 บรรลุเป้าหมาย 

mailto:aon.sae-dan@hotmail.co.th
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รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-คณะ-1-(KBI-edu) รายงานสรุปค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
1.1-คณะ-2-(KBI-edu) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
1.1-คณะ-3-(KBI-edu) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
1.1-คณะ-4-(KBI-edu) บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
1.1-คณะ-5-(KBI-edu) บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพลศึกษา 
1.1-คณะ-6-(KBI-edu) แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต รายบุคคล ของคณะศึกษาศาสตร์ 
1.1-คณะ-7-(KBI-edu) รายงานภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต ของคณะศึกษาศาสตร์ 
1.1-คณะ-8-(KBI-edu) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR)  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
1.1-คณะ-9-(KBI-edu) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR)  

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จ 
                   การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา   

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ดา่น 

(ระดับปริญญาตรี) 
aon.sae-dan@hotmail.co.th 095-4132688 

ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม 
(ระดับปริญญาโท) 

kongipe@gmail.com 083-1751084 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล อาจารย์วรรณา  นิ่มวุน่ 
(ระดับปริญญาตรี) Noonalove28@gmail.com 

092-0797461 

นางสาวสุรัชดา  เพชรสิทธิ ์
(ระดับปริญญาโท) 

Suratchada.ph@gmail.com 065-2499661 

 

เกณฑ์การประเมิน 
             ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะรวมกับค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละ
ของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตร
ของคณะ (กรณีมีหลักสูตรปริญญาโท) 
 

mailto:aon.sae-dan@hotmail.co.th


18 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตกระบี ่

สูตรการคำนวณ 
กรณีท่ี 2 เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

คะแนนที่ได้ = 

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลง
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ 

+ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อย
ละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ  

 

 2  

 
ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ 
 

สูตรการคำนวณ 

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ทุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

 
ประเด็นที่ 2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ 

      ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เกณฑ์การประเมิน 
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ 
  

สูตรการคำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โททุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จำนวนหลักสูตรปริญญาโททั้งหมดของคณะ 
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ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

ลำดับที่ หลักสูตร คะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตฯ 
1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

พลศึกษา  
5 

ผลรวมของคะแนน  5 
 

ประเด็นที่ 2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ลำดับที่ หลักสูตร คะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักฯ 
1 หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  
4.82 

ผลรวมของคะแนน  4.82 
คะแนนที่ได้  = (+)/2 (กรณีมีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.10 คะแนน 9.82/2=4.91 คะแนน 4.91 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-คณะ-1-(KBI-edu) รายงานสรุปคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ

หรือประกอบ อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
1.2-คณะ-2-(KBI-edu) แบบสอบถามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต รายบุคคลที่สำเร็จการศึกษา ปี

การศึกษา 2562  
1.2-คณะ-3-(KBI-edu) รายงานภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่สำเร็จ

การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
1.2-คณะ-4-(KBI-edu) บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 

2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
1.2-คณะ-5-(KBI-edu) รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR)  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
1.2-คณะ-6-(KBI-edu) รายงานสรุปคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
1.2-คณะ-7-(KBI-edu) วารสารที่ได้ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (รูปเล่มของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ก็ได้) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
1.2-คณะ-8-(KBI-edu) ใบประกาศนียบัตร/หลักฐานที่รับรองว่าได้นำเสนอเผยแพร่บทความหรือผลงาน

ทางวิชาการ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-คณะ-9-(KBI-edu) เอกสารการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของผลงาน หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
1.2-คณะ-10-(KBI-edu) . เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงวารสารวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

1.2-คณะ-11-(KBI-edu) บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

1.2-คณะ-12-(KBI-edu) บัญชีชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (งานทะเบียนและประมวลผล) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 

1.2-คณะ-13-(KBI-edu) รายงานสรุปผลงานของนักศึกษาและผู้สำเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 

1.2-คณะ-14-(KBI-edu) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR)  
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม อาจารย์วรรณา  นิ่มวุน่ Noonalove28@gmail.com 092-0797461 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล อาจารย์ ดร.กานตินุช สถิรมนัส Kantinuch2008@hotmail.com 081-5356550 

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

ทุกหลักสูตรของคณะ 
 

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายที่เป็นผูส้ร้างหรือ 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ × 5 
80 

 

 จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เปน็ผู้สร้างหรือ 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ × 100 

 จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ 

mailto:Kantinuch2008@hotmail.com
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หมายเหตุ:  
 1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ใช้ข้อมูลการเข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมในการเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยให้เก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ชั้น
ปทีี่ 1 จนถึงวันที่สำเร็จการศึกษา ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน 
 2. จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของ 
ปีการศึกษาที่รับการประเมิน โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง เช่น การประเมินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
2563  
  - นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งตรงกับรหัส 59 
  - นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งตรง
กับรหัส 60 

ผลการดำเนินงาน  
 

ที ่ รายการ 
หน่วย
วัด 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 
จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ ไม่รวมนักศึกษา
ตกค้าง  

คน 
68 

2 
จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเปน็ผู้สร้างหรือผูร้่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

คน 
63 

3 
รวมจำนวนนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม ทุกหลักสตูรของคณะ =+ 

คน 
63 

5 
รอ้ยละของของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ  
= /*100 

ร้อยละ 

92.65 

6 คะแนนที่ได้ =*5/80 คะแนน 5 
 

ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 95.45 5 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3-คณะ-1-(KBI-edu) รายงานสรุปข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคต้นปีการศึกษา 2563 ไม่รวมนักศึกษา
ตกค้างที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 

1.3-คณะ-2-(KBI-edu) รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคต้นปีการศึกษา 2563 ไม่รวม
นักศึกษาตกค้าง คณะศึกษาศาสตร์ 

1.3-คณะ-3-(KBI-edu) เอกสารกิจกรรม/โครงการนักศึกษาที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
1.3-คณะ-4-(KBI-edu) เอกสารแนบเกี่ยวกับ “นวัตกรรม” เช่น งานนวัตกรรม โบรชัวร์ รูปถ่าย 

เอกสาร เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4    นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม kongipe@gmail.com 083-1751084 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล อาจารย์นฤมล หวานด ี   
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่

กำหนด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 
 

สูตรการคำนวณ 
1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่

กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ 
 

 จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ × 100 

 จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ 

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้ = 
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายที่สอบผา่น 

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ × 5 
 50 

 

หมายเหตุ  
1. การนับจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้นับ

นักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TNSU English Test แต่ระดับปานกลางขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่
กำหนดในประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564  

2. จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของ 
ปีการศึกษาที่รับการประเมิน โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง เช่น การประเมินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
2563  

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

ตรงกับรหัส 60 
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ผลการดำเนินงาน  

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 
จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ ไม่รวมนักศึกษา
ตกค้าง  

คน 
68 

2 
จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
กำหนดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

คน 
15 

3 
จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
กำหนดหลักสูตร...............................................  

คน 
- 

4 
จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ =+ 

คน 
15 

5 
ร้อยละของของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีท่ี่สอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ = /*100 

ร้อยละ 
22.06 

6 คะแนนที่ได้ =*5/50 คะแนน 2.21 

 

ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 22.06 2.21 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4-คณะ-1-(KBI-edu) รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีกำหนดของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 

1.4-คณะ-2-(KBI-edu) รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคต้นปีการศึกษา 2563 ไม่รวมนักศึกษา
ตกค้าง (ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3) 

1.4-คณะ-3-(KBI-edu) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษใน ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

1.4-คณะ-4-(KBI-edu) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การสอบวัดมาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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มาตรฐานที่  2  ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ 2.1      ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี ้    ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี ysangsriin@hotmail.com 0909531132 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี ysangsriin@hotmail.com 0909531132 
  

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
   เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
สูตรการคำนวณ  
     คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 

1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 

 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
X 100  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

 
          2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจำคณะ × 5 
 20 

หมายเหตุ 
1. ผลงานทางวิชาการ หมายถึง งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตำรา 

หนังสือ และบทความทางวิชาการ 
2. ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเพื่อสำเร็จการศึกษา  
3. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา 

โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีท่ีรับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีท่ีประเมินให้คำนวณ
ตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ 

4. อาจารย์ประจำหนึ่งคนสามารถมีผลงานทางวิชาการได้มากกว่าหนึ่งรายการ 
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ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 2.1-1 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ   

ที ่ ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ 
ค่า

น้ำหนัก 

ผลการดำเนินงาน 
จำนวนเร่ือง/

ชิ้นงาน 
ผลถ่วง
น้ำหนัก 

1 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 0 0 

2 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ  แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทำเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 0 0 

3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 0.40 0 0 

4 
บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  

0.60 1 0.60 

5 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   แต่สถาบันนำเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจดัทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน  Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที ่1 

0.80 0 0 

6 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 0 0 

7 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 0 0 

8 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 0 0 

9 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00 0 0 
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน 1.00 0 0 

11 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 1 1 

12 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ด้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

1.00 0 0 

รวม   2 1.60 
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ตารางท่ี 2.1-2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ   

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเรื่อง/
ชิ้นงาน 

ผลถ่วงน้ำหนัก 

1 
ผลงานทางวิชาการและผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด  

2 1.60 

2 จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด  14 

3 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำคณะ x100/ =  

11.43 

4 
คะแนนที่ได้ = *5/ร้อยละท่ีได้คะแนนเต็ม 5 ของ
แต่ละคณะ 

2.86 

ผลการประเมินตนเอง: 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 11.43 2.86 คะแนน ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-คณะ-1-(KBI-edu) รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีรายชื่อ
อาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ, บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญา
จ้าง) 

2.1-คณะ-2-(KBI-edu) คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการฯ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 
(ผศ.กู้เกียรติ บุญมี) 

2.1-คณะ-3-(KBI-edu) รายาศติ เต็งกูสุลัยมาน และคณะ. (2020) มโนมติการเข้าร่วมฝึกซ้อมกีฬาอาชีพ
สังกัดสโมสรฟุตบอล 3 จังหวัดชายแดนใต้. วารสารสถาบันการพลศึกษา (ฐาน2) 

 
ตัวบ่งชี้ 2.2  ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี ysangsriin@hotmail.com 0909531132 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี ysangsriin@hotmail.com 0909531132 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจำคณะ เป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 

 จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 
× 100 

 จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะ 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจำ

คณะ X 5 
 50 

 

หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ ให้นับจากผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนำไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะให้นับจากผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ในปี 

พ.ศ. 2561 จากเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 
3. อาจารย์ประจำคณะ เป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 

30 กันยายน ของปีท่ีรับการประเมิน 
 

ผลการดำเนินงาน   

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะ  คน 4 

2 

จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะที่นำไปใช้
ประโยชน์ทั้งหมด  =+++ 

