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คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี ้ จัดทำขึ ้นเพื ่อนำเสนอผลการประเมินตนเอง           
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพัฒนาขึ้น  
ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งช้ี 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้เกี ่ยวข้องทุกคนมีความตระหนักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้
และหวังอย่างยิ่งว่าผลการประเมินที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการนำไปกำหนดแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา การบริหาร การจัดเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้  ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจใหก้ับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของคณะต่อไป 

 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  รุ่งเรือง) 
 รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร  
 

ในปีการศึกษา 2563  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดจัดอยู่ในกลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี มีผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี ้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 6 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งช้ี       
ได้คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ยทั้งหมด เท่ากับ 4.09 ผลการประเมินมีการดำเนินงานอยู่ในระดับดี      
โดยแยกเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 

มาตรฐานท่ี 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งช้ี  ได้คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 4.09  ผลการประเมิน
ประเมินอยู่ในระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.29  
ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ จำนวน 1 ตัวบ่งชี ้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.11     
ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
จำนวน 1 ตัวบ่งช้ี  ได้คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 5.00  ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

มาตรฐานที ่  5 การบริหารจัดการ จำนวน 12 ตัวบ่งชี ้   ได้คะแนนเฉลี ่ย เท่าก ับ 4.46               
ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา จำนวน 1ตัวบ่งชี ้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ       
ไม่ประเมิน ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ  
           โดยมีผลการการวิเคราะห์การดำเนินงานแยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ พบว่า 
 ด้านปัจจัยนำเข้า ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.26 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
 ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.67 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 ด้านผลลัพธ์ ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.07 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

จากผลการประเมินตนเอง ดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้ทำการวิเคราะห์ตนเองจากผลการประเมิน พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 3 ด้าน 
ดังนี้ 
 1. ควรมีการจัดการเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ให้มากขึ้น 
และส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีการของบวิจัยจากภายนอก (แหล่งเงินทุนภายนอก)  
 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้จัดทำผลงานวิชาการและมีการเผยแพร่งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
 3. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์อย่างต่อเนื่อง 

4. มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
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ส่วนที่ 1 ส่วนนำ 

 

 
 
 
1. ช่ือหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ชื่อหน่วยงาน 
                     ช่ือคณะ       :    คณะศึกษาศาสตร์ 
    :    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขสมุทรสาคร
 ต้นสังกัด   :    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
          กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 ที่ต้ัง 
            ท่ีอยู่                :      137 หมู ่3 ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม ตําบล บางหญ้าแพรก   
              อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

            หมายเลขโทรศัพท์   :     0-3443-5896 , 0-3443-5899 ต่อ 526  

            หมายเลขโทรสาร    :     0-3443-5896 , 0-3443-5899 ต่อ 107  

 สีประจำคณะ   : สีเทา 
  เว็บไซต์        :  www.tnsuskn.ac.th 

 ประวัติและความเป็นมา 
  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งอยู่ เลขท่ี 137 หมู่ท่ี 3 ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม ตําบลบางหญ้า
แพรก อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 18225 มีเนื้อท่ี 117 ไร่  
3 งาน 11 ตารางวา 
  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เริ่มก่อตั้งเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2521 
เดิมชื ่อวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นวิทยาลัยพลศึกษา แห่งท่ี 13 ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีจะขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (พลศึกษา) ไปยังส่วน
ภูมิภาค เพื่อเป็นวิทยาลัยพลศึกษาประจาเขตการศึกษา 1 มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม และเพชรบุรี เริ่มเปิดดําเนินการสอนต้ังแต่ ปีการศึกษา 2521 ซึ่งอยู่
ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 2 กิโลเมตร  
 สถานที่เรียนในระยะแรก (ปีการศึกษา 2521–2522) ได้ใช้สถานที่ภายในสนามกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมพลศึกษา (เดิม) เป็นจานวน 200,000 บาทเปิดการเรียนการ
สอนเมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2521 และได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ในที่ตั้งถาวรของสถาบันฯในปัจจุบัน   
เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2523 
  ในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาครได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ภายใต้โครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎนครปฐมเปิดการเรียนการสอน  1 หลักสูตร          
คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา ต่อมาในปีการศึกษา 2535       
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ได้เปลี่ยนแปลงหลัก สูตรใหม่ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา     
(การฝึกและการจัดการกีฬา) และในปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ผลิต
บัณฑิต ในสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารการกีฬาเพิ่มอีก 1 หลักสูตร    
ปี พ.ศ. 2545 สถานศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้โอนมาสังกัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นส่วนราชการในสานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการจากนั้นได้มีการนาเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาและได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ตราราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา 
 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้เริ่มจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร
สถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รุ ่นแรกในปีการศึกษา 2548 โดยจัด
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 คณะวิชา คือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และ
คณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้  
 ๑. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (สาขาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา)  
 ๒. คณะศิลปศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาส่ือสารการกีฬา  
 ๓. คณะศึกษาศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา  
ปี พ.ศ. 2562 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ให้ไว้ ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 23 พฤษภาคม 
2562 เป็นต้นมา 
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 ปรัชญา 
  “ความรู้ด ีมีคุณธรรม นำกีฬา พัฒนาชุมชน” 
 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน วิชาชีพสู่ความเป็นเลิศสร้างชื่อเสียง 
ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม” 
 พันธกิจ 
  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา  
  2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา  
  3. บริการทางวิชาการแก่สังคม  
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านกีฬาไทย  
  5. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล  
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3. โครงสร้างองค์กร  
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4. โครงสร้างการบริหาร 
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5. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ (ชุดตามปีประเมินและชุดปัจจุบัน) 
 5.1 รายชื่อผู้บริหาร 

ลำดับ
ท่ี 

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

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิริพร รุ่งเรือง  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/  
รองคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิริพร รุ่งเรือง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์/  
รองคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

  5.2 คณะกรรมการประจำคณะ(ตามคำส่ัง) 

ลำดับ
ท่ี 

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

1 รองศาสตราจารย์สุมาลี เพชรศิริ  ท่ีปรึกษา  รองศาสตราจารย์สุมาลี เพชรศิริ  ท่ีปรึกษา  
2 รองศาสตราจารย์ยุพา เฮงจํารัส  ท่ีปรึกษา  รองศาสตราจารย์ยุพา เฮงจํารัส  ท่ีปรึกษา  
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลัช ภิรมย์  ท่ีปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลัช ภิรมณ์  ท่ีปรึกษา  
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร รุ่งเรือง  ประธาน

กรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร รุ่งเรือง  ประธาน

กรรมการ  
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  

ไกรเพชร  
กรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  

ไกรเพชร  
กรรมการ  

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางจงรักษ์ 
 กะรัมย์  

กรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางจงรักษ์  
กะรัมย์  

กรรมการ  

7 ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง  กรรมการ  ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง  กรรมการ  
8 ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน  กรรมการ  ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน  กรรมการ  
9 ดร.จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ  กรรมการ  ดร.จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ  กรรมการ  
10 ดร.วัชรกัณจน์ หอทอง  กรรมการ  ดร.วัชรกัณจน์ หอทอง  กรรมการ  
11 นายชยกร ปวรทวีสุข  กรรมการ  นายชยกร ปวรทวีสุข  กรรมการ  
12 นายวิษณุ อรุณเมฆ  กรรมการ  นายวิษณุ อรุณเมฆ  กรรมการ  
13 นายเอกราช จันทร์กรุง  กรรมการ  นายเอกราช จันทร์กรุง  กรรมการ  
14 นางสาวอัจฉราพรรณ ช้างเขียว  กรรมการ  นางสาวอัจฉราพรรณ ช้างเขียว  กรรมการ  
15 นายลภัส ชูแทน  กรรมการ  นายลภัส ชูแทน  กรรมการ  
16 นางสาวหฤษนันท์ จันทร์ทอง  กรรมการ  นางสาวหฤษนันท์ จันทร์ทอง  กรรมการ  
17 นายชานน สรรเสริญ  กรรมการ

และ
เลขานุการ 

นายชานน สรรเสริญ  กรรมการ
และ

เลขานุการ 
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6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2563 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา วิชาเอก 

จำนวนหน่วย
กิต 

ที่เรียนตลอด
หลักสูตร 

รูปแบบการจัด
การศึกษา 

1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา 
Bachelor of 
Education Program 
in Physical 
Education 
 

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

พลศึกษา ไม่น้อยกว่า
170 หน่วยกิต 

 

หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

หลักสูตร 5 ป ี
(หลักสูตรปรับปรุง  

2556) 
 

2 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา  
Bachelor of 
Education Program 
in Physical 
Education  

ชื่อเต็ม (ไทย)  
:ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)  
ชื่อย่อ(ไทย)  
: ศษ.บ. (พลศึกษา)  
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)  
:Bachelor of Education (Physical 
Education)  
ชื่อย่อ(อังกฤษ)  
: B.Ed(Physical Education)  

พลศึกษา  ไม่น้อยกว่า 
164 หน่วยกิต  

หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 
หลักสูตร 5 ปี 
(หลักสูตรปรับปรุง  
2560) 

3 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา  
Bachelor of 
Education Program 
in Physical 
Education  

ชื่อเต็ม (ไทย)  
:ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)  
ชื่อย่อ(ไทย)  
: ศษ.บ. (พลศึกษา)  
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)  
:Bachelor of Education (Physical 
Education)  
ชื่อย่อ(อังกฤษ)  
: B.Ed (Physical Education)  

พลศึกษา  ไม่น้อยกว่า 
132 หน่วยกิต  

หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปี 
(หลักสูตรปรับปรุง  
2562) 

4 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พล

ศึกษา) 

 Bachelor of 
Education (Physical 
Education)  
 

ชื่อเต็ม (ไทย)  
:ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)  
: ศษ.บ. (พลศึกษา)  
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)  
Bachelor of Education (Physical 
Education)  
: B.Ed (Physical Education) 

พลศึกษา 138 หน่วยกิต หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปี 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) 
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7. จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563(รายงาน ณ วันที่ 22สิงหาคม 2563ไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง) 

ชั้นป ี
หลักสูตร 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 69 65 58 60 68 320 
รวม 69 65 58 60 68 320 

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

วุฒิการศึกษา 
จำนวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ปริญญาเอก 5 5 - 5 
ปริญญาโท 9 9 - 9 
ปริญญาตรี - - - - 

รวม 14 14 - 14 
 

8.2 จำนวนอาจารย์ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ  

ตำแหน่งทางวิชาการ 
จำนวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ศาสตราจารย์ - - - - 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5) - - - - 
รองศาสตราจารย์ - - - - 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.4) - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 3 - 3 
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) - - - - 
อาจารย์ 10 10 - 10 
ครูชำนาญการ (คศ.2) 1 1 - 1 
ครู (คศ.1) - - - - 

รวม 14 14 - 14 

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

วุฒิการศึกษา 
จำนวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ปริญญาเอก - - - - 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาตรี 2 2 - 2 
ต่ำกว่าปริญญาตรี - - - - 

