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รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ระดับคณะ

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
จากการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564
(1 มิถุนายน 2564–31 พฤษภาคม 2565)

สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง ที่เน้นระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ก

คำนำ
รายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) ฉบั บ นี ้ จั ด ทำขึ ้ น เพื ่ อ นำเสนอผลการประเมิ น ตนเอง
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 21ตัวบ่งชี้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ขอขอบคุณ คณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความตระหนักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน
การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฉบับนี้และหวังอย่างยิ่งว่าผลการประเมินที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการนำไปกำหนดแนวทางใน
การปรับ ปรุง พัฒ นา การบริห าร การจัด เรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะ
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจให้กับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของคณะต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร รุ่งเรือง)
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ข

บทสรุปผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดจัดอยู่ในกลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี มีผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 6 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้
ได้คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย ทั้งหมด เท่ากับ 4.20 ผลการประเมินมีการดำเนินงานอยู่ในระดับ คณะ
โดยแยกเป็นรายมาตรฐาน พบว่า
มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.72 ผลการประเมิน
ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00
ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 0.20
ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 ผลการ
ประเมินประเมินอยู่ในระดับ ดี
มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
0.72 ประเมินผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
โดยมีผลการการวิเคราะห์การดำเนินงานแยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ พบว่า
ด้านปัจจัยนำเข้า ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ด้านผลลัพธ์ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
จากผลการประเมินตนเอง ดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร ได้ทำการวิเคราะห์ตนเองจากผลการประเมิน พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 3
ด้าน ดังนี้
1. ควรมีการจัดการเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ให้มากขึ้น
และส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีการของบวิจัยจากภายนอก (แหล่งเงินทุนภายนอก)
2.ควรเพิ่มจำนวนผู้รับบริการให้มากขึ้น
3.ควรมีการให้ส่งเสริมนักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือนานาชาติของ
นักศึกษาให้มากขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด
มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม
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มาตรฐานที่ 4.ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้าน
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ส่วนที่ 1 ส่วนนำ
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อคณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
: มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่ตั้ง
ที่อยู่
: 137 หมู่ 3 ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม ตำบลบางหญ้าแพรก
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
หมายเลขโทรศัพท์ :
0-34 43-5896 , 0-34 43-5899 ต่อ 526
หมายเลขโทรสาร :
0-34 43-5896 , 0-34 43-5899 ต่อ 107
สีประจำคณะ
:
สีเทา
เว็บไซต์
: www.tnsuskn.ac.th
ประวัติและความเป็นมา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ที่ 3 ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 18225 มีเนื้อที่ 117 ไร่3 งาน
11 ตารางวา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2521
เดิ ม ชื ่ อ วิ ท ยาลั ย พลศึ ก ษาจั ง หวั ด สมุ ท รสาครเป็ น วิ ท ยาลั ย พลศึ ก ษาแห่ ง ที่ 13 ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการที่จะขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยัง
ส่ ว นภู ม ิ ภ าคเพื ่ อ เป็ น วิ ท ยาลั ย พลศึ ก ษาประจำเขตการศึ ก ษา 1 มี พ ื ้ น ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ 5 จั ง หวั ด คื อ
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม และเพชรบุรี เริ่มเปิดดำเนินการสอนสอนตั้งแต่ปี
การศึกษา 2521 ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 2 กิโลเมตร
สถานที่เรียนในระยะแรก (ปีการศึกษา 2521–2522) ได้ใช้สถานที่ภายในสนามกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมพลศึกษา (เดิม) เป็นจำนวน 200,000 บาท เปิดการเรียน
การสอน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2521 และได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ในที่ตั้งถาวรของสถาบัน ฯใน
ปัจจุบันเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2523
ในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ภายใต้โครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฏนครปฐม เปิดการเรียนการสอน 1 หลักสูตรคือ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬาต่อมาในปีการศึกษา 2535
ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(การฝึกและการจัดการกีฬา) และในปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ผลิต
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บัณฑิตในสาขาศิลปศาสตร์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์แขนงวิชาสื่อสารการกีฬาเพิ่มอีก 1 หลักสูตร
ปี พ.ศ. 2545 สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด กรมพลศึ ก ษากระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ โ อนมาสั ง กั ด กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นส่วนราชการในสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการจากนั้นได้มีการ
นำเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาและได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯตราราช
บัญญัติสถาบันการพลศึกษาพ.ศ. 2548 ประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาครได้เริ่มจั ดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร
สถาบั น การพลศึก ษาสั ง กัด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกีฬ ารุ่ นแรกในปี ก ารศึก ษา 2548 โดยจัด
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 คณะวิชาคือคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะศิลปศาสตร์และคณะ
ศึกษาศาสตร์ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจัดการศึ กษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (สาขาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา)
๒. คณะศิลปศาสตร์จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสื่อสารการ
กีฬา
๓. คณะศึกษาศาสตร์จัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา
ปีพ.ศ. 2562 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาครได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. 2562 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาให้ไว้ณวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
เป็นต้นมา
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
“ความรู้ดีมีคุณธรรมนำกีฬาพัฒนาชุมชน”
วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศสร้างชื่อเสียง
ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม”
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
3. บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านกีฬาไทย
5. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
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3. โครงสร้างองค์กร
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4. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ (ชุดตามปีประเมินและชุดปัจจุบัน)
4.1 รายชื่อผู้บริหาร
ปีการศึกษา 2564 (ปีที่รับการประเมิน)
ลำ
ดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งการ
ที่
บริหารงาน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ศิริพร รุ่งเรือง
รองคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์
4.2 คณะกรรมการประจำคณะ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปีการศึกษา 2564 (ปีที่รับการประเมิน)
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์สมุ าลี เพชรศิริ
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ยุพา เฮงจํารัส
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลัช ภิรมย์
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง
ประธาน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิตา
กรรมการ
ไกรเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ กะรัมย์
กรรมการ
ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
กรรมการ
ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน
กรรมการ
ดร.จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ
กรรมการ