เรื่อง 
2 

2.1 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ    เรื่อง 0 
2.2 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  เรื่อง 2 
2.3 การใช้ประโยชนเชิงชุมชน/ สงัคม เรื่อง 0 
2.4 ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์  เรื่อง 0 

3 
ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะที่นำไปใช้
ประโยชน์ทั้งหมด =/*100 

ร้อยละ 
50 

6 คะแนนที่ได้ =*5/50 คะแนน 5 
   

ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 5  บรรลุเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่  3  ผลลัพธ์การบริการวิชาการ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-คณะ-1-(KBI-edu) รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ  (ปีงบประมาณ 2563) 
2.2-คณะ-2-(KBI-edu) บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ 
2.2-คณะ-3-(KBI-edu) บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง 
2.2-คณะ-4-(KBI-edu) เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 
2.2-คณะ-5-(KBI-edu) รายชื่องานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงานวิจัย  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ผู้รับบริการทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ  (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล   
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ดา่น aon.sae-dan@hotmail.co.th 061-8674049 
 

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ  
   1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

 
    จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ  

x 100 
10,800  

   
  2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

x 5 
90  

 
หมายเหตุ 
 การนับจำนวนผู้รับบริการวิชาการให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีรับการประเมินและนับซ้ำได้ 

mailto:aon.sae-dan@hotmail.co.th
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ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 3.1-1 รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ 

ที ่ เดือน จำนวนผู้รับบริการ  (คน) หมายเหตุ 

1 ตุลาคม 2562 19,314  
2 พฤศจิกายน 2562 16,738  
3 ธันวาคม 2562 15,124  
4 มกราคม 2563 20,273  
5 กุมภาพันธ์ 2563 31,292  
6 มีนาคม 2563 6,771  
7 เมษายน 2563 23,021  
8 พฤษภาคม 2563 17,831  
9 มิถุนายน 2563 30,161  
10 กรกฎาคม 2563 21,766  
11 สิงหาคม 2563 28,550  
12 กันยายน 2563 28,419  

รวม                 259,260  
 
  ตารางท่ี 3.1-2 ผลการดำเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

1 
เป้าหมายจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ ระดับคณะใน 
วิทยาเขต  

คน 
10,800 

 
2 จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ คน 259,260 

3 
ร้อยละของผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  
=/*100 

 คน 
100 

4 คะแนนที่ได้ = *5/90 คะแนน 5 
 

ผลการประเมนิตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
10,800 คน 259,260 คน 5  บรรลุเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่  4   ผลลัพธ์ศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-คณะ-1-(KBI-edu) รายงานการให้บริการทางวิชาการ  
3.1-คณะ-1-(KBI-edu) รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ  
3.1-คณะ-1-(KBI-edu) ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการ บริการวิชาการแก่สังคม 
3.1-คณะ-1-(KBI-edu) รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการ 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การละเล่นพืน้บ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือวิจัย 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล    ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล   
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล อาจารย์วรรณา   นิ่มวุน่ Noonalove28@gmail.com 081-9789476 
 

เกณฑ์การประเมิน 
       โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
 

สูตรการคำนวณ  
         1. คำนวณค่ารอ้ยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ  

ร้อยละท่ีได้ =  
    จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมด

ของคณะ  x 100 
2 

  
        2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
    ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยทั้งหมด

ของคณะ 
 

x 5 
100  

หมายเหตุ 
  1. การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ต้องดำเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งฟื้นฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่ วิจัย 
  2. การวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ยังไม่ได้
นำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ก็ได้  
 3. การนับจำนวนกิจกรรมให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน 
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ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 4.1-1 การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภท
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ลักษณะการดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินการ 
(จังหวัด) 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการ 

(คน) 

หมาย
เหตุ 

การ 
ละเล่น
พื้นบ้าน 

กีฬา
ไทย 

การ
ฟื้นฟู 

การ
อนุรักษ์ 

การ
เผยแพร ่

การ
วิจัย 

1 โครงการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้าน “กิจกรรมหมาก
ขุม” 

/  / / /  กระบี่  
50 

 

2 โครงการทะนุบำรุงศิลป 
วัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้าน “กิจกรรมเดิน 
โถกเถก” 

/  / / /  กระบี่ 50  

  2 0 2 2 2 -  100  
 
 
ตารางท่ี 4.1-2 ผลการดำเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 
เป้าหมายจำนวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
ระดับคณะในวิทยาเขต  

กิจกรรม 2 

2 
จำนวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมด
ของคณะ  

กิจกรรม 
2 

3 
ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมด
ของคณะ =/*100 

ร้อยละ 
100 

4 คะแนนที่ได้ =*5/100 คะแนน 5 

 

ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 5 บรรลุเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่  5 การบริหารจัดการ 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-คณะ-1-(KBI-edu) แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 5 ปี 
4.1-คณะ-2-(KBI-edu) ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
4.1-คณะ-3-(KBI-edu) ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  เรื่องนโยบาย 

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

4.1-คณะ-4-(KBI-edu) รายงานผลการดำเนินงานโครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้าน “กิจกรรมหมากขุม” 

4.1-คณะ-5-(KBI-edu) รายงานผลการดำเนินงานโครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้าน “กิจกรรมเดิน 
โถกเถก” 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงส ี

(ด้านวจิัย) 
ysangsriin@hotmail.com 090-9531132 

อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ดา่น 
 (ด้านบริการวิชาการ) 

aon.sae-dan@hotmail.co.th 
 

061-8674049 

อาจารย์วรรณา  นิ่มวุน่ 
 (ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย) 

Noonalove28@gmail.com 
 

081-9789476 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล บุคลากรคณะทุกทา่น   
 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 

mailto:aon.sae-dan@hotmail.co.th
mailto:Noonalove28@gmail.com
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ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการกำหนดนโยบายการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 

     คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ 
มีการประชุมเพ่ือกำหนดนโยบายใน
การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ใน
การประชุมประจำเดือนคณะ
ศึกษาศาสตร์ เมื่อวันพุธ ที่ 11 
พฤศจิกายน 2563 เพ่ือนำไปสู่การ
จัดทำแผนบูรณาการการเรียนการสอน 
และได้ข้อสรุปเป็นนโยบายการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ  ลงนามโดยรอง
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ นำเสนอ
นโยบายฯ ในที่ประชุมประจำเดือน
คณะ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2563  
เพ่ือให้บุคลากรรับทราบทั่วกัน 

5.1-1-คณะ-1-(KBI-edu) รายงาน
การประชุมประจำเดือนคณะ
ศึกษาศาสตร์ วันพุธ ที่ 11 
พฤศจิกายน 2563 
5.1-1-คณะ-2-(KBI-edu) 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง นโยบาย
การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
5.1-1-คณะ-3-(KBI-edu) 
รายงานการประชุมประจำเดือน
คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 30 
ธันวาคม  2563   

2. มีระบบและกลไกการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ 

   คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ 
มีการกำหนดระบบและกลไกการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ดังนี้  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  
   2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
จัดทำระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการ   
   3. เผยแพร่ระบบและกลไกการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 

5.1-2-คณะ-1-(KBI-edu) คำสั่ง
แต่งคณะกรรมการการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 
5.1-2-คณะ-2-(KBI-edu)  
แผนภาพระบบและกลไกการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
กระบี ่ 

3. มีแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ  

   คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ 
มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำ
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  
ที่สอดคล้องกับนโยบาย ระบบและ
กลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
เมื่อวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564   

5.1-3-คณะ-1-(KBI-edu) 
หนังสือเชิญประชุมจัดทำแผน 
การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
5.1-3-คณะ-2-(KBI-edu)
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ 

4. มีการดำเนินงานตามแผน    คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ 
ดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่พัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ ตามแผนการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการที่กำหนดไว้ 
ดังนี้  
 

5.1-4-คณะ-1-(KBI-edu)
รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
  1.  ด้านการวิจัย คือ รายวิชาการวัด
และประเมินผลการศึกษา 
2. ด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คือ รายวิชาภาษาและการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู 
3. ด้านการบริการวิชาการ คือ รายวิชา 
กลวิธีและการจัดการกีฬากรีฑา 

5. มีการติดตาม  และรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผน 

   คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ 
มีการติดตาม ผลการดำเนินงานตาม
การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ตาม
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
โดยคณะกรรมการ และรายงานผลการ
กำกับติดตาม ในการประชุม
ประจำเดือนของคณะวันที่ 17 มีนาคม 
2564 วาระเพ่ือทราบ ผลการดำเนิน
การบูรณาการ  ดังนี้  
  1. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูร
ณาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการวิจัย 
ในรายวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษาจัดการเรียนการสอน โดย
กำหนดให้นักศึกษานำผลการเรียนเฉลี่ย
ของตนเองแต่ละภาคเรียนมา
เปรียบเทียบกันว่าแตกต่างกันหรือไม่ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
หรือไม่ (ขั้นการใช้สถิติในการวิจัย) และ
ให้นักศึกษาเสนอประเด็นสภาพปัญหา
ของการวัดและประเมินผลตามแนวคิด
ของนักศึกษา แล้วให้นักศึกษาช่วยกับ
สรุป เป็นการนำไปสู่กระบวนการ
สรุปผลตามแนวความคิด (ใช้ขั้นตอน
กระบวนการสรุปผลการวิจัย) 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูร
ณาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในรายวิชาภาษา
และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
สำหรับครู โดยการจัดการเรียนการสอน
ที่พัฒนาผู้เรียนด้านทะนุบำรุงศิลปะและ

5.1-5-คณะ-1-(KBI-edu)
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
วัฒนธรรม ในรายวิชาภาษาและการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู 
ดำเนินการโดยให้นักศึกษาร่วมกันคิด
กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งผลที่
ได้คือ นักศึกษาร่วมกันแต่งกายตามชุด
ประเพณีและวัฒนธรรมของการแต่ง
กายในเทศกาลต่าง ๆ ให้เข้ากับ
กาลเทศะของงาน โดยบอก
ความสำคัญของงาน รวมถึงให้ถึง
นักศึกษาคิดงานแสดงเป็นกลุ่มที่เป็น
วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น และถ่ายทอด
ผ่านแสดงในชุดต่าง ๆ 
 3. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูร
ณาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนดา้นการบริการ
วิชาการ คือ รายวิชากลวิธีและการ
จัดการกีฬากรีฑา โดยการจัดการเรียน
การสอนที่พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
โดยการจัดการเรียนการสอนควบคู่ 
กับโครงการการบริการวิชาการแก่สังคม 
ในกิจกรรมการตัดสินกีฬาในการแข่งขัน
วิ่งรายการกระบี่มินิมาราธอน และ
รายการกระบี่เทรลนานาชาติ เขาพนม
เบญจา 2020 ซึ่งได้นำนักศึกษาที่เรียน
ในรายวิชาการตัดกรีฑา เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ ในการตัดสิน ทั้ง 2 
รายการ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่
เรียนไปสู่การปฏิบัติจริง จำนวน
ทั้งหมด 100 คน และให้นักศึกษา
รวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา อุปสรรค
ที่พบในการบริการวิชาการมาร่วมกัน
วางแผน และฝึกฝนเพิ่มเติมตามสภาพ
ปัญหาที่ค้นพบ รวมถึงมาปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนครั้งต่อไป 