รวม 2 2  2 
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หมายเหตุ   นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาในคณะ รวมถึงเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานพิเศษอื่นท่ีสังกัดคณะ เช่นเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าท่ีศูนย์กีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจำในคณะ       
แต่กรณีปฏิบติังานท่ัวไป หรือไม่เฉพาะเจาะจงท่ีคณะ ให้นับในระดับวิทยาเขต 

10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
10.1 งบประมาณประจำปี 2563 

แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

รวมท้ังสิ้น - 8,228,761.21 4,152,690.00 - 74,990.00 12,456,441.21 

แผนงานส่งเสริม 
และพัฒนากีฬา 

      

ผลผลิตท่ี 1 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพล
ศึกษา กีฬา นันทนาการ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- 8,060,761.21 4,152,690.00 - 74,990.00 12,288,441.21 

ผลผลิตท่ี 2 : 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
- 168,000.00 - - - 168,000.00 

ผลผลิตท่ี 3  
การให้บริหารด้านกีฬา 

- - - - - - 

10.2 งบประมาณประจำปี 2564  รายงานท่ีได้รับงบประมาณ 

แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

รวมท้ังสิ้น - 5,675,500.00 6,630,300.00 - 77,100.00 12,382,900.00 
แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการ 
      

ผลผลิตท่ี 1 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพล
ศึกษา กีฬา นันทนาการ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- 5,549,500.00 6,630,300.00 - 77,100.00 12,256,900.00 

ผลผลิตท่ี 2 
การให้บริการด้านกีฬา 

- - - - -  

แผนงานส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา 

      

ผลผลิตท่ี 3 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
- 126,000.00 - - - 126,000.00 
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10.3 อาคารสถานท่ี 

ลำดับที่ ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
1 อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 

 (อาคารงามขํา)  
1  

2 ห้องเรียนปกติ 10  
3 ห้องฝึกปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการสอน  1  
4 ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  
5 ห้องปฏิบัติการวิจัย  1  
6 โรงฝึกกีฬา/สนามกีฬา 

- อาคารอเนกประสงค์  
- สนามฟุตบอล  
- สนามกรีฑา  
- สนามฟุตซอล  
- สนามเทนนิส  
- สนามเปตอง  
- สนามธนู  
- สนามรักบี้  
- ยิมตะกร้อ  
- ยิมวอลเล่ย์บอล  
- ยิมฝึกยิมนาสติก  
- ยิมฝึกยูโด  
- ยิมฝึกบาสเกตบอล  
- ยิมฝึกมวย  
- สระว่ายน้า  

 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

 

7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา  1  
8 ห้องสืบค้นสารสนเทศคณะ  1  
9 ห้องเรียนอัจฉริยะ  6  
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

11. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีที่ผ่านมา 

รายการ 
ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

  
 
 

  

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน     ผู้บริหารในระดับคณะ
ควรกำหนดนโยบายส่งเสริม 
สนับสนุนจัดสรรงบประมาณ 
ให้อาจารย์ประจำนำผลงาน
ทางวิชาการไปเผยแพร่ใน
วารสารในวารสารหรือ
ฐานข้อมูล หรือในรูปแบบ
อื่น ท่ีมีค่าถ่วงน้ำหนักที่
สูงข้ึน เช่น ตำรา การจด
สิทธิบัตร เป็นต้น รวมทั้ง
เผยแพร่งานวิจัยสู่สารณชน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
สามารถนำงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้หลายด้าน 
 

คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการ
กำหนดนโยบายส่งเสริม 
สนับสนุน จัดสรร
งบประมาณให้อาจารย์
ประจำนำผลงานวิชาการไป
เผยแพร ่

    คณะศึกษาศาสตร์มี
ผลงานวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์โดยปีการศึกษา 
2563 จำนวน 7 เรื่อง 
โดยใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงานเชิงนโยบาย
และการเรียนการสอน 
เน่ืองจากสถานการณ์การ
แพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID -19)  
 จึงส่งผลต่อ 
การเผยแพร่ผลงาน วิจัย
ในด้านของการสนับสนุน
งบประมาณงานวิจัยน้ัน 
คณะฯ ได้มีการจัดการ
งบประมาณ ให้กับ
อาจารย์ในคณะฯอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดจัด
งบประมาณในการ
เผยแพร่งานวิจัยส่งผลให้
ในปะการศึกษา 2563 
คณะฯ ได้มี  การเผยแพร่
งานวิจัยมากข้ึนกว่าปี 
2562 และได้มีการ
วางแผนให้มีการเผยแพร่
งานวิจัยอย่างต่อเน่ือง      

 คณะมีงบประมาณแผ่นดิน
ในการสนับสนุนงานวิจัย
ค่อยข้างน้อย ดังน้ันจึงควร
วางแผนและกำหนด
แนวทางในการวางแผนและ
กำหนดแนวทางในการสร้าง

คณะฯได้มีการสนับสนุน
งานวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดินโดยการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน
งานวิจัยจากหน่วยงาน
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

โอกาสในการขอทุนจากวิจัย
จากภายนอก เช่น  
การบูรณาการการละละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทยกับการ
ออกกำลังกายและสุขภาพ
ของชุมชนที่จะนำไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรมฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์และขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย 
 

ภายนอกเพ่ือให้อาจารย์ใน
คณะได้จัดทำงานวิจัย 
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12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร มีบทบาทในการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 4 ปี เพื่อให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติหน้าที่ครูนํา
ความรู้และทักษะไปฝึกฝนให้เยาวชนพัฒนาด้านสุขภาพ การออกกําลังกาย กีฬา ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อให้การดําเนินภารกิจทุกด้านมีคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต
สมุทรสาคร จึงได้กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  
 1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของคณะศึกษาศาสตร์ต้องให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมใน 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึดถือกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา       
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน  

2. คณะศึกษาศาสตร์ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามภารกิจอย่างครบถ้วนและมี                
มาตรฐาน  

 3. พัฒนาศักยภาพของระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
 4. คณะศึกษาศาสตร์จะพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

    เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาและคุณภาพการศึกษา 
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 13.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิกาํหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี  
และเกณฑ์การประเมิน และถ่ายทอดตัวบ่งช้ีไปยังผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีในทุกระดับ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิวิทยาเขตสมุทรสาคร กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติฯ  
การแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 

คณะศึกษาศาสตร ์กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติฯ และจัดทาแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน 

คณะศึกษาศาสตร ์และหลักสูตรกาํกับติดตาม รายงานผลและปรับปรุงการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิกําหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์และหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
หลักสูตรบันทึกข้อมูลในระบบ TNSU QA online 

คณะศึกษาศาสตร์และหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อผู้บริหาร 

นําข้อเสนอแนะท่ีได้จากการประเมินไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ  
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และยุทธศาสตร์ระดับคณะ 
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มาตรฐานท่ี 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปกีารเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ดร.วัชรกัญจน์ หอทอง  Parasite_no@hotmail.com 089-9555338 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ  สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตรของคณะ 

สูตรการคำนวณ 

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต 
ทุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

หมายเหตุ  
  การรายงานข้อมูล ให้รายงานจากผลการประเมินระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการดำเนินงาน 
 

ลำดับที่ หลักสูตร ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต 
1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 4.27 

ผลรวมของค่าเฉลี่ย 4.27 
คะแนนที่ได้ =/จำนวนหลักสูตรท้ังหมดของคณะ 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.50 คะแนน 4.27 คะแนน  4.27 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-คณะ-1-(SKN-edu) แบบรายงานสรุปค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต  
1.1-คณะ-2-(SKN-edu) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกหลักสูตรของคณะ 
1.1-คณะ-3-(SKN-edu) บัญชีรายช่ือผู้สำเร็จปีการศึกษา 2562 
1.1-คณะ-4-(SKN-edu) รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ทุกหลักสูตรของคณะ 
1.1-คณะ-5-(SKN-edu) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR) ทุก

หลักสูตรของคณะ 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จ 
 การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ปกีารเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ดร.วัชรกัญจน์ หอทอง  Parasite_no@hotmail.com 089-9555338 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ  สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 

 
เกณฑ์การประเมิน 
             ค่าเฉลี่ยของคะแนนที ่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะรวมกับค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากแปลงค่าร้อยละ
ของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตร
ของคณะ (กรณีมีหลักสูตรปริญญาโท) 
สูตรการคำนวณ 

กรณีท่ี 1 เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี  
คะแนนท่ีได้= ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำ

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ 
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กรณีท่ี 2 เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

คะแนนท่ีได้ = 

 ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการแปลง
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้

งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ 

+ 

ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากแปลงค่าร้อย
ละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานท่ี
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ 

 

 2  

 
ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี ่ยของคะแนนที ่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ 
 
สูตรการคำนวณ 

คะแนนท่ีได้ = 

 ผลรวมของคะแนนท่ีได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ทุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จำนวนหลักสูตรท้ังหมดของคณะ 

 
ประเด็นที่ 2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ 

      ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เกณฑ์การประเมิน 
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ 
  
สูตรการคำนวณ 
 

คะแนนท่ีได้ = 

 ผลรวมของคะแนนท่ีได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนัก
ของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โททุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จำนวนหลักสูตรปริญญาโทท้ังหมดของคณะ 
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ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นที่ 1(ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

ลำดับที่ หลักสูตร คะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตฯ 
1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 5.00  

ผลรวมของคะแนน 5.00 

 
ประเด็นที่ 2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

ลำดับที่ หลักสูตร คะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักฯ 
1   

ผลรวมของคะแนน  

 
คะแนนท่ีได้ =(+)/2(กรณีมีท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน บรรลุ 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-คณะ-1-(SKN-edu)  -แบบรายงานสรุปคะแนนท่ีได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ี

ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
1.2-คณะ-2-(SKN-edu)  - รายงานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  

อ้างถึง 
1.1-คณะ-3-(SKN-edu) 

บัญชีรายช่ือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

อ้างถึง 
1.1-คณะ-5-(SKN-edu) 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR)  
ทุกหลักสูตรของคณะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปกีารเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ดร.วัชรกัญจน์ หอทอง  Parasite_no@hotmail.com 089-9555338 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ  สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม เป็นคะแนนระหว่าง 0-5กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ80 ขึ้นไป 
 

 

สูตรการคำนวณ 
1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตร

ของคณะ 
 

 

 

 

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ × 5 
80 

 

หมายเหตุ:  
1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ใช้ข้อมูลการเข้าร่วม

โครงการหรือกิจกรรมในการเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยให้เก็บข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ช้ัน
ปีท่ี 1 จนถึงวันท่ีสำเร็จการศึกษา ของปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน 

2. จำนวนนักศึกษาชั ้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที ่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของ 
ปีการศึกษาที่รับการประเมินโดยไม่นับนักศึกษาตกค้างเช่น การประเมินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
2563  

-  นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 ซึ่งตรงกับรหัส 59 
-  นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ คือนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ซึ่งตรง    

กับรหัส 60 

 

 

 จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ × 100 

 จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ 
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ผลการดำเนินงาน  

ท่ี รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ ไม่รวมนักศึกษา
ตกค้าง  

คน 67 

2 
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผูร้่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

 คน 56 

3 
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผูร้่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม หลักสูตร................................. 