10 ดร.วัชรกัญจน์ หอทอง
11
12
13
14
15

นายชยกร ปวรทวีสุข
นายวิษณุ อรุณเมฆ
นายเอกราช จันทร์กรุง
นางสาวอัจฉราพรรณ ช้างเขียว
นายชานน สรรเสริญ

ปีการศึกษา 2565 (ปัจจุบัน)
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งการ
บริหารงาน
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์
รองคณบดีคณะ
ศิริพรรุ่งเรือง
ศึกษาศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 (ปัจจุบัน)
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์สมุ าลี เพชรศิริ
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ยุพา เฮงจํารัส
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลัช ภิรมย์
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง
ประธาน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิตา
กรรมการ
ไกรเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรักษ์ กะรัมย์
กรรมการ
ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
กรรมการ
ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จุฑาทิพย์
กรรมการ
สร้วงสุวรรณ
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วัชรกัญจน์
กรรมการ
หอทอง
กรรมการ นายชยกร ปวรทวีสุข
กรรมการ
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.วิษณุ อรุณเมฆ
กรรมการ
กรรมการ นายเอกราช จันทร์กรุง
กรรมการ
กรรมการ นางสาวอัจฉราพรรณ ช้างเขียว
กรรมการ
กรรมการ นายชานน สรรเสริญ
กรรมการ
และ
และ
เลขานุการ
เลขานุการ
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2564
ลำดับ
ที่
1

2

3

ชื่อหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา
Bachelor of
Education
Program in
Physical
Education

ชื่อปริญญา

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

จำนวน
หน่วยกิต
วิชาเอก
ที่เรียน
ตลอด
หลักสูตร
พล
ไม่น้อยกว่า
ศึกษา
164 หน่วย
กิต

รูปแบบการจัด
การศึกษา
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี
หลักสูตร 5
ปี(หลักสูตร
ปรับปรุง
2560)

พล
ศึกษา

ไม่น้อยกว่า
132 หน่วย
กิต

หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
(หลักสูตร
ปรับปรุง
2562)

พล
ศึกษา

138หน่วย
กิต

หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2563)
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6. จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รายงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง)
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม
หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
89
56
63
57
60
325
รวม
89
56
63
57
60
325
7. จำนวนอาจารย์(รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
7.1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
รวม