6. มีการนำผลการดำเนินงาน
ไปวางแผนพัฒนาการ
ดำเนินงานต่อไป 

  คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห์ผล
การดำเนินงานตามแผนการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการในปีการศึกษา 

5.1-6-คณะ-1-(KBI-edu) ร่าง
แผนพฒันาการดำเนินงานการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
ประจำปีการศึกษา 2564 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
2563 เพ่ือนำไปปรับปรุงแผนพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ ประจำปี
การศึกษา 2564 โดยในปีการศึกษา 
2563 พบว่า การดำเนินงานเป็นช่วงที่
เกิดโรคระบาดโควิด- 19 จึงทำให้
รายวิชาที่ได้กำหนดไว้ในปีการศึกษา 
2563 บางรายวิชา เช่น กลวิธีและการ
จัดการกรีฑา ดำเนินการยากลำบาก   
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2564 จึงกำหนด
ประชุมเพ่ือวางแผนการคัดสรรรายวิชา
การที่จะพัฒนาผู้เรียนแบบบูรการใหม่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนทีต่้องปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในเดือนสิงหาคม 
2564    

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล    
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ดา่น aon.sae-dan@hotmail.co.th 061-8674049 

อาจารย์สมพงศ์  แก้วเวหา   
อาจารย์บรรจบ รัตนามาศ   

 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 

mailto:aon.sae-dan@hotmail.co.th
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ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนและการจัด
กิจกรรม 

   คณะกรรมการดำเนินงานฯ คณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ มีการ
ประชุมจัดทำแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา โดยมีตัวแทน
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนและจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  

5.2-1-คณะ-1-(KBI-edu)
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
 
 

2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่
ส่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิ ต
ครอบคลุมตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสู ตรที่ คณ ะ
รับผิดชอบ 
 

  คณะกรรมการดำเนินงานฯ คณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ 
ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ดังนี้  
  1. ขออนุมัติโครงการ  
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  
  3. ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนงานกิจกรรม ได้แก่ 
  1) โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพนักศึกษา 
  2) โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือ
สามัญ นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
  3) โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ชีวิตและอาชีพนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
  4) กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า 

5.2-2-คณะ-1-(KBI-edu)
รายงานโครงการ “การพัฒนา
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพนักศึกษา” 
5.2-2-คณะ-2-(KBI-edu)
รายงานโครงการ “การอบรมผู้
กำกับลูกเสือสามัญ นักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์” 
5.2-2-คณะ-3-(KBI-edu)
รายงานโครงการ “การพัฒนา
ทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
5.2-2-คณะ-4-(KBI-edu)
กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า 
 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 

   คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ 
ร่วมกับวิทยาเขต ดำเนินการจัด
โครงการให้ความรู้ทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษาเพ่ือให้เรียนรู้
และเข้าใจระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2564  

5.2-3-คณะ-1-(KBI-edu)
รายงานผลการดำเนินโครงการ
ให้ความรู้ทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการมี
การประเมินผลความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
นำผลการประเมินมาปรับปรุง
การดำเนินงานครั้งต่อไป 
    

  คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ 
มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
ดำเนินการรวบรวมผลการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษา
ทุกโครงการ มาประเมินความสำเร็จ
ของโครงการรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษา 2564 

5.2-4-คณะ-1-(KBI-edu)
รายงานโครงการ “การพัฒนา
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพนักศึกษา” 
5.2-4-คณะ-2-(KBI-edu)
รายงานโครงการ “การอบรมผู้
กำกับลูกเสือสามัญ นักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์” 
5.2-4-คณะ-3-(KBI-edu)
รายงานโครงการ “การพัฒนา
ทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
5.2-4-คณะ-4-(KBI-edu)
กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า 
 

5. ประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

  คณะกรรมการดำเนินงานฯ คณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ 
ดำเนินการรวบรวมรายงานผล
โครงการพัฒนานักศึกษาทั้งหมด 
เพ่ือประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

5.2-5-คณะ-1-(KBI-edu)
รายงานผลการประเมิน
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

6. นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

   คณะกรรมการดำเนินงาน ฯ คณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ มีการ 
รวบรวมรายงานผลโครงการพัฒนา
นักศึกษาทุกโครงการ และประชุม 
เพ่ือนำผลการประเมินความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคข์องกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา ไปจัดทำแผนพัฒนา
นักศึกษาในรอบปีการศึกษา 2564 

5.2-6-คณะ-1-(KBI-edu)
แผนพัฒนากิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล    ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงสี ysangsriin@hotmail.com 0909531132 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงสี ysangsriin@hotmail.com 0909531132 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการกำหนดนโยบายและทิศ
ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 

  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับ
บุคลากรในคณะได้ร่วมกันกำหนด
นโยบายการวิจัย  ฯ ในการประชุม
ประจำเดือน เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 
ในวาระเพื่อพิจารณา 

5.3-1-คณะ-1-(KBI-edu) 
ประกาศนโยบายและทิศทางด้าน
วิจัยและนวัตกรรมของคณะ
ศึกษาศาสตร ์
5.3-1-คณะ-2-(KBI-edu) 
รายงานการประชุมประจำเดือน
ตุลาคม 2563 

2. มีระบบและกลไกการวิจัย
และนวัตกรรม 

   คณ ะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการ
กำหนดระบบและกลไกการวิจัยและ
นวัตกรรม ดังนี้  
   1. ประชุมคณะกรรมการบรหิาร
งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดทำระบบ
และกลไกการวิจัยและนวัตกรรมของ
คณะ เมื่อวันท่ี 10 พฤศจกิายน 2564 
   2. รายงานผลการจัดระบบและกลไก
การวิจัยและนวัตกรรมให้กับรองคณบดี
คระศึกษาศาสตร์รับทราบและแจ้งให้
บุคลากรของคณะประจำเดือน ครั้ง
ต่อไป 

5.3-2-คณะ-1-(KBI-edu) หนังสือ
เชิญประชุม 
5.3-2-คณะ-2-(KBI-edu) คำสัง่
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
และนวัตกรรม 
5.3-2-คณะ-3-(KBI-edu) ระบบ
และกลไกการวิจัยและนวัตกรรม 
 

3. มีแผนการวิจัยและนวัตกรรม    คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการ  
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
และนวัตกรรม เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2563 เพื่อจัดทำแผนการวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีสอดคล้อง กับนโยบายและ

5.3-3-คณะ-1-(KBI-edu) หนังสือ
เชิญประชุม 
5.3-3-คณะ-2-(KBI-edu) 
แผนการวิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ทิศทางด้านวิจัยและนวัตกรรม และได้
รายงานผลการจัดทำแผนให้รองคณบดี
รับทราบในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564  

  

4. มีการดำเนินการตามแผน    คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการ  
ตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม โดยเริ่ม
ต้ังแต่ส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะเขียน
โครงการเพื่อของบวิจัยจากเงินรายได้
ของวิทยาเขต ซึ่งปรากฏผล คือ ใน
ปีงบประมาณ 2564 อาจารย์ในคณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้รับทุนจำนวน 4 เรื่อง  
และมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม 

5.3-4-คณะ-1-(KBI-edu) 
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการวิจัยและนวัตกรรม 

5. มีการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผน 

  คณะศึกษาศาสตร์มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
และได้นำเสนอในการประชุม
ประจำเดือนคณะศึกษาศาสตร์ 30 
ธันวาคม 2563 วาระเพื่อทราบ ในเรื่อง
การขอจริยธรรมวิจัยของผู้ท่ีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ และวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2564 วาระเพื่อทราบ 
ประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึง
จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายตาม
แผนการวิจัยและนวัตกรรม   

5.3-5-คณะ-1-(KBI-edu) 
รายงานการการติดตามและ
รายงานการดำเนินงานวิจัย 
5.3-5-คณะ-2-(KBI-edu) 
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการวิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 
5.3-5-คณะ-3-(KBI-edu) 
รายงานผลการเบิกจ่ายตาม
แผนการวิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

6. มีการนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงาน
ต่อไป 

  คณะศึกษาศาสตร์มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อวิเคราะห์รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนการวิจัยและ
นวัตกรรม และจัดทำแผนพัฒนาการ
วิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์รายงานการดำเนินงาน
ตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประเด็นที่ต้อง

5.3-6-คณะ-1-(KBI-edu) หนังสือ
เชิญประชุม 
5.3-6-คณะ-2-(KBI-edu) 
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการวิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 
5.3-6-คณะ-3-(KBI-edu) 
รายงานผลการเบิกจ่ายตาม
แผนการวิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 
5.3-6-คณะ-4-(KBI-edu) 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
วางแผนพัฒนาอย่างเร่งด่วน การ
จัดเก็บรวบรวม เพราะในปีการศึกษา 
2563 เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) ส่งผลให้การดำเนนิการ
จัดทำวิจัยไม่เป็นไปตามแผนกรณีการเก็บ
ข้อมูล คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ
นวัตกรรม ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้
ผู้จัดทำวิจัยหาช่องทาง/วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ผลการ
ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จตามแผน 
และผู้จัดทำวิจัยควรคิดหาวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่หลากหลายหากเกิด
กรณีวิกฤตการที่เกิดขึ้นในอนาคต 
รวมทั้งจัดหาช่องทางการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบลง
วารสารวิชาการ การประชุมวิชาการท่ี
ต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นแบบออนไลน์
มากขึ้น 
  สำหรับประเด็นที่จะต้องปรับ
แผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมในการปี
การศึกษา 2564 ได้แก่  
  1) การขอทุนการวิจัยจากภายนอก
สถาบันที่ไม่ใชเงินรายได้ของวิทยาเขต 
  2) อาจารย์ในคณะไม่ได้ขอผลงาน
ทางวิชาการ 
  3) แนวทางแก้ปัญหาที่กระทบจาก
การเกิดภาวะโรคระบาดโควิด – 19 

แผนพัฒนาด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4  เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล     ปีงบประมาณ  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงส ี ysangsriin@hotmail.com 0909531132 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงส ี ysangsriin@hotmail.com 0909531132 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5   
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
    กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) 
   จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณที่กำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
    กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์(คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์) 
    จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณกำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 =12,500 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

สูตรการคำนวณ   
      คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ  

     
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

 

           2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

X5 
12,500 

 