คน 0 

4 
รวมจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผูร้่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม ทุกหลักสูตรของคณะ =+ 

 คน 56 

5 

ร้อยละของของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ  
= /*100 
 

ร้อยละ  83.58 

6 คะแนนที่ได้ =*5/80 คะแนน 5.00 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 คะแนน ร้อยละ 83.58 5.00 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.3-คณะ-1-(SKN-edu) หนังสือรับรองการสร้างนวัตกรรมและนำไปใช้จริงในสถานศึกษา 
1.3-คณะ-2-(SKN-edu) แผ่นพับนวัตกรรม 
1.3-คณะ-3-(SKN-edu) บัญชีรายช่ือผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4    นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปกีารเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ดร.วัชรกัญจน์ หอทอง  Parasite_no@hotmail.com 089-9555338 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ  สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ50 
 

สูตรการคำนวณ 

1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ี
กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ × 100 

 จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ 

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ × 5 

 50 

 

หมายเหตุ 
1. การนับจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้นับ

นักศึกษาท่ีมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TNSU English Test แต่ระดับปานกลางขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด
ในประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564  

2. จำนวนนักศึกษาชั ้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที ่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของ 
ปีการศึกษาที่รับการประเมินโดยไม่นับนักศึกษาตกค้างเช่น การประเมินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
2563  

-นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 ซึ่งตรงกับรหัส 59 
- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่ง

ตรงกับรหัส 60 
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ผลการดำเนินงาน  
 
 

ที่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ ไม่รวมนักศึกษา
ตกค้าง  

67 คน 
 

2 
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
กำหนดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

14 คน 
 

3 
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
กำหนดหลักสูตร............................................... 

คน 
 

4 
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ=+ 

14 คน 
 

5 
ร้อยละของของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ = /*100 
ร้อยละ 
20.90 

 

6 คะแนนที่ได้ =*5/50 คะแนน 2.09 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.50 คะแนน ร้อยละ 20.59 2.09 คะแนน ไม่บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-คณะ-1-(SKN-edu) สรุปผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา

2563 
อ้างถึง 

1.3-คณะ-3-(SKN-edu) 
บัญชีรายช่ือผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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มาตรฐานท่ี 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปกีารเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง Pattira.55@hotmail.com 0817341409 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ  สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 
  
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
   เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
 
สูตรการคำนวณ  
  

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
1.1 คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 

 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
X 100 

 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดของคณะ 
 

1.2 แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนท่ีได้ = 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจำคณะ × 5 

 30 
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2. คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 

2.1 คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 

 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
X 100  จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดของคณะ 

 
2.2.แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนท่ีได้ = 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจำคณะ × 5 

 20 

 
หมายเหตุ 

1. ผลงานทางวิชาการ หมายถึง งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตำรา 
หนังสือ และบทความทางวิชาการ 

2. ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเพ่ือสำเร็จการศึกษา  
3. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา 

โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีที่ประเมินให้คำนวณ
ตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ 

4. อาจารย์ประจำหน่ึงคนสามารถมีผลงานทางวิชาการได้มากกว่าหน่ึงรายการ 

 

ผลการดำเนินงาน  

ตารางที่ 2.1-1 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 

ที่ ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ 
ค่า

น้ำหนัก 

ผลการดำเนินงาน 
จำนวนเรื่อง/

ชิ้นงาน 
ผลถ่วง
น้ำหนัก 

1 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 5 1.0 

2 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - 
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ที่ ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ 
ค่า

น้ำหนัก 

ผลการดำเนินงาน 
จำนวนเรื่อง/

ชิ้นงาน 
ผลถ่วง
น้ำหนัก 

3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 

4 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

0.60 - - 

5 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556   
แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 

6 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 - - 

7 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 

8 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 - - 

9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00 - - 
10 ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00 - - 

11 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

1.00 1 1.0 

12 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - 

รวม 6 2.00 
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ตารางที่ 2.1-2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 

ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเร่ือง/
ชิ้นงาน 

ผลถ่วงน้ำหนัก 

1 
ผลงานทางวิชาการและผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะท้ังหมด 

6 2.0 

2 จำนวนอาจารย์ประจำคณะท้ังหมด 14 

3 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำคณะ x100/=  

2.0 x100/14=14.28 

4 
คะแนนที่ได้= *5/ร้อยละท่ีได้คะแนนเต็ม 5 ของ
แต่ละคณะ 

3.57 

 

ผลการประเมินตนเอง: 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

2.5 คะแนน ร้อยละ 14.28 3.57 คะแนน บรรลุ 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-คณะ-1-(SKN-edu) เอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ ได้แก่ บทความทาง

วิชาการ บทความวิจัย ตำรา หนังสือ 
2.1-คณะ-2-(SKN-edu) แบบรายงานสรุปจำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
2.1-คณะ-3-(SKN-edu) -บัญชีรายช่ืออาจารย์ประจำคณะฯ ประเภทข้าราชการ ประจำปี

การศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
-บัญชีรายช่ืออาจารย์ประจำคณะฯ ประเภทสัญญาจ้าง ประจำปี
การศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
-แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

2.1-คณะ-4-(SKN-edu) คำส่ังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขท่ี 433/256 ลงวันท่ี 29 
มิถุนายน 2563เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคคลการทางการศึกให้
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2.1-คณะ-5-(SKN-edu) ตำรา ทักษะ และการสอนกีฬากรีฑา 
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ตัวบ่งชี้ 2.2  ผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ปกีารเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง Pattira.55@hotmail.com 0817341409 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ  สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจำคณะ เป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50ขึ้นไป 
สูตรการคำนวณ 
 

1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 
 จำนวนผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 

× 100 
 จำนวนผลงานวิจัยท้ังหมดของคณะ 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
 ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจำ

คณะ X 5 

 50 
 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ ให้นับจากผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนำไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะให้นับจากผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ในปี 
พ.ศ. 2561 จากเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 

3. อาจารย์ประจำคณะ เป็นอาจารย์ประจำท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 
30 กันยายน ของปีที่รับการประเมิน 
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ผลการดำเนินงาน   

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 จำนวนผลงานวิจัยท้ังหมดของคณะ คน 7 

2 
จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะท่ีนำไปใช้
ประโยชน์ท้ังหมด=+++ 

เรื่อง 
7 

 2.1 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ    เรื่อง 4 

 2.2 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เรื่อง 3 

 2.3 การใช้ประโยชนเชิงชุมชน/ สังคม เรื่อง - 

 2.4 ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เรื่อง - 

3 
ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะท่ีนำไปใช้
ประโยชน์ท้ังหมด =/*100 

ร้อยละ 
100 

6 คะแนนที่ได้ =*5/50 คะแนน 5.00 

   
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.50 คะแนน ร้อยละ 100 5.00 คะแนน บรรลุ 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-คณะ-1-(SKN-edu) แบบรายงานสรุปจำนวนผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 
2.2-คณะ-2-(SKN-edu) หลักฐานแสดงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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มาตรฐานท่ี 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   ผู้รับบริการทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  
ปกีารเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้กำกับติดตาม นายวิษณุ อรุณเมฆ Witsanu.arun@hotmail.com 094-465-2661 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ สีดาชมภู Sirawan144090@gmail.com 098-497-7788 

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

   1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

 
 จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

x 100 
10,800  

 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
 ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

x 5 
90  

 
หมายเหตุ 
 การนับจำนวนผู้รับบริการวิชาการให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีรับการประเมินและนับซ้ำได้ 
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ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 3.1-1 รายงานสรปุจ านวนผู้รบับริการทางวิชาการ 
 

ท่ี เดือน จำนวนผู้รับบริการ  (คน) หมายเหตุ 

1 ตุลาคม 2562 -  
2 พฤศจิกายน 2562 -  
3 ธันวาคม 2562 -  
4 มกราคม 2563 -  
5 กุมภาพันธ์ 2563 -  
6 มีนาคม 2563 -  
7 เมษายน 2563 -  
8 พฤษภาคม 2563 -  
9 มิถุนายน 2563 -  
10 กรกฎาคม 2563 -  
11 สิงหาคม 2563 1,980  
12 กันยายน 2563 4,080  

รวม 6,060  
ตารางที่ 3.1-2 ผลการดำเนินงาน 

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงาน 

1 
เป้าหมายจำนวนผู ้ร ับบร ิการทางวิชาการ ระดับคณะใน 
วิทยาเขต  

คน 10,800 

2 จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ คน 6,060 

3 
ร้อยละของผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  
=/*100 

 คน 
56.11 

4 คะแนนที่ได้ =*5/90 คะแนน 3.11 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.50 คะแนน ร้อยละ 56.11  คน 3.11 คะแนน บรรลุ 
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มาตรฐานท่ี 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพืน้บ้านและกีฬาไทย 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-คณะ-1-(SKN-edu) 
 

-หนังสือขอนุญาตให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าท่ีในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 

2.3-คณะ-2-(SKN-edu) 
 

-หนังสือขอความอนุเคราะห์นักศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีผู้กำกับเส้นรายการ 
Thailand Open Masters Games 2020  

2.3-คณะ-3-(SKN-edu) -หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินกีฬา 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยท่ีได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือวิจัย 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  
ปกีารเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม นายชยกร ปวรทวีสุข chayakornjub@gmail.com 087-5325698 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ สีดาชมภู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
สูตรการคำนวณ 

         1. คำนวณค่าร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยท้ังหมดของคณะ  

ร้อยละท่ีได้ =  
 จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยท้ังหมดของ

คณะ  x 100 
2 

 
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

 ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยท้ังหมด
ของคณะ 

 
x 5 

100  
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หมายเหตุ 

1. การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ต้องดำเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งฟื้นฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่วิจัย 

2. การวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ยังไม่ได้
นำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ก็ได้  

 3. การนับจำนวนกิจกรรมให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

 
ผลการดำเนินงาน  
ตารางที่ 4.1-1 การจดักิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทย 

ลำ 
ดับที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภท
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ลักษณะการดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินการ 
(จังหวัด) 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการ 

(คน) 

หมาย
เหตุ 

การละ 
เล่น

พื้นบ้าน 

กีฬา
ไทย 

การ
ฟื้น
ฟู 

การ
อนุรั
กษ์ 

การ
เผยแ
พร่ 

การ
วิจัย 

1 โครการส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
- กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน 

√    √   สมุทรสาคร 80 คน  

2 โครการส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
- กิจกรรมกีฬาไทย 

 √  √   สมุทรสาคร 80 คน  

   
ตารางที่ 4.1-2 ผลการดำเนินงาน 

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 
เป้าหมายจำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
ระดับคณะในวิทยาเขต  

กิจกรรม 2 

2 
จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ท้ังหมด
ของคณะ  

กิจกรรม 
 
2 

3 
ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ท้ังหมด
ของคณะ =/*100 

ร้อยละ 
 

100 

4 คะแนนที่ได้ =*5/100 คะแนน 5.00 
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มาตรฐานท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.50 คะแนน ร้อยละ 100 5.00 คะแนน บรรลุ 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-คณะ-1-(SKN-edu)  - แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 5 ปี 

4.1-คณะ-2-(SKN-edu) 
- ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง
นโยบายหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