จำนวน (คน)
ปฏิบัติงานจริง
5
7
12

ทั้งหมด
5
7
12

ลาศึกษาต่อ
-

รวม
5
7
12

7.2 จำนวนอาจารย์ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5)
รองศาสตราจารย์
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.4)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
อาจารย์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ครู (คศ.1)
รวม

ทั้งหมด
6

จำนวน (คน)
ปฏิบัติงานจริง
6

5
1
12

5
1
12

ลาศึกษาต่อ
-

รวม
6
5
1
12

8. บุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
รวม

ทั้งหมด
2
2

จำนวน (คน)
ปฏิบัติงานจริง
2
2

ลาศึกษาต่อ
-

รวม
2
2

หมายเหตุนับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาในคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
พิเศษอื่นที่สังกัดคณะ เช่นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาเพื่อ
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ความเป็นเลิศ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจำในคณะ แต่กรณี
ปฏิบัติงานทั่วไป หรือไม่เฉพาะเจาะจงที่คณะ ให้นับในระดับวิทยาเขต
9. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
9.1 งบประมาณประจำปี 2564
งบรายจ่าย

แผนงาน
ผลผลิต

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

รวมทั้งสิ้น

-

8,228,761.21

4,152,690.00

-

74,990.00 12,456,441.21

-

8,060,761.21

4,152,690.00

-

74,990.00 12,288,441.21

-

168,000.00

-

-

-

168,000.00

-

-

-

-

-

-

งบรายจ่ายอื่น

แผนงานส่งเสริม
และพัฒนากีฬา
ผลผลิตที่ 1
ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน
พลศึกษา กีฬา
นันทนาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
ผลผลิตที่ 2 :
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้
ผลผลิตที่ 3
การให้บริหารด้านกีฬา

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

รวม

9.2 งบประมาณประจำปี 2564 รายงานที่ได้รับงบประมาณ
แผนงาน
ผลผลิต
รวมทั้งสิ้น
แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ
ผลผลิตที่ 1
ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน
พลศึกษา กีฬา
นันทนาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
ผลผลิตที่ 2
การให้บริการด้านกีฬา
แผนงานส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา
ผลผลิตที่ 3
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

-

5,675,500.00

งบรายจ่าย
งบเงิน
งบลงทุน
อุดหนุน
6,630,300.00
-

-

5,549,500.00

6,630,300.00

-

-

-

-

-

-

-

126,000.00

-

-

-

รวม

77,100.00 12,382,900.00

77,100.00 12,256,900.00

126,000.00
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แผนงาน
ผลผลิต

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบรายจ่าย
งบเงิน
งบลงทุน
อุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

องค์ความรู้

9.3 อาคารสถานที่
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

7
8
9

ประเภท
อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ (อาคารงามขำ)
ห้องเรียนปกติ
ห้องฝึกปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการสอน
ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการวิจัย
โรงฝึกกีฬา/สนามกีฬา
-อาคารอเนกประสงค์
-สนามฟุตบอล
-สนามกรีฑา
-สนามฟุตซอล
- สนามเทนนิส
-สนามเปตอง
-สนามยิงธนู
-สนามรักบี้
-ยิมตะกร้อ
-ยิมวอลเล่ย์บอล
-ยิมฝึกยิมนาสติก
- ยิมฝึกยูโด
-ยิมฝึกบาสเกตบอล
-ยิมฝึกมวย
-สระว่ายน้ำ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
ห้องสืบค้นสารสนเทศคณะ
ห้องเรียนอัจฉริยะ

จำนวน
1
10
1
2
1
1
2
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
6

หมายเหตุ
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10. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครมีบทบาทในการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาหลักสูตร 5 ปีและหลักสูตร 4 ปีเพื่อให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติหน้าที่ครูนํ า
ความรู้และทักษะไปฝึกฝนให้เยาวชนพัฒนาด้านสุขภาพการออกกํ าลังกายกีฬาส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศชาติให้ เจริญรุ่งเรืองเพื่อให้การดํ าเนินภารกิจทุกด้านมีคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์วิทยาเขต
สมุทรสาครจึงได้กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของคณะศึกษาศาสตร์ต้องให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดถือกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
2. คณะศึกษาศาสตร์ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามภารกิจอย่างครบถ้วนและมี
มาตรฐาน
3. พัฒนาศักยภาพของระบบสารสนเทศเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. คณะศึกษาศาสตร์จะพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาและคุณภาพการศึกษา
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11.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติมาตรฐานตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินและถ่ายทอดตัวบ่งชี้ไปยังผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในทุกระดับ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