หมายเหตุ 
 1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ให้นับจำนวนเงินจากคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
(เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ และ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ ที่ไดร้ับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย 
 2. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะให้นับท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเตม็เวลา โดยใช้ข้อมูล ณ 
วันท่ี 30 กันยายน ของปีท่ีรับการประเมิน กรณีที่มีอาจารยบ์รรจุใหม่ในปีท่ีประเมินใหค้ำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ 
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ผลการดำเนินงาน 
ตารางท่ี 5.4-1  ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงินรายได้) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ 

1 ทิศทางการจัดการเรียนการสอนพล
ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกระบี่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม 

45,000 - 

2. เปรียบเทียบผลการฝึกความแขง็แรง
สองรูปแบบที่ส่งผลต่อความ
คล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬากา
บัดดี ้

อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ดา่น 30,000 - 

3. การสร้างเสริมประสบการณ์วิจยัใน
ชั้นเรียนแก่นักศึกษาในโรงเรียน
เครือข่ายปฏิบัติการสอนวิชาพล
ศึกษาของมหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี ่

อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล 
รศ.รายาศิต  เต็งกูสุลัยมาน 

อาจารย์นฤมล  หวานด ี
ผศ.กู้เกียรติ  บุญมี 

30,000 - 

4. รูปแบบการฝึกความแข็งแรง
กล้ามเนื้อขาที่ส่งผลต่อความเร็วใน
การวิ่งเข้าโต๊ะกระโดดของนักกีฬา
ยิมนาสติกศิลป์หญิง อายุ  12-16  ป ี

อาจารย์จิตราภรณ์  รัตนแก้ว 
 

 

30,000 - 

5 สมรรถนะความรู้ ใน เนื้ อหาตาม
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู  ฐาน
สมรรถนะของคุรุสภา พ.ศ.2561 ของ
นั กศึ กษาหลั กสู ตรศึ กษาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษามหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จร
คงสี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกียรติ  
บุญมี 

45,000 - 

รวม  180,000  
 

ตารางท่ี 5.2.4-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของ

คณะทั้งหมด  
บาท 180,000 

2 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ  คน 14 
3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน

รายได้) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ
 =/ 

 
บาท 12,000 

4 คะแนนที่ได้ =*5/จำนวนเงินต่อคนของแต่ละคณะ
ตามเกณฑ์ 

คะแนน 
5 
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ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
10,000 12,000 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.4-คณะ-1-(KBI-edu) เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ และ 

คำขอตั้งงบประมาณ งบประมาณ  2563 
5.4-คณะ-2-(KBI-edu) รายจ่าย (เงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการ

วิทยาเขต  
5.4-คณะ-3-(KBI-edu) รายงานสรุปจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 
5.4-คณะ-4-(KBI-edu) รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีงบประมาณ) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.5    เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
การเก็บข้อมูล       ปีงบประมาณ  (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงส ี ysangsriin@hotmail.com 0909531132 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงส ี ysangsriin@hotmail.com 0909531132 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
    กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) 
   จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณที่กำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
    กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) 
    จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณกำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

สูตรการคำนวณ   
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

     
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ  
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 
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           2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ X5 
25,000 

 
หมายเหตุ 
  1. จำนวน เงินสนั บสนุ น งานวิจั ยและนวัตกรรม  (เงิน งบประมาณ แผ่ นดิ น ) ให้ นั บ จำนวน เงิน  
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่คณะได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณที่
ตรงกับปีการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 
   2. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะให้นับท่ีปฏิบตัิงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ 
วันท่ี 30 กันยายน ของปีท่ีรับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีท่ีประเมินให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ 
 
ผลการดำเนินงาน 
ตารางท่ี 5.5-1  ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงนิงบประมาณแผ่นดิน) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
- - - - - 

รวม   
 
ตารางท่ี 5.2.5-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณ

แผ่นดิน) ของคณะทั้งหมด  
บาท 0 

2 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ  คน 14 

3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจำ
ทั้งหมดของคณะ =/ 

บาท 
0 

4 คะแนนที่ได้ =*5/จำนวนเงินต่อคนของแต่ละคณะ
ตามเกณฑ์ 

คะแนน 
0 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

2 0 0 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

- - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6  บริหารการบริการวิชาการแก่สังคม  
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา   (รับประเมินปีการศึกษา 2564)           
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล    
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ดา่น aon.sae-dan@hotmail.co.th 061-8674049 
 

เกณฑ์การประเมิน    

 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการกำหนดนโยบายและทิศ
ทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 

 

2.มีระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

  

3.มีแผนการบริการวิชาการแก่สังคม   

4.มีการดำเนินงานตามแผน   

5.มีการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผน 

  

6.มีการนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.7   การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทย  
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา    

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล   
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล อาจารย์วรรณา  นิ่มวุน่ Noonalove28@gmail.com 081-9789476 
 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 

mailto:aon.sae-dan@hotmail.co.th
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ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการกำหนดนโยบายดา้น
ด้านการละเล่นพื้นบ้าน และ
กีฬาไทย  

   ปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
กระบี่ ได้นำเอาประกาศมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ เร่ือง นโยบาย หลกัเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน่พื้นบา้นและกีฬา
ไทย มาเปน็แนวทางปฏิบัติในการจัด
ดำเนินโครงการ 

5.7-1-คณะ-1-(KBI-edu)  ประกาศ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
เร่ือง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการ ทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน่พื้นบา้น
และกีฬาไทย  
5.7-1-คณะ-2-(KBI-edu)  
ประกาศน มหาวทิยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  เร่ือง โย
บาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏบิตัิ 
เก่ียวกับการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน่พื้นบา้น
และกีฬาไทยของวิทยาเขต 

2. ระบบและกลไกการละเลน่
พื้นบา้นและกีฬาไทย 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการบริหารงานทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน่พื้นบา้นและกีฬา
ไทย  มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
ตามระบบและกลไกการทะนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน่พื้นบา้นและกีฬา
ไทยในวนัที่ 2 กันยายน   2563 โดยคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้มีการดำเนนิงานโครงการ 2 
โครงการ คือ โครงการทะนบุำรงุ
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน่พื้นและกีฬาไทย 
กิจกรรมการละเล่นเดินโถกเถก ในวันที่ 15 
สิงหาคม 2563 และกิจกรรมการละเล่น
เดินหมากขุม  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 

5.7-2-คณะ-1-(KBI-edu)  ระเบียบ
วาระการประชุม  
5.7-2-คณะ-2-(KBI-edu)   
หนังสือเชิญประชุม  
5.7-2-คณะ-3-(KBI-edu)  รายงาน
การประชุมฯ  
5.7-2-คณะ-4-(KBI-edu)   
ภาพแสดงระบบและกลไก
ทะนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทย
ของมหาวิทยาลัย  
5.7-2-คณะ-5-(KBI-edu)  คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
ทะนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพืน้บา้นและ กีฬาไทย 

3. มีแผนการละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย 

คณะศึกษาศาสตร์มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานทะนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน่พื้นบา้นและกีฬา
ไทยเพื่อให้สอดคล้องนโยบาย หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติโดยการจัดทำแผนงาน
ทะนบุำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบา้นและกีฬาไทย 
 
  

5.7-2-คณะ-1-(KBI-edu)  ระเบียบ
วาระการประชุม  
5.7-2-คณะ-2-(KBI-edu)   
หนังสือเชิญประชุม  
5.7-2-คณะ-3-(KBI-edu)  รายงาน
การประชุมฯ  
5.7-3-คณะ-1-(KBI-edu) แผน
ทะนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทย 

4. มีการดำเนินงานตามแผน     คณะศึกษาศาสตร์มีการดำเนินงานตาม 5.7-4-คณะ--1-(KBI-edu) รายงาน
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
แผนทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบา้นและกีฬาไทย 

 

ผลการดำเนนิงานโครงการ
ทะนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพืน้บา้น “กิจกรรมหมาก
ขุม” 
5.7-4-คณะ-2-(KBI-edu)รายงาน
ผลการดำเนนิงานโครงการ
ทะนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพืน้บา้น “กิจกรรมเดิน
โถกเถก” 

5. มีการติดตามและรายงาน
ผลการดำเนนิงานตามแผน  

คณะศึกษาศาสตร์มีการประชุมในวันที่  24  
กุมภาพันธ์  2564  เพื่อติดตามกำกับและ
ติดตามผลการดำเนนิงานตามแผนการ
ทะนบุำรุง ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบา้นและกีฬาไทย โดยประชมุจัดทำ
แผนเพื่อดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนา
โครงการในลำดบัต่อไป 

5.7-5-คณะ-1-(KBI-edu)  ระเบียบ
วาระการประชุม  
5.7-5-คณะ-2-(KBI-edu)   
หนังสือเชิญประชุม  
5.7-5-คณะ-3-(KBI-edu)  รายงาน
การประชุมฯ  
5.7-5-คณะ-4-(KBI-edu)  รายงาน
ผลการดำเนนิงานตามแบบกำกบั
ติดตามการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน่พื้นบา้น 
และกีฬาไทยปีการศึกษา 2563 

6. มีการนำผลการดำเนินงาน
ไปวางแผนพัฒนาการ
ดำเนินงานต่อไป 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทำแผนพัฒนางาน
ทะนบุำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบา้นและกีฬาไทย จากผลการประเมิน 
2 โครงการดังนี ้
-จากผลการประเมินโครงการทะนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย กิจกรรมการละเล่นเดินโถกเถกในปี 
2563 บรรลุตามวตัถุประสงค์ โดยมีนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละร้อยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีตอ่โครงการ
โดยรวมอยุ่ที่ 3.59 อยู่ในระดับมาก ผลการ
ประเมินในครั้งนี้จะนำไปพัฒนา โครงการในปี 
2564 โดยจะเพิม่กิจกรรมให้มคีวาม
หลากหลายมากยิ่งข้ึน เน้นกิจกรรมที่สามารถ
เล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย 
จากผลการประเมินโครงการทะนบุำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย กิจกรรมการละเล่นหมากขุมในปี 2563 
บรรลตุามวตัถุประสงค์โดยมีนักศกึษาเข้าร่วม
โครงการ จำนวน 55 คนคิดเป็นรอ้ยละร้อย 

5.7-5-คณะ-1-(KBI-edu)  ระเบียบ
วาระการประชุม  
5.7-5-คณะ-2-(KBI-edu)   
หนังสือเชิญประชุม  
5.7-5-คณะ-3-(KBI-edu)  รายงาน
การประชุมฯ  
5.7-5-คณะ-4-(KBI-edu)  รายงาน
ผลการดำเนนิงานตามแบบกำกบั
ติดตามการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน่พื้นบา้น 
และกีฬาไทยปีการศึกษา 2563 
5.7-6-คณะ-1-(KBI-edu)   
แผนพัฒนาดา้นทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน่พื้นบา้น
และกีฬาไทย ปีการศึกษา 2564 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ
โดยรวมอยุ่ที่ 4.04 อยู่ในระดับมาก ผลการ
ประเมินในครั้งนี้จะนำไปพัฒนา โครงการในปี 
2564 โดยจะจัดเวทีการแสดงให้เห็นเป็น
รูปธรรม และช้ีให้เห็นประโยชน์ของการเข้า
ร่วมโครงการมากยิ่งข้ึน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
 