4.1-คณะ-3-(SKN-edu)  - รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   กระบวนการพฒันาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
 ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 ปกีารเก็บข้อมูล   ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ช่ือ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้กำกับติดตาม ดร.วัชรกัญจน์ หอทอง  Parasite_no@hotmail.com  089-9555338 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ  สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการกำหนดนโยบาย   
การพัฒนาผู้เรียนแบบ   
บูรณาการ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทํานโยบาย
และแผนพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
โดยมุ่งพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้ท่ีมี
คุณภาพ เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม  

5.1-1-คณะ-1-(SKN-edu) 
ประกาศนโยบายการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
2.มีระบบและกลไกการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ 

   คณะศึกษาศาสตร์ได้มีระบบและ
กลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการ
ดำเนินการดังนี้  
- มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2561–2565  
- มีการจัดทําแผนพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายของ
การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  
- มีการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  
- มีการประชุม กาํกับ ติดตาม การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ  
- นำผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนพัฒนาผู้เรียนมา
พัฒนาในปีต่อไป  

5.1-2-คณะ-1-(SKN-edu)  
แผนภาพระบบและกลไกการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  

3.มีแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ 

   คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดทํา
แผนการพัฒนาผู้เรียน แบบบูรณาการ 
โดยได้มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของแผนการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  

5.1-3-คณะ-1-(SKN-edu)
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ  

4.มีการดำเนินงานตามแผน     คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการ
ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตาม
แผน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ
แผนการพัฒนาผู้เรียน  

5.1-4-คณะ-1-(SKN-edu) 
รายงานผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ  

5.มีการติดตาม  และรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผน 

   คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการประชุม
ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนการพัฒนาผู้เรียน  

5.1-5-คณะ-1-(SKN-edu)
รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ  

6.มีการนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงาน
ต่อไป 

   คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการนำผล 
การดําเนินงานไปปรับปรุงในครั้งต่อไป  

5.1-6-คณะ-1-(SKN-edu)  
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ ประจําปีการศึกษา 
2564  

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 คะแนน 6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุ 

 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ชนิดตัวบ่งชี้     กระบวนการ 
ปกีารเก็บข้อมูล      ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ช่ือ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้กำกับติดตาม นายชยกร ปวรทวีสุข  chayakornjub@gmail.com  087-5325698 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนและการจัด
กิจกรรม 
 

   คณะศึกษาศาสตร ์ม ีการแต ่ ง ต้ัง
คณะกรรมการจ ั ด ทํ าแผนการจัด
ก ิ จ ก ร ร ม พ ั ฒ น าน ั ก ศ ึ ก ษ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ โดยมีการประชุมจัดทํา
แผนการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาซึ่งจะมีนักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร ่วมในการจ ัดทําแผนและการจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบเวลาท่ี
ก ํ า ห น ด  แ ละ เ ป ็ น ไ ป ต าม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอ ุดมศ ึกษา
แห่งชาติครบทุกด้าน  

5.2-1-คณะ-1-(SKN-edu) 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2563 
5.2-1-คณะ-2-(SKN-edu)  
รายงานการประชุม  
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมท่ี
ส ่ง เสร ิมคุณลักษณะบัณฑิต
ครอบคลุมตามผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ของหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 
 

   คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเน ินตาม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
ส ่ ง เสร ิ มค ุณล ั กษณะบ ัณฑ ิตตาม
มาตรฐานผลการเร ียนร ู ้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 6 ประการ  
แต่เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่เช้ือ
ไวร ัสโควิ ด 19 จ ึ ง ไม ่สามารถ จัด
โครงการได้ทุกโครงการ แต่ในปี 2563 
คณะฯ ได้ม ีการจัดก ิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีการเป็นส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิต เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสู ่ความเป็นมืออาช ีพ ซึ่ง
โครงการดังกล่าวเป็นการปลูกฝังให้
น ักศ ึกษาได้ม ีความร ู ้  ความเข ้าใจ 
เก ี ่ยวก ับการเป ็นคร ูท ี ่ด ี เป ็นผ ู ้ท ี ่มี
ค ุณธรรมในการประกอบว ิ ชา ชีพ 
โครงการจัดขึ ้นในว ันที ่  1 เมษายน 
2 5 6 4  ณ  ห ้ อ ง ป ร ะ ช ุ ม ม ห า ชั ย 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร 
    โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งโครงการดังกล่าว
เป็นการให้ความรู ้และให้นักศึกษา     
ได้เรียนรู้เกี ่ยวกับทักษะคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งนักศึกษาได้รับการพัฒนาในทักษะ
ดังกล่าว โครงการจัดขึ้นเมื ่อวันที่ 2 
เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม มหาชัย 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว ิทยา
เขตสม ุ ทรสาคร  และ เน ื ่ อ ง จาก
สภาวการณ์การแพร่ระบาดโคโรนา
(Covid 19) คณะได ้ม ีการวางแผน   

5.2-2-คณะ-1-(SKN-edu) 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2563  
5.2-2-คณะ-2-(SKN-edu)  
รายงานผลโครงการสนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษา  
5.2-2-คณะ-3-(SKN-edu)  
รายงานผลโครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ คณะ 
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา2563 
5.2-2-คณะ-4-(SKN-edu)  
รายงานโครงการพฒันา
ศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครู
มืออาชีพ 
5.2-2-คณะ-5-(SKN-edu)  
รายงานผลโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสู่การ
เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ใน
ศตวรรษท่ี 21 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
เพ ื ่ อหาร ูปแบบการจ ั ดก ิ จก ร รม           
ที ่จะพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 
2564 เช่น การจัดกิจกรรมโดยผ่าน
ระบบ Google Meet Zoom เป็นต้น 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 

    คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทำโครงการ
ก ิจกรรมให ้ความร ู ้และทักษะการ
ป ร ะ ก ั น ค ุ ณ ภ า พ แ ก่ น ั ก ศ ึ ก ษ า              
ซ ึ ่ ง โครงการด ั งกล ่ าว เป ็นก าร จัด
กิจกรรมโดยผ่านระบบ Google Meet 
ในวันท่ี 25 มีนาคม 2564  
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

5.2-3-คณะ-1-(SKN-edu)  
รายงานโครงการกิจกรรมให้
ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา 
 

4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการมี
การประเมินผลความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนำผลการประ เม ินมา
ปรับปร ุงการดำเนินงานครั้ง
ต่อไป 

 

     คณะ ศ ึ ก ษ าศ าสต ร ์ ไ ด ้ ม ี ก า ร
ประเมินผลโครงการและกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ และได้นำผลการประเมิน
ไปจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ในปีต่อไป  

5.2-4-คณะ-1-(SKN-edu) 
แผนการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ปีการศึกษา 2564  

5. ประเมินความสำเร ็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

     คณะ ศ ึ ก ษ าศ าสต ร ์ ไ ด ้ ม ี ก า ร
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ประ เม ินการจ ั ดก ิ จกรรมพ ัฒนา
นักศึกษาและทุกกิจกรรมสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์  

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

6 .  น ำ ผลก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ไ ป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า
นกัศึกษา 

 

     คณะศึกษาศาสตร์ได้นาผลการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2563 ไปจัดทํา
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  ในปี
การศึกษา  

5.2-6-คณะ-1-(SKN-edu) 
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
5.2-6-คณะ-2-(SKN-edu)  
รายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา  
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 คะแนน 6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุ 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
ปกีารเก็บข้อมูล    ปีการศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบ ช่ือ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้กำกับติดตาม ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง Pattira.55@hotmail.com 081-7341409 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ  สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการกำหนดนโยบายและ
ทิศทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 

    คณะศึกษาศาสตร์ม ีการกำหนด
นโยบายและทิศทางการว ิจ ัยและ
นวัตกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ
ประ เทศ  ประ เด ็ น ด ้ านการ ว ิ จัย
ย ุทธศาสตร ์มหาว ิทยาล ัยการกีฬา
แห ่งชาต ิ  ซ ึ ่ งว ิทยาเขตและคณะมี
นโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติ 
การวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกัน
ตามลำดับ 

5.3-1-คณะ-1-(SKN-edu)  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็น
ด้านการวิจัย 
5.3-1-คณะ-2-(SKN-edu)  
ยุทธศาสตร์นโยบาย 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

5.3-1-คณะ-3-(SKN-edu)  
ยุทธศาสตร์นโยบายพันธกิจ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

5.3-1-คณะ-4-(SKN-edu)  
ยุทธศาสตร์นโยบายพันธกิจ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

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:Pattira.55@hotmail
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.3-1-คณะ-5-(SKN-edu) 
ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร
คณะศึกษาศาสตร์เรื่อง นโยบาย 
ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจัย
และนวัตกรรม 

2. มีระบบและกลไกการวิจัย
และนวัตกรรม 

    คณะศึกษาศาสตร์มีการประชุมและ
ชี ้แจงการดำเนินงานตามระบบและ
กลไกการว ิจ ัยและนว ัตกรรมของ
คณะกรรมการบริหารงานวิจ ัยและ
นว ั ตก ร รม ให ้บ ุ คลากรของคณะ
รับทราบสู่การปฏิบัติมีการจัดทำระบบ
และกลไกการวิจัยและนวัตกรรมของ
คณะ 

5.3-2-คณะ-1-(SKN-edu) 
คำส่ัง มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
5.3-2-คณะ-2-(SKN-edu) 
ภาพแสดงระบบและกลไกการ
วิจัยและนวัตกรรมของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
5.3-2-คณะ-4-(SKN-edu) 
หนังสือเชิญประชุม 

5.3-2-คณะ-5-(SKN-edu) 
รายงานการประชุม 

 
3. มีแผนการวิจัยและ
นวัตกรรม 

    คณะศึกษาศาสตร์ม ีการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจ ัยและ
นวัตกรรมเพื่อจัดทำแผนการวิจัยและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ทิศทางด้านการวิจ ัยและนวัตกรรม
ตามลำดับ 

5.3-3-คณะ-1-(SKN-edu)  
หนังสือเชิญประชุม 
5.3-3-คณะ-2-(SKN-edu)  
ระเบียบวาระการประชุม 
5.3-3-คณะ-3-(SKN-edu)  
รายงานการประชุม 
5.3-3-คณะ-4-(SKN-edu)  
 แผนการวิจัยและนวัตกรรม  
ปีการศึกษา 2563 

4. มีการดำเนินการตามแผน     คณะศึกษาศาสตร์ มีการดำเนินการ
ตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม และ
จ ัดทำรายงานผลการดำ เน ิน ง าน

5.3-4-คณะ-4-(SKN-edu)  
 แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
การวิจัยและนวัตกรรม 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการวิจัย
และนวัตกรรม 

5. มีการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผน 

    คณะศึกษาศาสตร์ มีการดำเนินการ
ตามแผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ติดตามการดำเนินงานตามแผน 
การวิจัยและนวัตกรรม 