คณะศึกษาศาสตร์กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติฯและจัดทําแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพภายใน
คณะศึกษาศาสตร์และหลักสูตรกํากับติดตามรายงานผลและปรับปรุงการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกําหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ

คณะศึกษาศาสตร์และหลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
หลักสูตรบันทึกข้อมูลในระบบ TNSU QA online
คณะศึกษาศาสตร์และหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อผู้บริหาร

นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีและยุทธศาสตร์ระดับคณะ
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ศิริพร รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. วัชรกัญจน์
หอทอง
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

ผู้กำกับติดตาม
ผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล

หมายเลข
โทรศัพท์

Kumpraseart.2514@gmail.com
Parasit_no@hotmail.com

087-1788604
099-2915253

Sirawan144090@gmail.com

098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตรของคณะ
สูตรการคำนวณ
ผลรวมของคะแนนผลประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตรของคณะ
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ

คะแนนที่ได้ =

หมายเหตุ
การรายงานข้อมูล ให้รายงานจากผลการประเมินระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการดำเนินงาน
ลำดับที่
หลักสูตร
1
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ผลรวมของค่าเฉลี่ย
คะแนนที่ได้
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3.50 คะแนน

ผลการดำเนินงาน
4.31 คะแนน

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต
4.31

=/จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ
คะแนนการประเมินตนเอง
4.31 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.1-คณะ-1-(SKN-edu) แบบรายงานสรุปค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต
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1.1-คณะ-2-(SKN-edu) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกหลักสูตรของคณะ
1.1-คณะ-3-(SKN-edu) บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จปีการศึกษา 2563
1.1-คณะ-4-(SKN-edu) รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ทุกหลักสูตรของคณะ
1.1-คณะ-5-(SKN-edu) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR)
ทุกหลักสูตรของคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กำกับติดตาม
ผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล

ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ศิริพร รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. วัชรกัญจน์
หอทอง
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

E-mail

หมายเลข
โทรศัพท์

Kumpraseart.2514@gmail.com
Parasit_no@hotmail.com

087-1788604
099-2915253

Sirawan144090@gmail.com

098-4977788

กรณีที่ 1 เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี ทุกหลักสูตรของคณะ
สูตรการคำนวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ทุกหลักสูตรของคณะ
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ

กรณีที่ 2 เปิดสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรื อ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะรวมกับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อย
ละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาร ะดับ
บัณฑิตศึกษาต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรของคณะ
สูตรการคำนวณ

คะแนนที่ได้ =

ค่าเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ ด้จากแปลงค่าร้อย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ ด้จากการแปลง
ละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
+
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อ
1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุก
หลักสูตรของคณะ
2
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ผลการดำเนินงาน
ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ลำดับที่
หลักสูตร
1
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ผลรวมของคะแนน

คะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตฯ
5.00
5.00

ประเด็นที่ 2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
ลำดับที่
1

หลักสูตร
ผลรวมของคะแนน

คะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักฯ


คะแนนที่ได้ =(+)/2(กรณีมีทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
4.00 คะแนน
5.00 คะแนน
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1.2-คณะ-1-(SKN-edu)
1.2-คณะ-2-(SKN-edu)
อ้างถึง
1.1-คณะ-3-(SKN-edu)
อ้างถึง
1.1-คณะ-5-(SKN-edu)

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ชื่อเอกสาร
- แบบรายงานสรุปคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
- รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2563
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR)
ทุกหลักสูตรของคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กำกับติดตาม
ผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล

ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชนิตา
ไกรเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วัชรกัญจน์
หอทอง
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