ตวับ่งชี้ท่ี 5.8 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา    

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม อาจารย์สุมน  เกลาฉีด sumon_klaocheed@hotmail.com 086 -7434787 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล อาจารย์สุมน  เกลาฉีด sumon_klaocheed@hotmail.com 086 -7434787 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

 
 

2. แปลงค่าร้อย
ละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X5 
40 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

× 100 
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1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์
ประจำที่ระบุในคำช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำ 

3. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ ให้นับตั้งแต่วันท่ีบรรจุถึงวันสุดท้ายของปีการศึกษาท่ีรับ
การประเมิน 

 1) ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน   คิดเป็น 0 คน  
 2) ระยะเวลา 6 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 3) ระยะเวลา 9 เดือนข้ึนไป    คิดเป็น 1 คน 

 4. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป 

5. การจัดทำข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวตัิข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 
 
 
ผลการดำเนินงาน   
ตารางท่ี 5.8-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ 

ลำดับ
ที ่

ประเภทอาจารย์ 
จำนวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ตำแหน่งทางวิชาการ (คน) 
คุณวุฒิการศึกษา 

(คน) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน) 

คิดเป็น 
(คน) 

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

6 เดือน 
ไม่เกิน 9 
เดือน 

9 เดือน
ขึ้นไป 

1 ข้าราชการ 12 8 4 0 0 0 9 3 1 0 11 11 
2 สัญญาจ้าง 3 2 0 1 0 0 2 1 0 0 3 3 

รวม 
 
15 

10 4 1 0 0 11 


4 
1 0 14 14 

 
ตารางท่ี 5.8-2 ผลการดำเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ  คน 14 
2 จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คน 4 

3 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 =/*100 

ร้อยละ 
28.57 

6 คะแนนที่ได้ =*5/40 คะแนน 3.57 
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ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
25 28.57 3.57 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.8-1-KBI-edu รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะปีการศึกษา 2563 
(บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ,บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำ
ประเภทสัญญาจ้าง) 

5.8-2-KBI-edu วุฒิการศึกษา 
5.8-3-KBI-edu ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.9 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล     ปีการศึกษา            
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม อาจารย์สุมน  เกลาฉีด sumon_klaocheed@hotmail.com 086-7434787 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล อาจารย์สุมน  เกลาฉีด sumon_klaocheed@hotmail.com 086-7434787 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง 

ทางวิชาการ X5 
60 

 
หมายเหตุ  
 1. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล ณ 
วันท่ี 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุ 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

× 100 
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ในคำช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำ 
 2. การประเมินผลการจดัการศึกษาของปีการศึกษา 2563 
  2.1 การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ ให้นับอาจารย์ตามการบรรจุ ดังนี้  
     1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคณุวฒุิ ปริญญาโท บรรจุก่อนวันที ่1 มถิุนายน 2559  
(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาโท จะต้องปฏบิัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และทางมหาวิทยาลัยคดิให้
ระยะเวลาทีส่่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี) 
                    2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคณุวฒุิ ปริญญาเอก บรรจุก่อนวันที ่1 มิถุนายน 2562  
(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จะต้องปฏิบตัิการสอนมาแล้วอย่างน้อย  1 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้
ระยะเวลาทีส่่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี 
  2.2  การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง  ให้นับอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง ดังนี้  
   1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคณุวฒุิปริญญาโท จะต้องมสีัญญาจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ถึง พ.ศ. 2564 (เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปรญิญาโท จะต้องปฏิบตัิการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และทาง
มหาวิทยาลยัคิดให้ระยะเวลาทีส่่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ป)ี 
   2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก จะต้องมสีัญญาจ้างตั้งแต่ปี  งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ถึง พ.ศ. 2564 (เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก จะต้องปฏบิัติการสอนมาแล้วอยา่งน้อย 1 ปี และทาง
มหาวิทยาลยัคิดให้ระยะเวลาทีส่่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ป)ี 
 3. การจัดทำข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวตัิข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 
 

ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 5.9-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ  

ลำดับ
ที ่

ประเภท
อาจารย์ 

จำนวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ตำแหน่งทางวิชาการ (คน) 
คุณวุฒิการศึกษา 

(คน) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน) 

คิดเป็น 
(คน) 

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

6 เดือน 
ไม่เกิน 
9 เดือน 

9 เดือน
ขึ้นไป 

1 ข้าราชการ 12 8 4 0 0 0 9 3 1 0 11 11 
2 สัญญาจ้าง 3 2 0 1 0 0 2 1 0 0 3 3 

รวม 
 
15 

11 
 
4 
 
1 
 
0 

0 11 4 1 0 14 
14 

 
  
5    
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ตารางท่ี 5.9-1 ผลการดำเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ  คน 14 

2 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 

คน 
4 

3 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ (รศ.) 

คน 
1 

4 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์ (ศ.) 

คน 
0 

5 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการท้ังหมด 
 =++ 

คน 
5 

6 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

 =/*100 
ร้อยละ 

35.71 

7 คะแนนที่ได้ =*5/60 คะแนน 2.98 

ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 35 35.71 2.98 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.8-1-KBI-edu รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะปีการศึกษา 2563 
(บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ, บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำ
ประเภทสัญญาจ้าง) 

5.8-3-KBI-edu ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.10  การบริหารของคณะเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษาและปีงบประมาณ  
                        (1 สิงหาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 , 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้กำกับติดตาม ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม (ข้อ 1)    
อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ดา่น  
(ข้อ2 ป.ตรี , ข้อ 5 ป.ตรี) 

aon.sae-dan@hotmail.co.th 
 

061-8674049 

รศ.ดร.รายาศิต  เต็งกูสุลัยมาน 
 (ข้อ 2 ป.โท , ข้อ 5 ป.โท) 

rayasit8688@gmail.com 088-7531338 

อาจารย์สุมน  เกลาฉีด  (ข้อ 3) sumon_klaocheed@hotmail.com 086-7434787 
อาจารย์กานตนิุช สถิรมนัส (ข้อ 4) Kantinuch2008@hotmail.com 081-5356550 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมลู อาจารยส์ิบเอกสรุชัย แซ่ด่าน (ข้อ 1)  aon.sae-dan@hotmail.co.th 061-8674049 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
ทุกท่าน (ข้อ2)  

  

บุคลากรคณะทุกทา่น (ข้อ 3)   
บุคลากรคณะทุกทา่น (ข้อ 4)   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
ทุกท่าน (ข้อ 5) 

  

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 

mailto:aon.sae-dan@hotmail.co.th
mailto:Kantinuch2008@hotmail.com
mailto:aon.sae-dan@hotmail.co.th
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ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการทบทวน
ยุทธศาสตร์ของคณะ
และจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีที่
สอดคล้องตามพันธ
กิจและวิสัยทัศน์ของ
คณะ 

    คณะศกึษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ มี
การทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะ โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
และประชุมจัดทำระบบกลไกการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของคณะให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 
โดยการมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของคณะ และดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีและรายงานผล
การการดำเนินโครงการหลังเสร็จสิ้น
โครงการ มีการกำกับติดตามและรายงาน
ผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ นำ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์มาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือวางแผน
ยุทธศาสตร์ต่อไป 

5.10-1-คณะ-1-(KBI-edu) ประกาศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง
นโยบายและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
5.10-1-คณะ-2-(KBI-edu) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ(ฉบับทบทวน) 
5.10-1-คณะ-3-(KBI-edu) 
ยุทธศาสตร์วิทยาเขต 
5.10-1-คณะ-4-(KBI-edu) ประกาศ
คณะศึกษาศาสตร์ เรื่องนโยบายและ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ 
5.10-1-คณะ-5-(KBI-edu) 
ยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 
5.10-1-คณะ-6-(KBI-edu) รายงาน
การประชุมคณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ 

2. มีการจัดทำ
รายงานต้นทุนต่อ
หน่วยรายหลักสูตร 
เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และ
โอกาสในการแข่งขัน 

 

  คณะศึกษาศาสตร์มีการดำเนินการจัดทำ
รายงานต้นทุนต่อหน่วยดังนี้  
   1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร  
   2. นำข้อมูลจากงานการเงินฯ มา
วิเคราะห์รายหลักสูตร   
   3. จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยราย
หลักสูตรระหว่างปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา   
  พบว่า การบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
กระบี่ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ต้นทุนต่อหน่วย
ของผลผลิตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกระบี่ (110,741.48) สูงกว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5.10-2-คณะ-1-(KB-edu) ระบบและ
กลไกการวิเคราะห์ต้นทนุต่อหน่วย 
5.10-2-คณะ-2-(KB-edu) คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนตอ่
หน่วยรายหลักสูตร   
5.10-2-คณะ-3-(KB-edu) หนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร และ
รายงานต้นทนุ ต่อหน่วยผลผลิตของ
วทิยาเขต  
5.10-2-คณะ-4-(KB-edu) หนังสือส่ง
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
งานบุคคล งานพสัดุ งานทะเบียน และ
งานการเงนิและ บัญชี  
5.10-2-คณะ-5-(KB-edu) หนังสือ
เสนอรายงานต้นทุนต่อหน่วยราย
หลักสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(54,242.03) แสดงให้เห็นว่า คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ มีการลงทุนที่สูง
ความคุ้มทุนจะน้อย โอกาสในการแข่งขัน
จะต่ำ  
   การบ ริห ารห ลั กสู ต รศึ กษ าศาสตร
มหาบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ กับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ต้นทุนต่อ
หน่วยของผลผลิตมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ (20,550.00) ต่ำ
กว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี (84,952.72) แสดงให้เห็นว่า คณะ
ศึกษาศาสตร์  มห าวิท ยาลั ยการกีฬ า
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ มีการลงทุนที่ต่ำ
กว่าความคุ้มทุนจะมี โอกาสในการแข่งขัน
จะสูง 
   4. วิเคราะห์ เพ่ือหาสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วย           
รายหลักสูตร ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
โอกาสในการแข่งขัน    
  5. เสนอรายงานต้นทุนต่อหน่วยราย
หลักสูตรต่อรองคณบดี 

5.10-2-คณะ-6-(KB-edu) รายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร 

3. มีการจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง ที่
เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การดำเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและ
ให้การบริหารความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่
ลดลง 

    ปีงบประมาณ 2563 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
กระบี่ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้  
   1. คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดทำ
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกระบี่ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และรายงาน
ให้บุคลากรในคณะรับทราบ 
   2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และประชุมเพ่ือจัดทำระบบและ
กลไกการบริหารความเสี่ยงของคณะ  
   3. บุคลากรร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยง  