5.3-5-คณะ-1-(SKN-edu)  
หนังสือเชิญประชุม 
5.3-5-คณะ-2-(SKN-edu)  
ระเบียบวาระการประชุม 
5.3-5-คณะ-3-(SKN-edu)  
รายงานการประชุม 
5.3-5-คณะ-4-(SKN-edu)  
แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม 
ปีการศึกษา 2563 
5.3-5-คณะ-5-(SKN-edu)  
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายตาม
แผนการวิจัยและนวัตกรรมปี
การศึกษา 2563 

6.มีการนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงาน
ต่อไป 

    คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดทำ
แผนพัฒนาการว ิจ ัยและนวัตกรรม      
ท ี ่ สอดคล ้องก ับผลการว ิ เคราะห์
รายงานการดำเนินงานตามแผนการ
วิจัยและนวัตกรรม 

5.3-6-คณะ-1-(SKN-edu)  
หนังสือเชิญประชุม 

5.3-6-คณะ-2-(SKN-edu)  
รายงานการประชุม 

5.3-6-คณะ-3-(SKN-edu)  
รายงานการประชุม 
5.3-6-คณะ-4-(SKN-edu)  
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการวิจัยและนวัตกรรม ปี
การศึกษา 2563 

5.3-7-คณะ-5-(SKN-edu)  
แบบรายงานผลลการเบิกจ่าย
ตามแผน ปีการศึกษา 2563 

5.3-7-คณะ-5-(SKN-edu) 
ร่าง แผนพัฒนาด้านการวิจัย
และนวัตกรรม ปีการศึกษา 
2564 
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ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3.00 คะแนน 6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุ 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.3-1-คณะ-1-(SKN-edu) - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นด้านการวิจัย 
5.3-1-คณะ-2-(SKN-edu) - ยุทธศาสตร์ นโยบายการอุดมศึกษา วิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
5.3-1-คณะ-3-(SKN-edu) - ยุทธศาสตร์ นโยบาย พันธกิจ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
5.3-1-คณะ-4-(SKN-edu) - ยุทธศาสตร์ นโยบาย พันธกิจมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร 
5.3-1-คณะ-5-(SKN-edu) - ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครคณะศึกษาศาสตร์

เรื่อง นโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม 
5.3-2-คณะ-1-(SKN-edu) - คำส่ัง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
5.3-2-คณะ-2-(SKN-edu) - ภาพแสดงระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 
5.3-2-คณะ-3-(SKN-edu) - หนังสือเชิญประชุม 
5.3-2-คณะ-4-(SKN-edu) - ระเบียบวาระการประชุม 
5.3-2-คณะ-5-(SKN-edu) - รายงานการประชุม 
5.3-3-คณะ-1-(SKN-edu) - หนังสือเชิญประชุม 
5.3-3-คณะ-2-(SKN-edu) - ระเบียบวาระการประชุม 
5.3-3-คณะ-3-(SKN-edu) - รายงานการประชุม 
5.3-3-คณะ-4-(SKN-edu) - แผนพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563 
5.3-4-คณะ-5-(SKN-edu) - แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม 
5.3-5-คณะ-1-(SKN-edu) - หนังสือเชิญประชุม 
5.3-5-คณะ-2-(SKN-edu) - ระเบียบวาระการประชุม 
5.3-5-คณะ-3-(SKN-edu) - รายงานการประชุม 
5.3-5-คณะ-4-(SKN-edu) - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการวิจัยและนวัตกรรมปีการศึกษา 2563 
5.3-5-คณะ-5-(SKN-edu) - แบบรายงานผลลการเบิกจ่ายตามแผน ปีการศึกษา 2563 
5.3-6-คณะ-1-(SKN-edu) - หนังสือเชิญประชุม 
5.3-6-คณะ-2-(SKN-edu) - ระเบียบวาระการประชุม 
5.3-6-คณะ-3-(SKN-edu) - รายงานการประชุม 
5.3-6-คณะ-4-(SKN-edu) - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563 
5.3-6-คณะ-5-(SKN-edu) - แบบรายงานผลลการเบิกจ่ายตามแผน ปีการศึกษา 2563 
5.3-6-คณะ-6-(SKN-edu) - ร่าง แผนพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2564 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
ปกีารเก็บข้อมูล    ปีงบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ ช่ือ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้กำกับติดตาม ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง Pattira.55@hotmail.com 0817341409 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ  สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) 
   จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณท่ีกำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปะศาสตร์) 
    จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณกำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 =12,500 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
สูตรการคำนวณ   

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
1.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ  

 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

 
จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดของคณะ 

 
      1.2 แปลงจำนวนเงินท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

X5 
25,000 

 
 

2.2 แปลงจำนวนเงินท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

X5 
12,500 

 

 

mailto:Pattira.55@hotmail
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หมายเหตุ 
1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ให้นับจำนวนเงินจากคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 

(เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ และ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ ที่
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

2. จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดของคณะให้นับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 กันยายน ของปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีที่ประเมินให้คำนวณตามเกณฑ์
อาจารย์ประจำ 

ผลการดำเนินงาน 
ตารางที่ 5.4-1 ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมท่ีได้รับเงินสนับสนุน (เงินรายได้) 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 

ผลทันทีของการติด 

ไคเนซิโอเทปต่อการทรงตัว และ
ความสามารถในการทำงานในผู้ท่ี
มีอาการบาดเจ็บของข้อเท้า อายุ 
17-25 ปี 

 

น.ส.อัจฉราพรรณ  ช้างเขียว 

55,000.00  
 
 
 
 

2 

การพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอนวิชาวิธีการสอนพลศึกษา
โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA 
MODEL) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 

ดร.วัชรกัญจน์  หอทอง 

50,000.00  

3 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 

ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง 

50,000.00  
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ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

4 

การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและ
การคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  
โดยใช้การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ผศ.ศิริพร รุ่งเรือง 

40,000.00  
 
 
 
 

5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ดร.ยุวลักษณ์  เส้งหวาน 55,000.00  

6 สภาพท่ีคาดหวังและสภาพท่ีเป็น
จริงภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ดร.จุฑาทิพย์  สร้วงสุวรรณ 50,000.00  

7 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
กระบวนการเรียนการสอน 
รายวิชาทักษะและการสอนกีฬา
เทนนิส 

นายวิษณุ  อรุณเมฆ 50,000.00  

8 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร 

นายวิษณุ  อรุณเมฆ 10,000.00  

  รวม 360,000.00  
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ตารางที่ 5.4-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของ

คณะท้ังหมด  
บาท 360,000.00 

2 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดของคณะ  คน 14 

3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน
รายได้) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจำท้ังหมดของคณะ
=/ 

บาท 
25,714.29 

4 คะแนนที่ได้=*5/จำนวนเงนิต่อคนของแต่ละคณะ
ตามเกณฑ์ 

คะแนน 
5.00 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 คะแนน 25,714.29 บาท 5.00 คะแนน บรรลุ 

 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.4-คณะ-1-(SKN-edu) ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมท่ีได้รับเงินสนับสนุน (เงินรายได้) 
5.4-คณะ-2-(SKN-edu) เอกสารคำขอแต่งต้ังงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปี

งบประมาณ 2563 
5.4-คณะ-3-(SKN-edu) เอกสารแบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ 

ประจำปีงบประมาณ 2563 
- บัญชีรายช่ืออาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 
2563 

- บัญชีรายช่ืออาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
2563 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.5    เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
ชนิดตัวบ่งชี ้     ปัจจัยนำเข้า 
การเก็บข้อมูล    ปีงบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ ช่ือ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้กำกับติดตาม ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง Pattira.55@hotmail.com 081-7341409 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ  สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี) 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) 
   จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณท่ีกำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปะศาสตร์) 
    จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณกำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
สูตรการคำนวณ   

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

1.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ  
จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดของคณะ 

 
 1.2 แปลงจำนวนเงินท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ X5 
50,000 

 
 
 
 

mailto:Pattira.55@hotmail
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2.คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปะศาสตร์ 
 2.1 

คำนวณ
จำนวน เงิน

สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 
 
 2.2 แปลงจำนวนเงินท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ X5 
25,000 

 
หมายเหตุ 

1. จำนวนเง ินสน ับสน ุนงานว ิ จ ั ยและนว ัตกรรม ( เ ง ิ นงบประมาณแผ ่นด ิน )  ให ้น ับจำนวนเงิน 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่คณะได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ใน
ปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาท่ีได้รับการประเมิน 

2. จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดของคณะให้นับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 กันยายน ของปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีที่ประเมินให้คำนวณตามเกณฑ์
อาจารย์ประจำ 

ผลการดำเนินงาน 

ตารางที่ 5.5-1 ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมท่ีได้รับเงินสนับสนุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
 

ตารางที่ 5.5-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณ

แผ่นดิน) ของคณะท้ังหมด  
บาท 0 

2 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดของคณะ  คน 14 

 
 
 
 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

 
 

จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดของคณะ 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

     
รวม   
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน

งบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจำ
ท้ังหมดของคณะ=/ 

บาท 
0 

4 คะแนนที่ได้=*5/จำนวนเงนิต่อคนของแต่ละคณะ
ตามเกณฑ์ 

คะแนน 
0 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3.00 0 0 ไม่บรรลุ 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

- -  
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.6   บริหารการบริการวิชาการแก่สังคม  
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ คณะไม่ได้ประเมิน 
ปกีารเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบ ช่ือ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้กำกับติดตาม    

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล    

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการกำหนดนโยบายและทิศ
ทางด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม 

 

 
 

 

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 
2.มีระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

  

3.มีแผนการบริการวิชาการแก่
สังคม 

  

4.มีการดำเนินงานตามแผน   

5.มีการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผน 

  
 

6.มีการนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงาน
ต่อไป 

  

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปกีารเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ช่ือ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้กำกับติดตาม นายชยกร ปวรทวีสุข chayakornjub@gmail.com 087-5325698 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการกำหนดนโยบาย
ด้านด้านการละเล่นพื้นบ้าน 
และ 
กีฬาไทย 

   คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ. 2561 - 2565 

5.7-1-คณะ-1-(SKN-edu) 
ประกาศ นโยบาย และทิศ 
ทางการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมฯ 

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 
2. ระบบและกลไก
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย 

   คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการวางแผน
เกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2563  
และมีการประชุมคณะกรรมการใน 
การจัดทำระบบกลไกในการทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย เพื่อเป็นแนวทางใน 
การดำเนินงาน เตรียมการจัดทำแผน 
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

5.7-2-คณะ-1-(SKN-edu) 
ระเบียบวาระการประชุม 
5.7-2-คณะ-2-(SKN-edu) 
หนังสือเชิญประชุม 
5.7-2-คณะ-3-(SKN-edu) 
ภาพแสดงระบบและกลไก
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5.7-2-คณะ-4-(SKN-edu) 
คำส่ังคณะศึกษาศาสตร์  เรื่อง 
การแต่งต้ังคณะกรรมการ
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 
การศึกษา 2563 
5.7-2-คณะ-5-(SKN-edu) 
รายงานการประชุมฯ 

3. มีแผนการละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย 

   คณะได้มีการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัว 
บ่งช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
โดยคณะศึกษาศาสตร์มีการจัดทำ
แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