E-mail
Kumpraseart.2514@gmail.com
Chanita.krai@hotmail.com

หมายเลข
โทรศัพท์
087-1788604
081-5895679

Parasite_no@hotmail.com

099-2915253

Sirawan144090@gmail.com

098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม เป็นคะแนนระหว่าง 0-5กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ

× 100

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ
×5
80

หมายเหตุ:
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ใช้ข้อมูลการเข้า
ร่วมโครงการหรือกิจกรรมในการเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยให้เก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
จนถึงวันที่สำเร็จการศึกษา ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน
2. จำนวนนั ก ศึ ก ษาชั ้ น ปี ส ุ ด ท้ า ย ให้ น ั บ เฉพาะนั ก ศึ ก ษาที ่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในภาคต้ น ของ
ปีการศึกษาที่รับการประเมินโดยไม่นับนักศึกษาตกค้างเช่น การประเมินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564
- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งตรงกับรหัส 60
- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่ง
ตรงกับรหัส 61
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ผลการดำเนินงาน
ที่
1
2
5
6

รายการ
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ ไม่รวม
นักศึกษาตกค้าง 
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผูร้ ่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษา 
ร้อยละของของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผูส้ ร้างหรือ
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ
= /*100
คะแนนที่ได้ =*5/80

หน่วยวัด

ผลการ
ดำเนินงาน

คน

60

คน

47

ร้อยละ

78.33

คะแนน

4.90

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3.00 คะแนน

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 78.33

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1.3-คณะ-1- (SKN-edu)

คะแนนการประเมินตนเอง
4.90 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ชื่อเอกสาร
แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผูร้ ่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กำกับติดตาม
ผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล

ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชนิตา
ไกรเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วัชรกัญจน์
หอทอง
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

E-mail
Kumpraseart.2514@gmail.com
Chanita.krai@hotmail.com

หมายเลข
โทรศัพท์
087-1788604
081-5895679

Parasite_no@hotmail.com

099-2915253

Sirawan144090@gmail.com

098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
กำหนด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ100
สูตรการคำนวณ
1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ

× 100

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้

=

ร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทีส่ อบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ
100

×5

หมายเหตุ
1.การนับจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช ั้นปีสุดท้ายที่ส อบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ที่
กำหนด โดยให้นับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TNSU English Test ตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป
(A2) ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
2.จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้น
ของปีการศึกษาที่รับการประเมินโดยไม่นับนักศึกษาตกค้างเช่น การประเมินการจัดการศึกษา
ปี
การศึกษา 2564
-นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งตรงกับรหัส 60
-นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่ง
ตรงกับรหัส 61
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ผลการดำเนินงาน
ที่
1
2
3
4

หน่วย
วัด

รายการ
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของ
คณะ ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง 
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดหลักสูตรศึกษาศาสตร์
บัณฑิต สาขาพลศึกษา 
ร้อยละของของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ที่
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของ
คณะ = /*100
คะแนนที่ได้ =*5/100

คน

ผลการ
ดำเนินงาน
60

คน

56

ร้อยละ

93.33

คะแนน

4.67

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
2.50 คะแนน

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 93.33

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
1.4-คณะ-1- (SKN-edu)

คะแนนการประเมินตนเอง
4.67 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ชื่อเอกสาร
แบบรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TNSU English Test)
คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
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มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ 2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กำกับติดตาม
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ชื่อ-สกุล

E-mail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com
ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
Pattira.55@hotmail.com
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู
Sirawan144090@gmail.com

หมายเลข
โทรศัพท์
087-1788604
081-7341409
098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
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สูตรการคำนวณ
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
1.1 คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

X 100

1.2 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำคณะ
30

×5

2. คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์
2.1 คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ
2.2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำคณะ
คะแนนที่ได้ =
20