5.10-3-คณะ-1-(KBI-edu) ประกาศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตกระบี่ เรื่อง นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ของคณะศึกษาศาสตร์ 
5.10-3-คณะ-2-(KBI-edu) คำสั่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตกระบี่ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บริหารเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์ 
5.10-3-คณะ-3-(KBI-edu) ระเบยีบ
วาระการประชุม 
5.10-3-คณะ-4-(KBI-edu) หนังสือ
เชิญประชุม 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร์ โดยเลือก
ประเด็นความเสี่ยง 2 ประเด็น ได้แก่ 
   ประเด็นที่ 1 ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
มีระดับความเสี่ยงสูงมาก(16)  
   ประเด็นที่ 2 ขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน มี
ระดับความเสี่ยงสูงมาก(12) ประเด็นที่  
   4. นำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอรอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ประจำวิทยาเขตกระบี่ 
   5. ดำเนินงาน ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มีผลการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
   ประเด็นที่ 1 ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
มีระดับความเสี่ยงลดลง(12)  
 ประเด็นที่ 2 ขาดแคลนอาจารย์   ผู้สอน มี
ระดับความเสี่ยงลดลง(6)  
  6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ต่อรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่  

5.10-3-คณะ-5-(KBI-edu) สรุป
รายงานการประชุม 
5.10-3-คณะ-6-(KBI-edu)  
แผนภาพระบบและกลไกการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะ 
5.10-3-คณะ-7-(KBI-edu) แผน
บริหารความเสี่ยงของคณะ 
5.10-3-คณะ-8-(KBI-edu) รายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงของคณะ 

4. มีการกำหนด
ประเด็นความรู้ที่
สอดคล้องกับพันธกิจ
ของคณะ ดำเนินการ
รวบรวมความรู้ที่มีอยู่
ในตัวบุคคลหรือ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตามประเด็นที่
กำหนด เผยแพร่และ
นำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได ้ 

     คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดการ
ความรู้ ปีการศึกษา 2563 เรื่อง นวัตกรรม
การสอน โดยได้จัดประชุมคณาจารย์ใน
คณะเพ่ือเลือกหัวข้อจัดการความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรและนักศึกษาที่เหมาะ
กับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ซึ่งได้มีการเสนอโครงการ แต่งตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการดำเนินงาน คำสั่งที่  009 / 
2564 ได้มีการดำเนินโครงการเมื่อวันที่  17 
มีนาคม 2564 และได้สรุปผลทำแผน
จัดการความรู้เผยแพร่ไปสู่บุคลากรในคณะ
และบุคคลที่ไป 
 

5.10-4-คณะ-1-(KB-edu) คำสั่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตกระบี่ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้  
5.10-4-คณะ-2-(KB-edu) ระเบียบ
วารการประชุม  
5.10-4-คณะ-3-(KB-edu) หนังสือเชิญ
ประชุม  
5.10-4-คณะ-4-(KB-edu) สรุป
รายงานการประชุม  
5.10-4-คณะ-5-(KB-edu) รายงานผล
การดำเนินโครงการ /กิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือรวบรวม
ความรู้ที่มีอยู่ในตัว บุคคลหรือแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นที่กำหนด
เพ่ือจัดทำเป็นองค์ความรู ้ 
5.10-4-คณะ-6-(KB-edu) เอกสาร
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
แสดงองค์ความรู้ ตามประเด็นที่
กำหนด  
5.10-4-คณะ-7-(KB-edu) เอกสาร
การเผยแพร่องค์ความรู้ ตามประเด็น
ที่ก าหนด  
5.10-4-คณะ-8-(KB-edu) แผนการ
จัดการความรู้  
5.10-4-คณะ-9-(KB-edu) หนังสือ
รับรองการใช้ประโยชน์จากการ
จัดการความรู้ 

5. มีการติดตามการ
ดำเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตาม
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  
มีการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้  
  1. จัดทำระบบและกลไกการติดตามการ
ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการ
ดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ระดับหลักสูตร 
   2. มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในการประชุมประจำเดือน
ระดับคณะ 
   3. มีการดำเนินการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร
ตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตรที่เปิดสอน  
  4. มีการจัดทำรายงานผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรเสนอรองคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ เพื่อพิจารณา  
  5. มีการนำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของรองคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์มาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้น  

5.10-5-คณะ-1-(KB-edu) ระบบและ
กลไกการติดตามการดำเนินการประกนั
คุณภาพหลักสูตร 
5.10-5-คณะ-2-(KB-edu) คำสั่งเลขที่ 
003/2564 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปีการศึกษา 2563  
5.10-5-คณะ-3-(KB-edu) บันทกึการ
ติดตามผลการดำเนนิงานตามตวับ่งชี้ใน
การประชุมประจำเดือน 
5.10-5-คณะ-4-(KB-edu) บันทกึ
รายงานผลการประเมินคุณภาพ (มคอ.
7) เสนอรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
เพื่อพิจารณา  
5.10-5-คณะ-5-(KB-edu) มคอ.7 ปี
การศึกษา 2563 
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หมายเหตุ 
1. เกณฑ์ข้อที่ 1, ข้อที่ 2 ,ข้อที่ 3 ให้ใช้ข้อมูลตามปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาที่รับการ

ประเมิน 
2. เกณฑ์ข้อที่ 4 และข้อที่ 5  ให้ใช้ข้อมลูตามปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.11    ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศกึษา   (1 สิงหาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี ysangsriin@hotmail.com 0909531132 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล รศ.ดร.รายาศิต  เต็งกูสุลัยมาน rayasit8688@gmail.com 088-7531338 

อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ดา่น aon.sae-dan@hotmail.co.th 061-8674049 
 
เกณฑ์ประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 
 

สูตรการคำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะ  
 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

 
ผลการดำเนินงาน 
ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยนับ ผลการดำเนินงาน 
1 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ หลักสูตร 2 
2 คะแนนผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คะแนน 3.52 
3 คะแนนผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  คะแนน 3.56 
4 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะ =+ 
คะแนน 7.08 

5 คะแนนที่ได้ = / คะแนน 3.54 
 

ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.20 3.54 3.54 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารอ้างอิง 

mailto:aon.sae-dan@hotmail.co.th
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.11-คณะ-1-(KB-edu) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต (มคอ.7) (CAR) 
5.11-คณะ-2-(KB-edu) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต (มคอ.7)  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.12    การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล       ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงส ี ysangsriin@hotmail.com 0909531132 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสุดารัตน์  ชูลีรักษ ์ sudarat.18072529@gmail.com 080-0408552 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการกำหนดนโยบายดา้น
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

  ปีการศึกษา 2563 รองคณบดี คณะ
ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกระบี่ ได้มีการกำหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะคือ “มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัด
การศกึษาด้านพลศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม”  

5.12-1-คณะ-1-(KB-edu) นโยบาย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกระบี่   

2. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

   คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไก 
การงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขต
กระบี่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมือ่วันที่ 12
มกราคม  2564 โดยคณะกรรมการดังกล่าว
สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีป่ระจำในคณะ
และไดส้ร้างความตระหนักให้กับบุคลากร
ของคณะ รวมถึงเห็นความสำคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ถือเป็น

5.12-2-คณะ-1-(KB-edu) คำสั่ง
เลขที่ 003/2564 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปี
การศึกษา 2563  
5.12-2-คณะ-2-(KB-edu) ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
5.12-2-คณะ-3-(KB-edu) คูม่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สำหรบัการจัดการศึกษา 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ส่วนหนึ่งของภาระงานปกติคณะ 
มีการดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะ
อย่างชัดเจน ซึง่ประกอบดว้ย การควบคุม
คุณภาพภายใน การตรวจสอบคณุภาพ และ
การประเมินคุณภาพ ทั้งนี้ได้รายงานให้
บุคลากรในคณะทราบและได้มีการติดตามผล
การดำเนินงานทุกครัง้ของการประชุมคณะ 
 

ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 
2562-2566 (ฉบับทบทวน สำหรับ
ปีการศึกษา 2563) ระดับคณะ 
 

3. มีแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

  คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำแผนงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 14 
ตุลาคม 2563 และได้เผยแพร่แผนงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปยัง
ผู้รับผิดชอบ ในการประชุมประจำเดือน 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  
 

5.12-3-คณะ-1-(KB-edu) หนังสือ
เชิญประชุม วนัที่ 14 ตุลาคม 2563 
5.12-3-คณะ-2-(KB-edu) รายงาน
การประชุม วนัที่ 14 ตุลาคม 2563 
5.12-3-คณะ-3-(KB-edu) หนังสือ
เชิญประชุม วนัที่ 11 พฤศจิกายน 
2563 
5.12-3-คณะ-2-(KB-edu) รายงาน
การประชุม วนัที่ 11 พฤศจิกายน 
2563 
5.12-3-คณะ-4-(KB-edu) แผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4. มีการดำเนินงานตามแผน    คณะศึกษาศาสตร์ มีการดำเนินงาน 
ตามแผน ดงันี้  
   1. ผู้รับผิดชอบแตล่ะตัวบ่งชี้ ศึกษาคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สำหรับการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2562-2566 (ฉบับทบทวน 
สำหรับปีการศึกษา 2563) ระดับคณะ 
   2. กำกับติดตามผลการดำเนนิงานตาม
ตัวบ่งชี้ ในการประชุมคณะ  
   3. ดำเนินการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ตาม แผนงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 6. ประเมินตนเองผลการดำเนนิตนเอง
ตามตัวบง่ชี้ระดบัคณะ 
  7. เสนอผลประเมินตนเองผลการดำเนิน

5.12-4-คณะ-1-(KB-edu) คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สำหรับการจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 
2562-2566 (ฉบับทบทวน สำหรับ
ปีการศึกษา 2563) ระดับคณะ 
5.12-4-คณะ-2-(KB-edu) รายงาน
ผลการดำเนนิงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ตนเองตามตัวบง่ชี้ระดบัคณะตอ่รองคณบดี  

5. มีการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผน 

  คณะศึกษาศาสตร์ มีการติดตามและ
รายงานผลการดำเนนิงานตามแผน ดังนี้  
   1. ติดตาม ผลการดำเนินงานตาม
แผนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามปฏิทนิและโครงการ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
   2. จัดทำรายงานผลการดำเนนิงานตาม
แผนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
   3. จัดทำรายงานผลการดำเนนิงาน
โครงการตามแผนงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

5.12-5-คณะ-1-(KB-edu) รายงาน
ผลการติดตามการดำเนนิงาน
โครงการ/กิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังที ่1 
(ประชุม30 ธันวาคม 63) 
5.12-5-คณะ-2-(KB-edu)  
รายงานผลการติดตามการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คร้ังที่ 2 (ประชุม19 พฤษภาคม  
64) 