5.7-3-คณะ-1-(SKN-edu) 
แผนการทำนุบำรุงศิลปะและ 
วัฒนธรรมฯ 
 

4. มีการดำเนินงานตามแผน    คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดเตรียมการทำ
โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย แต่ไม่
สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID -19)  

5.7-4-คณะ-1-(SKN-edu) 
โครงการ/กิจกรรมตามแผน
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 

5. มีการติดตามและรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผน 

- - 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
6.มีการนำผลการดำเนินงาน
ไปวางแผนพัฒนาการ
ดำเนินงาน 

- - 

 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 คะแนน 4 ข้อ 3.00 คะแนน บรรลุ 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 อาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
ปกีารเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ช่ือ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้กำกับติดตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ40 ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
 

1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

 

 

2.แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X5 
40 

 
หมายเหตุ 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดของคณะ 

× 100 
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1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สำหรับกรณีที่ บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื ่นที่
เหมาะสมกว่า ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการประเมินกรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์
ประจำท่ีระบุในคำชี้แจงเก่ียวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำ 
3. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ ให้นับต้ังแต่วันที่บรรจุถึงวันสุดท้ายของปีการศึกษาที่รับ
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 ให้นับเฉพาะอาจารย์ที ่มีสัญญาจ้างระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานต้ังแต่ 9 เดือนข้ึนไป 

5. การจัดทำข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 

 

ผลการดำเนินงาน   
ตารางที่ 5.8-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ 

ลำดับท่ี ประเภทอาจารย์ 
จำนวน
ท้ังหมด 
(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 9 3 - - - 7 5 - - 12 7 
2 สัญญาจ้าง 2 2 - - - - 2 - - - 2 - 

รวม 14 11 - - - - 9 5 - - 14 7 

 
 
ตารางที่ 5.8-2 ผลการดำเนินงาน 

ที่ รายการ หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดของคณะ  คน 14 

2 จำนวนอาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คน 5 

3 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 =/*100 

ร้อยละ 
35.71 

6 คะแนนที่ได้ =*5/40 คะแนน 4.46 

 
ผลการประเมินตนเอง 
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เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.50 คะแนน ร้อยละ 35.71 4.46 คะแนน บรรลุ 

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.8-คณะ-1-(SKN-edu) แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีการศึกษา) 

-บัญชีรายช่ืออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ 
-บัญชีรายช่ืออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 อาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
ปกีารเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบ ช่ือ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้กำกับติดตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ60 ขึ้นไป 
 
สูตรการคำนวณ 

1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
 

 
 

 
2.แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่ง 

ทางวิชาการ X5 
60 

 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดของคณะ 

× 100 
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หมายเหตุ  
1. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการประเมินกรณีที ่มีอาจารย์ใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์
ประจำท่ีระบุในคำชี้แจงเก่ียวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำ 

  2. การประเมินผลการจัดการศึกษาของปีการศึกษา 2563 
      2.1 การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ ให้นับอาจารย์ตามการบรรจุ ดังน้ี  

1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาโทบรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2559(เนื่องจากอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาท่ี
ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี) 

  2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกบรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562 
(เน่ืองจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และทาง
มหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาท่ีส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี 

     2.2  การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง  ให้นับอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างดังน้ี  
1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทจะต้องมีสัญญาจ้างต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ถึง พ.ศ. 2564(เน่ืองจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย4 ปี 
และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาท่ีส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี) 
2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องมีสัญญาจ้างต้ังแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
ถึง พ.ศ. 2564(เน่ืองจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย1 ปี 
และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาท่ีส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี) 

  3. การจัดทำข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 

 
ผลการดำเนินงาน  
ตารางที่ 5.9-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ  

ลำดับท่ี ประเภทอาจารย์ 
จำนวน
ท้ังหมด 
(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 9 3 - - - 7 5 - - 7 7 
2 สัญญาจ้าง 2 2 - - -  2 - - - - - 

รวม 
 
14 

11 


3 
 
- 
 
- 

- 9 5 - - 7 
- 

3   
 

ตารางที่ 5.9-1 ผลการดำเนินงาน 

ที่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดของคณะ  คน 7 

2 จำนวนอาจารย์ประจำคณะท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ คน 3 
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ที่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 

3 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ (รศ.) 

คน 
0 

4 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์ (ศ.) 

คน 
0 

5 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการท้ังหมด 
=++ 

 
3 

6 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 =/*100 
 

42.86 

7 คะแนนที่ได้ =*5/60 คะแนน 3.57 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

2.50 ร้อยละ 42.86 3.57 คะแนน บรรลุ 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.9-คณะ-1-(SKN-edu) แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ(ปีการศึกษา) 

- บัญชีรายช่ืออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ 

- บัญชีรายช่ืออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 การบริหารของคณะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปกีารเก็บข้อมูล ปีการศึกษาและปีงบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ ช่ือ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้กำกับติดตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 

 

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 
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ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของ
คณะและจ ัดทำแผนปฏิบ ั ติ
ราชการประจำปีที ่สอดคล้อง
ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
คณะ 

   1.ในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 
2562-30 กันยายน 2563) คณะได้
ดำเนินกิจกรรมทบทวนยุทธศาสตร์ของ
วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยวิทยาเขตได้
มีแต่งต้ังคำส่ังคณะกรรมการฯ เพื่อ
จัดทำรายงานแผนปฏิบัติงานประจำปี  
(Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และจัดทำแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี (Action Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และได้ประชุม
คณะกรรมการ ในวันท่ี 26-27 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบาง
หญ้าแพรก มกช.สมุทรสาคร  
จากผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 คณะกรรมการ
ระดับวิทยาเขตได้แจ้งปัญหา 
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ
มาจัดทำยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.2561-
2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาเขตมายัง
คณะ เพื่อให้คณะวิชา ได้ดำเนินการ
ตามนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมี
การทบทวน วิเคราะห์ความสอดคล้อง
ท้ังในระดับสถาบัน วิทยาเขต คณะใน
ระดับสถาบัน และคณะในระดับวิทยา
เขต และได้ทำการวิเคราะห์

5.10-1-คณะ-1-(SKN-edu)  
คำส่ัง มกช.สค.ท่ี 167/2563 
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
รายงานแผนปฏิบัติงานประจำปี 
(Action Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และ
แผนปฏิบัติงานประจำปี 
(Action Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
5.10-1-คณะ-2-(SKN-edu)  
บันทึกข้อความ สพล.สค.ท่ี กก 
0517.5.1/300 ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2562 เรื่องขอเชิญ
ประชุม 
5.10-1-คณะ-3-(SKN-edu)  
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร พ.ศ. 2561-2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
5.10-1-คณะ-4-(SKN-edu)  
ยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร  



56 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
(SWOT Analysis) คณะศึกษาศาสตร์
ได้ประชุมคณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์คณะ เพื่อปรับเปล่ียน
ยุทธศาสตร์คณะให้สอดคล้องกับวิทยา
เขต คณะกรรมการมีมติเห็นว่า
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
คณะไม่มีการเปล่ียนแปลง จึงมีมติให้ใช้
แผนยุทธศาสตร์เดิม  
คณะได้ร่วมกิจกรรมกับวิทยาเขตใน
การดำเนินการจัดทำและทบทวน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
แผนการดำเนินในงานต่าง ๆ ของคณะ 
และได้ดำเนินการเสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยาเขตเพื่อพิจารณา 
ในการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้ง
ท่ี 8/2562 วันศุกร์ท่ี 11 ตุลาคม 2562 
โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ 
    2. คณะได้ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 โดยมี
การจัดประชุมเสนอโครงการแผนงานท่ี
ได้รับอนุมัติให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ทราบ  โดยใช้คู่มือแผนปฏิบัติ 
การบริหารงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 
2562–30 กันยายน 2563) เป็น
เอกสารได้ถือปฏิบัติร่วมกัน 
       บุคลากรในคณะได้นำแผนการ
ปฏิบัติราชการประจำปีไปใช้ปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี 
การรายงานผลการดำเนินงานให้
คณะกรรมการวิทยาเขตได้พิจารณา

พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562)  
5.10-1-คณะ-5-(SKN-edu)  
แผนปฏิบัติการประจำปี 
(Action Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร 
5.10-1-คณะ-6-(SKN-edu)  
ระเบียบวาระการประชุม และ
มติการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาเขต ครั้งท่ี 8/2562 วัน
ศุกร์ท่ี 11 ตุลาคม 2562 
5.10-1-คณะ-7-(SKN-edu)  
คู่มือแผนปฏิบัติการบริหาร
งบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  
(1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 
2563) 
5.10-1-คณะ-8-(SKN-edu)  
ระเบียบวาระการประชุม และ
มติท่ีประชุมคณะกรรมการวิทยา
เขต ครั้งท่ี 4/2563 วันพุธที่ 20 
พฤษภาคม 2563 
5.10-1-คณะ-9-(SKN-edu) 
คำส่ัง มกช.สค.ท่ี 163/2563 
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)  
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คณะได้ร่วมกับวิทยาเขตในกิจกรรม
ดังต่อไปนี้   
   1) การประชุมคณะกรรมการวิทยา
เขตครั้งท่ี 4/2563 ในวันพุธที่ 20 
พฤษภาคม 2563 รายงาน 
การดำเนินงานในไตรมาส 2   
3. คณะได้ร่วมกิจกรรมกับวิทยาเขต
ตามคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการฝ่ายแผนและพัฒนา ระหว่าง
วันท่ี 3 , 8 , 10 – 11 , 14 – 15 
กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และห้องประชุมบางหญ้าแพรก เพื่อ
ทบทวนและจัดแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร พ.ศ.2561-2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) รายงาน
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จัดทำแผน
ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  เพื่อนำผลการดำเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะไป
จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  
   2) รายงานการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  
คณะได้ส่งรายงานการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
คำรับรองเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อ

5.10-1-คณะ-10-(SKN-edu) 
รายงานผลโครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการฝ่ายแผนและ
พัฒนา 
5.10-1-คณะ-11-(SKN-edu) 
รายงานแผนปฏิบัติงานประจำปี 
(Action Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และ
แผนปฏิบัติงานประจำปี 
(Action Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
5.10-1-คณะ-12-(SKN-edu) 
ระเบียบวาระการประชุม และ
มติท่ีประชุมคณะกรรมการวิทยา
เขต ครั้งท่ี 7/2563 ในวันศุกร์ท่ี 
2 ตุลาคม 2563 
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วิทยาเขต เพื่อให้วิทยาเขตจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอขอความ
เห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาเขตครั้งท่ี 7/2563 ในวันศุกร์ท่ี 2 
ตุลาคม 2563 โดยคณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบ 

2. มีการจัดทำรายงานต้นทุน
ต่อหน่วยรายหลักสูตร เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโอกาสใน 
การแข่งขัน 

   คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมกับวิทยา
เขตสมุทรสาคร วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอนโดยจัดทำ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.10-2-คณะ-1-(SKN-edu)  
การจัดทำรายงานต้นทุนต่อ
หน่วยงานหลักสูตร  
 

3. มีการจัดทำแผนบริหาร
ความเส่ียง ท่ีเป็นผลจาก 
การวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เส่ียงท่ีส่งผลต่อการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะและให้
การบริหารความเส่ียงอยู่ใน
ระดับท่ีลดลง 

   คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการ
ดำเนินการบริหารความเส่ียงโดยการ
กำหนดนโยบายความเส่ียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ซึ่งนโยบายของคณะ
ศึกษาศาสตร์จะสอดคล้องกับนโยบาย
ความเส่ียงของวิทยาเขตและได้มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงประจำปี 2563 โดยได้จัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียง 
ระบุความเส่ียง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ความเส่ียงตามบริบทของคณะ
ศึกษาศาสตร์มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบความเส่ียงท่ีมีโอกาส และ
ผลกระทบสูง 2 อันดับ คือ 

5.10-3-คณะ-1-(SKN-edu) 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ เรื่อง นโยบายการ
บริหารของคณะศึกษาศาสตร์  
5.10-3-คณะ-2-(SKN-edu) 
คําส่ังมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง  
5.10-3-คณะ-3-(SKN-edu) 
ระเบียบวาระการประชุม  
5.10-3-คณะ-4-(SKN-edu) 
หนังสือเชิญประชุม  
5.10-3-คณะ-5-(SKN-edu) 
สรุปรายงานการประชุม  
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1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ยังไม่ได้รับการบรรจุไม่ครบตาม
กรอบอัตรากำลัง 
2. การตีพิมพ์และการเผยแพร่วิจัยมี
น้อย 
   ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการ
แก้ไขความเส่ียง 2 ประเด็นดังนี้  
ประเด็นท่ี 1 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ยังไม่ได้รับ 
การบรรจุ ไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง 
คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดจ้าง
บุคลากรในรายวิชาท่ีไม่ได้รับการบรรจุ 
ประเด็นท่ี 2 การตีพิมพ์และ 
การเผยแพร่งานวิจัยมีน้อย คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ลดความเส่ียงด้าน 
การวิจัยโดยการจัดโครงการส่งเสริม
การเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งส่งผลให้
คณะศึกษาศาสตร์ มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยมากขึ้นจากปี 2562 และจะ
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะคณะศึกษาศาสตร์มี 
การประชุมเพื่อให้การดำเนินงานเรื่อง
ของการวิจัยมีการเผยแพร่อย่าง
ต่อเนื่อง 

5.10-3-คณะ-6-(SKN-edu) 
แผนภาพระบบและกลไกการ
บริหารความเส่ียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์  
5.10-3-คณะ-7-(SKN-edu) 
แผนบริหารความเส่ียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์  
5.10-3-คณะ-8-(SKN-edu) 
รายงานผลบริหารความเส่ียง  

4. มีการกำหนดประเด็นความรู้
ท่ีสอดคล้องก ับพันธกิจของ
คณะ ดำ เน ินการรวบรวม
ความรู้ที ่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็น
ท่ีกำหนด เผยแพร ่ และนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

1. ในปีการศึกษา 2563 คณะได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงาน 
การจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ 
และได้มอบหมายให้จัดทำแผน 
การจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ ปี
การศึกษา2563 และจัดโครงการ 
การจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ขึ้น 
2. คณะกรรมการดำเนินงานการ 
จัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ 

5.10-4-คณะ-1-(SKN-edu)  
คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ดำเนินการจัดการความรู้คณะ 
ศึกษาศาสตร์ 
5.10-4-คณะ-2-(SKN-edu)  
แผนการจัดการความรู้คณะ 
ศึกษาศาสตร์ 
5.10-4-คณะ-3-(SKN-edu) 
หนังสือเชิญประชุมตาม 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
จัดทำแผนการจัดการความรู้คณะ 
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 และ 
นำเสนอแผนเข้าสู่ท่ีประชุมกรรมการ 
สภา ประจำวิทยาเขต 
3.  คณะกรรมการดำเน ินงานการ
จัดการความรู้ ดำเนินการขออนุมัติ 
โครงการการจ ัดการความร ู ้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ หลังจากดำเนิน 
เร ียบร้อย ได้นำเสนอผลการจัดการ
ความรู้ปีการศึกษา 2562และประเด็น
เพื่อปรึกษาการดำเนินการโครงการ 
/กิจรรมตามแผนการจัดการความรู้  
คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
ในที่ประชุมในวันที่10 มิ.ย. 2563 ท่ี
ประชุมมีมติให้จ ัดก ิจกรรมโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในคณะ
ศึกษาศาสตร ์จากบ ุคลากร โดยมี
ประเด็นในการแลกเปลี่ยน 2 ประเด็น 
ได้แก่ การเผยแพร่งานวิจัย และการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในช่วงปิดภาค
เรียน ด้วยเหตุสถานการณ์โควิด และ
ภาระงานของบุคลากร 
4. คณะกรรมการดำเนินการจัดการ
ความรู้ คณะศึกษาศาสตร์จัดการ 
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามโครงการ
การจัดการความรู้คณะ 
ศึกษาศาสตร์ ในวันท่ี17-18 พฤษภาคม
2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอผลการ
ดำเนินการตามโครงการการจัดการ
ความรู้คณะศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 
2563 ให ้แก ่ฝายว ิ จ ัยและประกัน
คุณภาพในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

โครงการการจัดการความรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์ครั้งท่ี 1   
วันท่ี 10 มิ.ย. 2563 
5.10-4-คณะ-4-(SKN-edu)   
ขออนุมัติโครงการ 
5.10-4-คณะ-5-(SKN-edu) 
หนังสือเชิญประชุมโครงการจัด
ความรู้คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งท่ี
2 วันท่ี 17-18 พ.ค. 2564 
5.10-4-คณะ-6-(SKN-edu) 
รายงานการจัดกิจกรรมตาม 
โครงการจัดการความรู้ คณะ 
ศึกษาศาสตร์ 2563 
5.10-4-คณะ-7-(SKN-edu) 
หนังสือเชิญประชุมติดตามงาน
แผนจัดการความรู้ และหนังสือ
รายงานผลการโครงการการ
จัดการความรู้คณะ 
ศึกษาศาสตร์ผลการประเมิน 
การจัดการความรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
2563 ตามแผนการจัด 
การความรู้ จัดการความรู้  
คณะศึกษาศาสตร์ 2563 
5.10-4-คณะ-8-(SKN-edu) 
รายงานผลการจัดกิจกรรมตาม 
แผนการจัดการความรู้ คณะ 
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
เพ ื ่ อการนำเสนอ พร ้อมท ั ้ ง เสนอ
ความคิดในเรื่องการพัฒนาเวทีภายใน
ว ิทยา เขตเพ ื ่ อ ให ้ คณาจารย ์และ
บุคลากรได้มีโอกาสนำเสนอผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี หรือการวิจัยของตน 
6. คณะกรรมการดำเนินการจัด 
การความรู้ คณะศึกษาศาสตร์จัดการ 
ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 2563 
และหาข้อเสนอแนะร่วมกันเพื่อ 
การจัดทำแผนความรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์ป ี 2564 และการ
ดำเนินการตามโครงการการจัด 
การความรู้คณะ2564 

5.มีการติดตามการดำเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบ 
การประกันคุณภาพคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดทำ
แผนงาน/โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มีการ
แต่งต้ังผู้กำกับ ผู้ดำเนินงานและผู้เขียน
รายงาน ผลการดำเนินงาน และผลการ
ประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ประจำปีการศึกษา 2563 ได้มีการ
ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบโดยคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประจำคณะในการ
พิจารณาการดำเนินงาน ตลอดท้ังมี
การประชุมติดตามการดำเนินงานอย่าง 
อย่างต่อเน่ือง 

5.10-5-คณะ-1-(SKN-edu) 
ระบบและกลไกติดตาม 
การดาํเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  
5.10-5-คณะ-2-(SKN-edu) 
รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน (CAR) ระดับ
หลักสูตร  
5.10-5-คณะ-3-(SKN-edu) 
รายงานการประชุม  
5.10-5-คณะ-4-(SKN-edu) 
รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
หมายเหตุ 

1. เกณฑ์ข้อท่ี 1, ข้อท่ี 2 ,ข้อท่ี 3 ให้ใช้ข้อมูลตามปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาท่ีรับการ
ประเมิน 

2. เกณฑ์ข้อท่ี 4 และข้อท่ี 5ให้ใช้ข้อมูลตามปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน 
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ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3.00 คะแนน 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ตัวบ่งชี้ที ่5.11  ผลการประเมินผลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ปกีารเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ช่ือ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้กำกับติดตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 

 
เกณฑ์ประเมิน 

ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 
 
สูตรการคำนวณ 
 

คะแนนท่ีได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะ  
 จำนวนหลักสูตรท้ังหมดของคณะ 

 
ผลการดำเนินงาน 

ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยนับ ผลการดำเนินงาน 
1 จำนวนหลักสูตรท้ังหมดของคณะ หลักสูตร 1 
2 คะแนนผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  คะแนน 3.59 
3 คะแนนผลการประเมินหลักสูตร.......................  คะแนน - 
4 คะแนนผลการประเมินหลักสูตร.........................  คะแนน - 
5 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะ=++ 
คะแนน 3.59 

6 คะแนนที่ได้= / คะแนน 3.59 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 คะแนน 3.59 คะแนน  3.59 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.11-1-คณะ-(SKN-edu)  - มคอ. 7 รายงานการประเมินตนเอง 
5.11-2-คณะ-(SKN-edu) - รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจากการจัด  

การศึกษา ปีการศึกษา2563 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.12  การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปกีารเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ช่ือ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้กำกับติดตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวสิราวรรณ สีดาชมภ ู Sirawan144090@gmail.com 098-4977788 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการกำหนดนโยบายด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

   คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการกำหนด
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร 

5.12-1-คณะ-1-(SKN-edu) 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
 

2. มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

   คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจและ
การพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติดังนี้–มีการจัดทำแผน

5.12-2-คณะ-1-(SKN-edu) 
ระเบียบวาระการประชุม  
5.12-2-คณะ-2-(SKN-edu)  
หนังสือเชิญประชุม  
5.12-2-คณะ-3-(SKN-edu)  

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 
ยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 
2561–2565 มีการจัดทำแผนงาน/
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา    
คณะศึกษาศาสตร์มีการดำเนินการตาม
แผนงาน/โครงการท่ีกำหนด วิทยาเขต
ได้มีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานในวิทยาเขตได้มีการ
ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยวิทยาเขตและ 3คณะ ได้
ดำเนินการตามนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาเขต
สมุทรสาคร มีการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษารับผิดชอบการดำเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพ
การศึกษา - มีการประชุมทบทวน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมีการประชุมติดตาม 
ตรวจสอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของท้ัง 3คณะในโครงการ
ของงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาเขต 

สรุปรายงานการประชุม  
5.12-2-คณะ-4-(SKN-edu) 
คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  
5.12-2-คณะ-5-(SKN-edu)  
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ  

3. มีแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

   คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการดำเนินงาน
ตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.12-3-คณะ-1-(SKN-edu)  
ระเบียบวาระการประชุม  
5.12-3-คณะ-2-(SKN-edu)  
หนังสือเชิญประชุม  
5.12-3-คณะ-3-(SKN-edu)  
รายงานการประชุม  
5.12-3-คณะ-4-(SKN-edu)  
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มาตรฐานท่ี 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา   