X 100

×5

หมายเหตุ
1. ผลงานทางวิชาการ หมายถึง งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นผลงานวิชาการรับใช้
สังคม ตารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ
2. ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเพื่อสำเร็จการศึกษา
3. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่
รับการประเมิน
4. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ
5. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้
1) ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน คิดเป็น 0 คน
2) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน
6. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป
7. อาจารย์ประจำหนึ่งคนสามารถมีผลงานทางวิชาการได้มากกว่าหนึ่งรายการ
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8. การตีพิมพ์กรณีในวารสารคร่อมปีงบประมาณ เช่น ตีพิมพ์วารสารเดือน กันยายน 2563ธันวาคม 2563 ให้นับในปีงบประมาณใดงบประมาณหนึ่งคือ จะนับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือ พ.ศ.
2564 ก็ได้นับได้ครั้งเดียว
9. ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาไม่สามารถนำมานับได้
ผลการดำเนินงาน
ตารางที่ 2.1-1 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ
ที่
1

2

3
4

5

6
7
8

ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ

บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แต่สถาบัน
นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

ค่า
น้ำหนัก
0.20

ผลการดำเนินงาน
จำนวน
ผลถ่วง
เรื่อง/
น้ำหนัก
ชิ้นงาน

-

-

0.40

1

0.40

0.40
0.60

-

-

0.80

-

-

1.00

-

-

1.00
1.00

-

-
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ที่

ค่า
น้ำหนัก

ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ

1.00
9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
1.00
11
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
1.00
12 ประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่ง
ทางวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
รวม

ผลการดำเนินงาน
จำนวน
ผลถ่วง
เรื่อง/
น้ำหนัก
ชิ้นงาน

2

2

-

-

3

2.40




ตารางที่ 2.1-2ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ
ที่
1
2
3
4

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน
จำนวนเรื่อง/
ผลถ่วงน้ำหนัก
ชิ้นงาน

ผลงานทางวิชาการและผลรวมถ่วงน้ำหนักของ

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจำคณะ x100/= 
คะแนนที่ได้= *5/ร้อยละที่ได้คะแนนเต็ม 5 ของ
แต่ละคณะ

ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
2.00 คะแนน
ร้อยละ 20
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
QA–F 2.1-1

 2.40

3

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

 12
20
5.00
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ชื่อเอกสาร
แบบรายงานสรุปจำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจำงบประมาณ 2564
QA–F 2.1-1
บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำคณะฯ ประเภทข้าราชการ ประจำปีการศึกษา
2564
2.1-คณะ-1-(SKN-edu) โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (25 มิถุนายน 2564)
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ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กำกับติดตาม
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ชื่อ-สกุล

E-mail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com
ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
Pattira.55@hotmail.com
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู
Sirawan144090@gmail.com

หมายเลข
โทรศัพท์
087-1788604
081-7341409
098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์
ประจำคณะ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของ
อาจารย์ประจำคณะ
จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ
จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดของคณะ

× 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้

=

ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์
ของอาจารย์ประจำคณะ
80

X5

หมายเหตุ
1. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ ให้นับจาก
ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจำคณะที่นำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณที่ตรงกับปี
การศึกษาที่รับประเมิน
2. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดของอาจารย์ประจำคณะให้นับจากผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทั้งหมดของอาจารย์ประจำคณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณก่อนปีที่รับการ
ประเมิน 1 ปี เช่น รับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมทั้งหมดที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก และทุนส่วนตัว
3. อาจารย์ประจำคณะ เป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดย
ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน
4. การนับผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ถ้ามีการนาผลการวิจัย หรือนวัตกรรม 1
เรื่องไปใช้ ประโยชน์หลายด้าน ให้นับได้ 1 เรื่องเท่านั้น
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ผลการดำเนินงาน
ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

หน่วยวัด

1

จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดของคณะ
จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ประจำคณะที่
นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด=+++

เรื่อง

2.1 การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย
2.2 การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์
2.3 การใช้ประโยชน์ด้านสังคมและชุมชน 
2.4 ด้านการใช้ประโยชน์ดา้ นวิชาการ

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

2

3
6

เรื่อง

ผลการ
ดำเนินงาน
7
7

ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ประจำคณะที่
ร้อยละ
นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด =/*100
คะแนน
คะแนนที่ได้ =*5/80

5
2
100
5.00

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
2.50 คะแนน

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 100

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.2-คณะ-1-(SKN-edu) แบบรายงานสรุปจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประจำคณะ
2.2-คณะ-2-(SKN-edu) หลักฐานแสดงการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
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มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
ผู้กำกับติดตาม
ผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล

E-mail

หมายเลข
โทรศัพท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ศิริพร รุ่งเรือง
Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.วิษณุ อรุณเมฆ Witsanu.arun@hotmail.com
094-465-2661
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู
Sirawan144090@gmail.com
098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ
จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ
10,800
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ
คะแนนที่ได้ =
90

x 100

x5

หมายเหตุ
1. การนับจำนวนผู้รับบริการวิชาการให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน
และนับซ้ำได้
2. การบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาย ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในคำอธิบายตามความ
เชี่ยวชาญของคณะ สามารถดำเนินการได้ทุกสาขาวิชาชีพ และให้นับผู้รับบริการทางวิ ชาการ ที่คณะของผู้
ให้บริการทางวิชาการสังกัดอยู่ เช่น อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ อบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้นับ
ผู้รับบริการทางวิชาการ ในคณะศิลปศาสตร์
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ผลการดำเนินงาน
ตารางที่ 3.1-1 รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ
ที่
เดือน
จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
รวม

หมายเหตุ

385
385

ตารางที่ 3.1-2 ผลการดำเนินงาน
ที่
1
2
3
4

ข้อมูลพืน้ ฐาน
เป้าหมายจำนวนผูร้ ับบริการทางวิชาการ ระดับคณะใน
วิทยาเขต 
จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ
ร้อยละของผูร้ ับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ
=/*100
คะแนนที่ได้ =*5/90

หน่วย
วัด
คน
คน
คน
คะแนน

ผลการ
ดำเนินงาน
10,800
385
3.56
0.20 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
2.50 คะแนน

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 3.56

คะแนนการประเมินตนเอง
0.20 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
3.1-คณะ-1-(SKN-edu) - หนังสือขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑา
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
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มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ หรือวิจัย
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
E-mail
ผู้กำกับติดตาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวอัจฉราพรรณ ช้างเขียว
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

Kumpraseart.2514@gmail.com
noriaut@gmail.com
Sirawan144090@gmail.com

หมายเลข
โทรศัพท์
087-1788604
086-8442992
098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณค่าร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ
จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของ
คณะ
ร้อยละที่ได้ =
x 100
2
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมด
ของคณะ
100

x5

หมายเหตุ
1. การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ต้องดำเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมี
ลักษณะของการดำเนินงาน 3 แบบ ประกอบด้วย
1.1 ฟื้นฟู หมายถึง ทำให้กลับเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่
1.2 อนุรักษ์ หมายถึง การดูแล รักษา เพื่อให้คงคุณค่า
1.3 วิจัย หมายถึง การศึกษา การค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยมีระเบียบวิธีการ
ดำเนินงาน ที่เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ตามหลักทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นประเด็นการศึกษาของการละเล่น
พื้นบ้าน และกีฬาไทย
2. การวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เป็นรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ที่ยังไม่ได้นาไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ก็ได้
3. การนับจำนวนกิจกรรมให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน
4. ในการดำเนินงานกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยสามารถดำเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งได้
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ผลการดำเนินงาน
ตารางที่ 4.1-1 การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย
ลำดับ ชื่อกิจกรรม/
ประเภท
ลักษณะการดำเนิน สถานที่
จำนวน หมาย
ที่
โครงการ
กิจกรรมที่
กิจกรรม
ดำเนินการ ผู้เข้าร่วม เหตุ
ดำเนินการ
(จังหวัด) กิจกรรม/
โครงการ
(คน)
การละ กีฬา การ การ การ
เล่น ไทย ฟื้นฟู อนุรักษ์ วิจัย
พื้นบ้าน

1

2



โครงการ
อนุรักษ์สืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่น
พื้นบ้านและ
กีฬา กิจกรรม
ที่ 1
การละเล่น
พื้นบ้านไทย
(หมากไม้)
โครงการ
อนุรักษ์สืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่น
พื้นบ้านและ
กีฬา กิจกรรม
ที่ 2 กีฬาไทย
(หมากรุกไทย)