6. มีการนำผลการดำเนินงาน
ไปวางแผนพัฒนาการ
ดำเนินงานต่อไป 

  คณะศึกษาศาสตร์มีการนำผลดำเนินงาน
ไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงาน ดังนี้  
  1. ประชุมคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ผล
การดำเนินงานตามแผนงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อวางแผนการ
จัดทำแผนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในรอบปีการศึกษา 2564 
 2. ประชุมผู้รับผิดชอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา ตามข้อเสนอแนะจากปี 2563 
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย  
   3. ติดตามผลการดดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

5.12-6-คณะ-1-(KB-edu)  หนังสือ
เชิญประชุม 
5.12-6-คณะ-2-(KB-edu)   
ระเบียบวาระการประชุม 
5.12-6-คณะ-3-(KB-edu) สรุป
รายงานการประชุม 
5.12-6-คณะ-4-(KB-edu)
แผนพัฒนาการดำเนนิงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2563 
5.12-6-คณะ-5-(KB-edu)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
ข้อเสนอแนะจากปี 2562ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัคณะ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา    
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1   การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา   

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
    
    
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 แบ่งกลุ่มตามคณะ ดังนี้ 

- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
- คณะศิลปศาสตร์ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
- คณะศึกษาศาสตร์ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

 

สูตรการคำนวณ 
คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  
X 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ  
 

แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ  X 5 
30 

 
หมายเหตุ 
  1. การนับจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มากกว่า 1 รายการ ให้นับเพียงครั้งเดียวต่อคนไม่นับซ้ำ 

2. การนับจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่ ไม่ใช่นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ให้ใช้ข้อมูล  ณ วันที่ 31 
พฤษภาคมของปีการศึกษาที่รับการประเมิน สำหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่สำเร็จการศึกษาตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน 
 
ผลการดำเนินงาน 
ที ่ ข้อมูล หน่วยนับ ผลการ

ดำเนินงาน 
1 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติทั้งหมดของคณะ 
คน  
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2 จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ คน  
3 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ระดับชาติหรือนานาชาติ  =/*100 
ร้อยละ  

4 คะแนนที่ได้ =*5/ค่าร้อยละของคะแนนเต็ม 5 ของ
แต่ละคณะ 

คะแนน  

 
ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชือ่เอกสาร 
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ส่วนที่ 3 การสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

ตารางท่ี 3-1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน
ตนเอง 

1. ผลลัพธ์ผู้เรียน 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.56 

1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของ
นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

4.91 

1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม (เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563) 

5.00 

1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่กำหนด (เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563) 

2.21 

คะแนนเฉลี่ย 4.17 
2. ผลลัพธ์การวิจัย
และนวัตกรรม 

2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 2.86 
2.2 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 5 

คะแนนเฉลี่ย 3.93 
3. ผลลัพธ์การ
บริการวิชาการ 

3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ 5 

คะแนนเฉลี่ย 5 
4. ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยด้าน
การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย 

4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือวิจัย 
 

5 

คะแนนเฉลี่ย 5 
5. การบริหาร
จัดการ 

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

0.00 

5.6 การบริหารการบริการวิชาการแก่สังคม - 
5.7  การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
ด้านการละเล่นพ้ืนบ้าน 

5 



66 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตกระบี ่

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน
ตนเอง 

5.8  อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.57 
5.9  อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2.98 
5.10  การบริหารของคณะเพื่อสนับสนนุการดำเนนิงาน 
ตามพันธกิจ 

5 

5.11 ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 3.54 
5.12  การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 

คะแนนเฉลี่ย 4.10 
6. อัตลักษณ์ของ
นักศึกษาด้านกีฬา 

6.1 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของ
นักศึกษา 

- 

คะแนนเฉลี่ย 4.19 
 

ตารางท่ี 3-2 แสดงผลการการวิเคราะห์การดำเนินงานแยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์  

มาตรฐานที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งช้ี I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 ระดับคุณภาพพอใช ้
3.51 – 4.50 ระดับคุณภาพดี 
4.51 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 4 - - 4.17 4.17 ระดับด ี
2 2 - - 3.93 3.93 ระดับด ี
3 1 - - 5 5 ระดับดีมาก 
4 1 - - 5 5 ระดับดีมาก 
5 12 2.89 5 3.54 4.10 ระดับด ี
6 - - - - - - 

รวม 19 4 6 10   
คะแนนเฉลีย่ 2.89 5.00 4.23 4.19 ระดับด ี

ผลการประเมิน ระดับ
พอใช้ 

ดีมาก ดี   
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ตารางท่ี 3-3 การวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
    ความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
(ชั้นปีที่ 5)  

  คณะฯ ควรจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะชั้นปีสุดท้าย 
และสร้างความตระหนักรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
 
 
 
 

1. รองคณบดีควรกำหนดเป็นนโยบายให้อาจารย์
ประจำคณะทุกคนจัดทำผลงานวิจัยหรือตำราหรือ
หนังสือหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
2. คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่
งานวิจัยทุกเรื่อง 

 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

- 

 

มาตรฐานที ่4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

- 
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มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
 

1. รองคณบดีควรสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะขอทุน
สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรม  

2. อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2. รองคณบดีควรสร้างความตระหนักให้อาจารย์ใน
คณะมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่สูงขึ้น  

3. อาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 3. รองคณบดีควรสร้างความตระหนักให้อาจารย์ใน
คณะมีการวางแผนการขอตำแหน่งทางวิชาการ 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้าน
การกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
 
 

   ควรส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ
ด้านการกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล ทั้งประเภท
บุคคลและประเภททีม โดยการสนับสนุนด้านการ
สร้างประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับต่างชาติ หรือนานาชาติ  
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ภาคผนวก 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 
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คณะศึกษาศาสตร์ 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

ชุดข้อมูลที่ 1 
  จำนวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 2  
  - ---ระดับปริญญาตร ี 1  
  - ---ระดับ ป.บัณฑิต -  
  - ---ระดับปริญญาโท 1  
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  
  - ---ระดับปริญญาเอก -  
ชุดข้อมูลที ่2 
  จำนวนหลักสตูรทีจ่ดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง -  
  - ---ระดับปริญญาตร ี -  
  - ---ระดับ ป.บัณฑิต -  
  - ---ระดับปริญญาโท -  
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  
  - ---ระดับปริญญาเอก -  
ชุดข้อมูลที่ 3 
  จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 412  
  - ---จำนวนนกัศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตร ี 396  
  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติ -  
  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 16  
  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง -  
  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  -  
ชุดข้อมูลที่ 4 
  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 14  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  0  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 10  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  4  
  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย ์ 9 
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 7 
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2  
  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 0  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 3  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒุิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 1  
  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย ์ 1  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  0  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทยีบเท่า 1  
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย ์ 0  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0  
ชุดข้อมูลที่ 5 
  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 8  
  - - --ระดับปริญญาตร ี 5  
  - - --ระดับ ป.บัณฑิต -  
  - - --ระดับปริญญาโท 3  
  - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  
  - - --ระดับปริญญาเอก -  
  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 5  
  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 3  
  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4  
  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1  
  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย ์ 0  
ชุดข้อมูลที่ 6 
  จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร 1  
  - - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ 0  

  

- - --บทความสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศวารสารฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 0  

  - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 0  
  - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 0  

  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล   
ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 0  

  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  0  

  - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0  
  - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 0  
  - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 0 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน 0  
  - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1  

  
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 0  

  
- - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้ับการอา้งอิงในฐานข้อมลู TCI และ Scopus  
ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 0  

ชุดข้อมูลที่ 7 
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 58  
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 58  
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 27  
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 25  
  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 0  
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว 0  
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 5  
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท               0 
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  1 
  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผูส้ำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 15,000  

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)   

ชุดข้อมูลที่ 8 
  จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 7  
  - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  0  
  - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ  0 

  

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำ
เป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ 0  

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 0  
  - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2  9 

  

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่1  0 

  

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 0  

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 0  
  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เปน็วงรอบประเมิน)  14   
ชุดข้อมูลที่ 9 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ -  
  - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  -  

  

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ -  

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร -  
  - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 -  

  

- ---จำนวนบทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่1 -  

  

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 -  

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร -  
  - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online -  
  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เปน็วงรอบประเมิน) -  
ชุดข้อมูลที่ 10 
  จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 180,000  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 180,000  
  จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 0  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0  
  จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 14  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 14  
  จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 0  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
 
  

0 

  จำนวนอาจารย์ประจำทีล่าศึกษาต่อ 0  
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0  
  จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาตอ่ 0  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0  
ชุดข้อมูลที่ 11 
  บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 0  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0  

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเปน็
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 0  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0  
  ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 0  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0  
  บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 1  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1  

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบนั
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 0  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0  

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 0  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0  
  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0  
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 0 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0  
  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 0  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0  
  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน 0  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0  
  ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 0  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0  

  
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  
  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1  
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คำสั่ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 
ที ่  ๐๐๓ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
.................................................................... 

  เพ่ือให้การประกันคุณภาพทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและคุณภาพจึงแต่งตั้งบุคลากร ในการรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  ประกอบด้วย 
   นายปรีชา   จันทรประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม   รองประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณัส       ปัญญาไข  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาณัฐ บัวทองจันทร์  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภ ี       ไตรยวงศ์  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.กานตินุช   สถิรมนัส  กรรมการ 

  อาจารย์กฤตยา    ศุภมิตร   กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  กาญจนประดิษฐ์  กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร       โบบทอง  กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  ฤทธิ์เนื่อง  กรรมการ 

อาจารย ์ดร.ภานุ         ศรีวิสุทธิ์    กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี   จรคงสี   กรรมการและเลขานุการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต  เต็งกูสุลัยมาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกียรติ  บุญม ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มีหน้าที่ ให้นโยบาย คำปรึกษา อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหา ในการดำเนินงาน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอ้งเกยีรติ เชยชม   ประธานกรรมการ 

นายปรีชา   จนัทรประดิษฐ์  กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชา  ปัญญาไข  กรรมการ 

  อาจารย์ ดร.ภานุ   ศรีวิสุทธิ์   กรรมการ 
  อาจารย์นฤมล   หวานดี   กรรมการ 
  อาจารย์สุมน   เกลาฉีด   กรรมการ 
  อาจารย์สุธน   เพ็ชรนิล   กรรมการ  
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  อาจารย์ ดร.กานตินุช    สถิรมนัส  กรรมการ 
  อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน   กรรมการ 
  อาจารย์วรรณา   นิ่มวุ่น   กรรมการ 
  อาจารย์สมพงค์   แก้วเวหา  กรรมการ 
  อาจารย์บรรจบ    รัตนามาศ  กรรมการ 
  นางสาวสุวรรณี   พิจิตร   กรรมการ 
  นางสาวสุดารัตน์   ชูลีรักษ์       กรรมการ 
  นางสาวสุรัชดา   เพชรสิทธิ์      กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี   กรรมการและเลขานุการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกียรติ บุญมี   กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
 