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

4. มีการดำเนินงานตามแผน     คณะได้มีการดำเนินงานตาม
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.12-4-คณะ-1-(SKN-edu)  
รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

5.มีการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผน 

   การดำเนินการได้มีการประชุม
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ในการประชุมคณะศึกษาศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง 

5.12-5-คณะ-1-(SKN-edu)  
ระเบียบวาระการประชุม  
5.12-5-คณะ-2-(SKN-edu)  
หนังสือเชิญประชุม  

6.มกีารนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงาน
ต่อไป 

   การดำเนินงานได้มีการนำผลการใน
ปีการศึกษา 2563ไปวางแผนใน 
การดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 

5.12-6-คณะ-1-(SKN-edu)  
แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา2564 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3.00 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1   การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ คณะไม่ได้ประเมิน 
ปกีารเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม    
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล    

 

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 60 ขึ้นไป 
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สูตรการคำนวณ 
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

1.1 คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 
X 100 

จำนวนนักศึกษาท้ังหมดของคณะ 
 

1.2 แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม5 

คะแนนท่ีได้ =  
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาระดับชาติหรือ

นานาชาติ X 5 
20 

 

2. คณะศิลปศาสตร์ 
2.1 คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
 จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 

X 100 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมดของคณะ 

 
 

2.2 แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม5 

คะแนนท่ีได้ =  
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาระดับชาติหรือ

นานาชาติ X 5 
20 

 

 
 
3. คณะศึกษาศาสตร์ 

3.1 คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  
X 100 

จำนวนนักศึกษาท้ังหมดของคณะ 
 

3.2 แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม5 

คะแนนท่ีได้ =  
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาระดับชาติหรือ

นานาชาติ X 5 
60 
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หมายเหตุ 
1. การนับจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มากกว่า 1 รายการ ให้นับเพียงครั้งเดียวต่อคนไม่นับซ้ำ 
2. การนับจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท่ีไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้ใช้ข้อมูล  ณ วันที่ 31 

พฤษภาคมของปีการศึกษาที่รับการประเมิน สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที ่สำเร็จ
การศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

 
ผลการดำเนินงาน 

ท่ี ข้อมูล หน่วยนับ ผลการ
ดำเนินงาน 

1 จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติท้ังหมดของคณะ 

คน  

2 จำนวนนักศึกษาท้ังหมดของคณะ คน  
3 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 =/*100 

ร้อยละ  

4 คะแนนที่ได้=*5/ค่าร้อยละของคะแนนเต็ม 5 ของ
แต่ละคณะ 

คะแนน  

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
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ส่วนที่ 3 การสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
ตารางที่ 3-1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ประเมินตนเอง 

1.ผลลัพธ์ผู้เรียน 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.27 

1.2 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษา
และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

5.00 

1.3 นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม (เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563) 

5.00 

1.4 นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด (เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563) 

2.09 

คะแนนเฉลี่ย 4.09 

2.ผลลัพธ์การ
วิจัยและ
นวัตกรรม 

2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 3.57 

2.2 ผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 5.00 

คะแนนเฉลี่ย 4.29 

3.ผลลัพธ์การ
บริการวิชาการ 

3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ 3.11 

คะแนนเฉลี่ย 3.11 

4.ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทยด้าน
การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬา
ไทย 

4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยท่ีได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่ หรือวิจัย 
 

5.00 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 5.00 

5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ประเมินตนเอง 
5.3การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 5.00 
5.4เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 5.00 

5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) 

0.00 

5.6 การบริหารการบริการวิชาการแก่สังคม ไม่ประเมิน 
5.7 การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้าน
การละเล่นพื้นบ้าน 

3.00 

5.8อาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.46 
5.9อาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 3.57 
5.10การบริหารของคณะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกจิ 5.00 
5.11ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 3.59 
5.12 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5.00 

คะแนนเฉลี่ย 4.46 
6.อัตลักษณ์ของ
นักศึกษาด้าน
กีฬา 

6.1การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของ
นักศึกษา 
 

ไม่ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย 4.09 
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ตารางที่ 3-2 แสดงผลการการวิเคราะห์การดำเนินงานแยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์  

มาตรฐานที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 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 - - 1.1,1.2, 
1.3,1.4 

4.09 การดำเนินงานระดับดี 

2 2 - - 2.1,2.2 4.29 การดำเนินงานระดับดี 
3 1 - - 3.1 3.11 การดำเนินงานระดับพอใช้ 
4 1 - - 4.1 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 
5 12 5.4, 

5.5, 
5.8, 
5.9 

5.1, 
5.2, 
5.3 
5.7, 
5.10, 
5.12 

5.11 4.46 

การดำเนินงานระดับดี 
 
 

6 1 - - 6.1 0 ไม่ได้ประเมิน 
รวม 21 4 6 10 4.09 การดำเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน 3.26 4.67 4.07 4.09 การดำเนินงานระดับดี 

  
ตารางที่ 3-3 การวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. คณะศึกษาศาสตร์มีคณาจารย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอน  
2. คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มุ่งพัฒนาระบบและ
กลไกการจัดการเรียนการสอน และให้ความสําคัญ   
ให้ผู้เรียนอย่างมีความสุข  
 

คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มีการพัฒนาตนเอง
และศักยภาพด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใน
สภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(Covid 19) 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

- 
 

 
- 
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มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 

- 
 

 
- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
เพิ่มจำนวนผลงานทางวิชาการให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทำผลงานทางวิชาการให้มาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะศึกษาศาสตร์มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพทางด้าน
ทักษะทางวิชาชีพพลศึกษา โดยเฉพาะด้านการกีฬา
การกีฬาและการตัดสินกีฬา 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ควรมีการพัฒนารูปแบบ 
การให้บริการวิชาการในสภาวการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19)  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

- 
 

 
- 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีบุคลาการท่ีมีความรู้ความสามารถในการละเล่นกีฬา
พื้นบ้านและกีฬาไทย 
 

พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้มี
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ในสภาวการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19) 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

- 
 

 
- 

 
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 



72 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. คณะศึกษาศาสตร์มีการพัฒนาผู้เรียนนักศึกษาโดย 
มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง
ท้ังในและนอกสถานท่ี เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  
เป็นนักศึกษาท่ีพึงประสงค์ของสังคม  
2. คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกการวิจัยและ
นวัตกรรมอย่างครบถ้วน  
3. มีการจัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 
(เงินรายได้) ท่ีเพียงพอ  

ส่งเสริมให้มีการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
หารูปแบบการพัฒนาผู้เรียนท้ังในเรื่องของการ
จัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรนา (Covid 19) 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. เพิ่มสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน) ให้มากขึ้น และส่งเสริมให้
คณาจารย์ได้มีการของบวิจัยจากภายนอก (แหล่ง
เงินทุนภายนอก)อย่างต่อเนื่อง 
2. เพิ่มการจัดทาผลงานวิชาการและมีการเผยแพร่
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
3. เพิ่มการทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรอง
ศาสตราจารย์อย่างต่อเนื่อง 

1. ควรมีการจัดเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ให้มากขึ้น 
และส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีการของบวิจัยจาก
ภายนอก (แหล่งเงินทุนภายนอก) อย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้จัดทำผลงาน
วิชาการและมีการเผยแพร่งานวิจัย อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทำผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอกำหนดตําแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  
อย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

ชุดข้อมูลที่ 1 

  จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 

  - ---ระดับปริญญาตรี 1 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - ---ระดับปริญญาโท - 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

  - ---ระดับปริญญาเอก - 

ชุดข้อมูลที่ 2 

  จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - 

  - ---ระดับปริญญาตรี - 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - ---ระดับปริญญาโท - 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

  - ---ระดับปริญญาเอก - 

ชุดข้อมูลที่ 3 

  จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 320 

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 320 

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 

ชุดข้อมูลที่ 4 

  จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 14 

  จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 14 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  0 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 9 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  5 

  จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 14 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 7 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 4 

  จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

  จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ - 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 

  จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ - 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 

ชุดข้อมูลที่ 5 

  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5 

  - - --ระดับปริญญาตรี 5 

  - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 

  - - --ระดับปริญญาโท - 

  - - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

  - - --ระดับปริญญาเอก - 

  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2 

  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 3 

  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 

  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ - 

  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ - 

ชุดข้อมูลที่ 6 

  จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลกัสูตร 3 

  
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ - 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

  

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ - 

  - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
  - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 - 

  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่1 - 

  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  - 

  - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
  - - --ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1 
  - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ - 
  - - --ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
  - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว - 

  
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ - 

  
- - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร - 

ชุดข้อมูลที่ 7 

  จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 57 
  จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 44 
  จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 32 

  จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 10 

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา - 

  จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว - 
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  จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 

  จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 

  จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 2 

  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย) 11,764.31 

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.27 

ชุดข้อมูลที่ 8 
  จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 

  - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  - 

  - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - 

  

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำ
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ - 

  - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
  - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - 

  

- ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - 

  

- ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 - 

  - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 

ชุดข้อมูลที่ 9 
  จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 
  - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  - 

  

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

  - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

  - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - 

  

- ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - 

  

- ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 - 

  - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 

  
- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online - 

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 

ชุดข้อมูลที่ 10 

  จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 360,000.00 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 360,000.00 

  จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

  จำนวนอาจารย์ประจำท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศกึษาต่อ) 14 

  จำนวนอาจารย์ประจำท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศกึษาต่อ) 14 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 
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  จำนวนนักวิจัยประจำท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 

  จำนวนนักวิจัยประจำท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

  จำนวนอาจารย์ประจำท่ีลาศึกษาต่อ - 

  จำนวนอาจารย์ประจำท่ีลาศึกษาต่อ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 

  จำนวนนักวิจัยประจำท่ีลาศึกษาต่อ - 

  จำนวนนักวิจัยประจำท่ีลาศึกษาต่อ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

ชุดข้อมูลที่ 11 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ - 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

  ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 5 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

  ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

  ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 

  
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง 

 

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 ระดบัคณะ 
 

ลำดับท่ี วิทยาเขต รหัส 
1 กระบี ่ TNSU 
2 กรุงเทพ KBI 
3 ชัยภูม ิ BKK 
4 ชลบุรี CH 
5 ชัยภูม ิ CBI 
6 ชุมพร CPN 
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   ตัวบ่งช้ี.เกณฑ์ (ถ้ามี)-ระดับ-ลำดับเอกสาร-วิทยาเขต-คณะ 
เช่น 1.5-1-คณะ-1-(KB-art)หมายถึง 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5-เกณฑ์ข้อท่ี 1 -เกณฑ์ระดับคณะ-เอกสารอ้างอิงลำดับท่ี 1 
(วิทยาเขตกระบี่คณะศิลปศาสตร์) 

ล ำดบัที ่ คณะ รหัส 

1 วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

sci 

2 ศิลปศาสตร์ art 
3 ศึกษาศาสตร์ edu 