มีหน้าที ่ประสานงานจัดเก็บรวบรวมข้อมูล อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาและดำเนินการจัดทำการ
ประกันคุณภาพให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
   

     ๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูล ระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
ประกอบด้วย 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ผู้กำกับตัวบ่งชี้ 
๑ การกำกับมาตรฐาน ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ 

      มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอาจารย ์
อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม 
๒ บัณฑิต ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

      ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
อาจารย์วรรณา  นิ่มวุ่น ผูช้่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงส ี

๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำ  
     หรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

๓ นักศึกษา ๓.๑ การรับนักศึกษา อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน 
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
๓.๓ ผลทีเ่กิดขึ้นกับนักศึกษา 

๔ อาจารย ์ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ อาจารย์สุมน  เกลาฉีด ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี 
๔.๒ คุณภาพอาจารย ์

๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย ์
๕ 
    

หลักสูตรการเรียน  
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกยีรติ  
บุญมี 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ 

     จัดการเรียนการสอน 

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
๕.๔ ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
      คุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชา  
ปัญญาไข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี 

 

        มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเอง จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และ
กรอกข้อมูลลงระบบ CHE-QA Online 
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  ๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายขอ้มูล ระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาประกอบด้วย 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ผู้กำกับตัวบ่งชี้ 
๑ การกำกับมาตรฐาน ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ 

      มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอาจารย ์
อาจารย์ ดร.ภาน ุ ศรีวิสุทธิ ์
นางสาวสุรัชดา  เพชรสิทธิ ์

รองศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต  
เต็งกูสุลัยมาน 

๒ บัณฑิต ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
      คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

อาจารย์ ดร.ภาน ุ ศรีวิสุทธิ ์
นางสาวสุรัชดา  เพชรสิทธิ ์

อาจารย์ ดร.ภาน ุ ศรีวิสุทธิ ์
 

๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีได้งานทำ  
      หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

๓ นักศึกษา ๓.๑ การรับนักศึกษา อาจารย์ ดร.ภาน ุ ศรีวิสุทธิ ์
นางสาวสุรัชดา  เพชรสิทธิ ์
 

อาจารย์ ดร.ภาน ุ ศรีวิสุทธิ ์
 ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
๔ อาจารย ์ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม 
นางสาวสุรัชดา  เพชรสิทธิ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม ๔.๒ คุณภาพอาจารย ์

๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย ์

๕ 
    

หลักสูตรการเรียน 
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต  
เต็งกูสุลัยมาน 
อาจารย์ ดร.ภาน ุ ศรวีิสุทธิ ์
นางสาวสุรัชดา  เพชรสิทธิ ์

รองศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต  
เต็งกูสุลัยมาน ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ 

      จัดการเรียนการสอน 

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
๕.๔ ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
      คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

๖ สิง่สนับสนุนการเรียนรู้ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ อาจารย์ ดร.ภาน ุ ศรีวิสุทธิ ์
นางสาวสุรัชดา  เพชรสิทธิ ์

อาจารย์ ดร.ภาน ุ ศรีวิสุทธิ ์
 

        มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเอง จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และ
กรอกข้อมูลลงระบบ CHE-QA Online 
 

            ๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูล ระดับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตกระบี่ ประกอบด้วย 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ผู้กำกับตัวบ่งชี้ 
๑ ผลลัพธ์ผู้เรียน 

 
 

๑.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
      คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
       ๑) ระดับปริญญาตรี 

 
 
อาจารย์วรรณา  น่ิมวุ่น 

 
 
อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน 

       ๒) ระดับปริญญาโท นางสาวสุรัชดา  เพชรสิทธิ์ ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม 

๑.๒ การได้งานทำหรือผลงานของนักศึกษา 
      และผู้สำเร็จการศึกษา 
      ๑) ระดับปริญญาตรี 

 
 
อาจารย์วรรณา  น่ิมวุ่น 

 
 
อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน 

      ๒) ระดับปริญญาโท นางสาวสุรัชดา  เพชรสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม 

๑.๓ นักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้างหรือ 
      ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

อาจารย์ ดร.กานตินุช สถิรมนัส อาจารย์วรรณา  น่ิมวุ่น 

๑.๔ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีสอบผ่าน 
      ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด 

อาจารย์นฤมล หวานดี ผูช่้วยศาสตราจารย์  
ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ผู้กำกับตัวบ่งชี้ 
๒ ผลลัพธ์การวิจัยและ

นวัตกรรม 
๒.๑ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 
      คณะ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี 

๒.๒ ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะท่ี 
      นำไปใช้ประโยชน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี 

๓ ผลลัพธก์ารบริการ
วิชาการ 

๓.๑ ผู้รับบริการทางวิชาการและวิชาชีพ อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล 

๔ ผลลัพธศิ์ลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย
ด้าน การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย 

๔.๑ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยท่ีได้รับ 
      การฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือวิจัย 

อาจารย์วรรณา   น่ิมวุ่น อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล 

๕ การบริหารจัดการ ๕.๑ คุณภาพหลักสตูร 
   ๕.๑.๑ หลักสูตรท่ีขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูล 
            หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
            ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
            แห่งชาติ (Thai Qualifications 
            Register : TQR) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกท่าน 

รองศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต  
เตง็กูสุลัยมาน   
อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน 

   ๕.๑.๒ หลักสูตรวิชาชีพท่ีผ่านการรับรอง 
            จากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

อาจารย์นฤมล หวานดี    ผูช้่วยศาสตราจารย์  
ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม 

๕.๒ การบริหารกระบวนการ 
   ๕.๒.๑ กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแบบ 
            บูรณาการ 

บุคลากรคณะทุกท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงสี 
(ด้านวจิัย) 
อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน 
(ด้านบริการวชิาการ) 
อาจารย์วรรณา  น่ิมวุ่น (ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย 

   ๕.๒.๒ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน 
อาจารย์สมพงศ์  แก้วเวหา 
อาจารย์บรรจบ รัตนามาศ 

อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล  

   ๕.๒.3 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงสี 

   ๕.๒.๔ เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 
            (เงินรายได้) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงสี 

   ๕.๒.๕ เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 
            (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงสี ผูช้่วยศาสตราจารย์ยานี จรคงสี 

   ๕.๒.๖ การบริหารงานบริการวิชาการ 
           แก่สังคม 

อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล  

   ๕.๒.๗ การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและ 
            ความเป็นไทยด้านการละเล่น 
            พื้นบ้านและกีฬาไทย 

อาจารย์วรรณา  น่ิมวุ่น อาจารย์สุธน  เพ็ชรนิล 

   ๕.๒.๘ อาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิ 
           ปริญญาเอก 

อาจารย์สุมน  เกลาฉีด อาจารย์สุมน  เกลาฉีด 

   ๕.๒.๙ อาจารย์ประจำคณะท่ีดำรง 
            ตำแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์สุมน  เกลาฉีด อาจารย์สุมน  เกลาฉีด 

   ๕.๒.๑๐ การบริหารของคณะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ผู้กำกับตัวบ่งชี้ 
      ๕.๒.๑๐.๑ การทบทวนยุทธศาสตร์คณะ อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ก้องเกียรติ  เชยชม 
      ๕.๒.๑๐.๒ รายงานต้นทุนต่อหน่วย 
                    รายหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร
ทุกท่าน 

รองศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต  
เต็งกูสุลัยมาน   
อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน 

      ๕.๒.๑๐.๓ บริหารความเสี่ยง บุคลากรคณะทุกท่าน อาจารย์สุมน  เกลาฉีด 

      ๕.๒.๑๐.๔ การจัดการความรู้ (KM) บุคลากรคณะทุกท่าน อาจารย์กานตินุช สถิรมนัส 

      ๕.๒.๑๐.๕ การประกันคุณภาพหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกท่าน 

รองศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต  
เต็งกูสุลัยมาน   
อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน 

   ๕.2.11 ผลการประเมินหลกัสูตรทุก 
              หลักสูตรของคณะ 

รองศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต  
เตง็กูสุลัยมาน 
อาจารย์สิบเอกสุรชัย  แซ่ด่าน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี 

๕.๓ การบริหารการประกันคุณภาพ 
      การศึกษาภายใน 

นางสาวสุดารัตน์  ชูลีรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี  จรคงสี 

๖ อตัลักษณ์ของ
นักศึกษาด้านกีฬา 

๖.๑ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
      หรือนานาชาติของนักศกึษา 

อาจารย์นฤมล  หวานดี อาจารย์ ดร.ภานุ  ศรีวิสุทธิ์ 

๖.2 ความมีน้ำใจนักกีฬาของนักศึกษา อาจารย์นฤมล  หวานดี อาจารย์ ดร.ภานุ  ศรีวิสุทธิ์ 
 

      มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเอง จัดเตรียมเอกสารหลักฐานและ
กรอกข้อมูล ลงระบบ CHE-QA Online 

   

   ทั้งนี้   ให้บุคลากรที่ ได้ รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบและเกิดผลดีแก่ทางราชการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒    เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
                    (นายปรีชา  จันทรประดิษฐ์)   
       รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจำวิทยาเขตกระบี่ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ วทิยาเขตกระบี ่

การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง 
 

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับคณะ 
ลำดับที ่ วิทยาเขต รหสั 

1 มหาวิทยาลัย TNSU 
2 กระบี่ KBI 
3 กรุงเทพ BKK 
4 ชัยภูมิ CH 
5 ชลบุรี CBI 
 ชัยภูมิ CPN 
6 ชุมพร  
7 เชียงใหม่ CMI 
8 ตรัง TRG 
9 เพชรบูรณ์ PNB 
10 มหาสารคาม MKM 
11 ยะลา YLA 
12 ลำปาง LPG 
13 ศรีสะเกษ SSK 
14 สมุทรสาคร SKN 
15 สุโขทัย STI 
16 สุพรรณบุรี SPB 
17 อ่างทอง ATG 
18 อุดรธานี UDN 

หมายเหตุ  
        รหัสอ้างอิง ประกอบด้วย   ตัวบ่งชี้.เกณฑ์ (ถ้ามี)-ระดับ-ลำดับเอกสาร-วิทยาเขต-คณะ 
                      เช่น  1.5-1-คณะ-1-(KB-art)  หมายถึง 
                             ตัวบง่ชี้ที่ 1.5-เกณฑ์ข้อที่ 1 -เกณฑ์ระดับ    คณะ-เอกสารอ้างอิงลำดับที่ 1 
                              (วิทยาเขตกระบี่ คณะศิลปศาสตร์) 
 

ล ำดบัท่ี คณะ รหสั 

1 วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

sci 

2 ศิลปศาสตร์ art 
3 ศึกษาศาสตร์ edu 
 