√

1

ตารางที่ 4.1-2 ผลการดำเนินงาน

√

สมุทรสาคร

80 คน

√

√

สมุทรสาคร

80 คน

1

2

160
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ที่
1
2
3
4

ข้อมูลพืน้ ฐาน

หน่วยวัด

เป้าหมายจำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
กิจกรรม
ระดับคณะในวิทยาเขต 
จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมด
กิจกรรม
ของคณะ 
ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมด
ร้อยละ
ของคณะ =/*100
คะแนน
คะแนนที่ได้ =*5/100

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
2.50 คะแนน
ร้อยละ 100

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

ผลการ
ดำเนินงาน

2
2
100
5

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
4.1-คณะ-1-(SKN-edu) - แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 5 ปี
- ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายหลักเกณฑ์ และ
4.1-คณะ-2-(SKN-edu) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย
- ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง
4.1-คณะ-3-(SKN-edu) นโยบายหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
- รายงานผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
4.1-คณะ-4-(SKN-edu)
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
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มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
ผู้กำกับติดตาม
ผู้เก็บรวบรวม
ข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วัชรกัญจน์
หอทอง
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
ผลการดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่
1. มีการกำหนดนโยบาย
การพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ

E-mail

หมายเลข
โทรศัพท์

Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604
Parasit_no@hotmail.com
099-2915253
Sirawan144090@gmail.com

3 คะแนน
มีการดำเนินการ
3 - 4ข้อ

4 คะแนน
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทํานโยบาย
และแผนพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา
การโดยมุ่งพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้
ที่มีคุณภาพเป็นที่พึงประสงค์ของ
สังคม
2. มีระบบและกลไกการ
คณะศึกษาศาสตร์ได้มีระบบและ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ กลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา
การโดยคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการ
ดำเนินการดังนี้
-มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2561–2565
-มีการจัดทําแผนพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา
การ
-มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา
การ

098-4977788

5 คะแนน
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

เอกสารอ้างอิง
5.1-1-คณะ-1-(SKN-edu)
ประกาศนโยบายการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ
5.1-2-คณะ-1-(SKN-edu)
แผนภาพระบบและกลไกการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

31

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน
-มีการประชุมกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการ
-นำผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพัฒนาผู้เรียนมา
พัฒนาในปีต่อไป
3. มีแผนการพัฒนาผู้เรียน คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดทํา
แบบบูรณาการ
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา
การโดยได้มีการกําหนดโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ
4. มีการดำเนินงานตามแผน คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการ
ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนโดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายของแผนการพัฒนาผู้เรียน
5. มีการติดตาม และ
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผน
6. มีการนำผลการ
ดำเนินงานไปวางแผน
พัฒนาการดำเนินงานต่อไป

เอกสารอ้างอิง

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

5.1-4-คณะ-1-(SKN-edu)
รายงานผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ
คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการประชุม 5.1-5-คณะ-1-(SKN-edu)
ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตาม รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนการพัฒนาผู้เรียน
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ
คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการนำผล
5.1-6-คณะ-1-(SKN-edu)
การดําเนินงานไปปรับปรุงในครั้ง
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบ
ต่อไป
บูรณาการประจําปีการศึกษา
2565

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
3.00 คะแนน
6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
5.1-1-คณะ-1-(SKN-edu)
5.1-2-คณะ-1-(SKN-edu)
5.1-3-คณะ-1-(SKN-edu)
5.1-4-คณะ-1-(SKN-edu)
5.1-5-คณะ-1-(SKN-edu)
5.1-6-คณะ-1-(SKN-edu)

ชื่อเอกสาร
ประกาศนโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
แผนภาพระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการประจําปีการศึกษา 2565
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลข
โทรศัพท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604
ผู้กำกับติดตาม
chayakornjub@gmail.com
087-5325698
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นายชยกร ปวรทวีสุข
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

Sirawan144090@gmail.com

098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
ผลการดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรม
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในภาพรวม
ของคณะโดยให้ น ั ก ศึ ก ษามี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนและ
การจัดกิจกรรม

2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
ครอบคลุ ม ตามผลลั พ ธ์ ก าร
เรี ย นรู ้ ข องหลั ก สู ต รที ่ ค ณะ
รับผิดชอบ

3 คะแนน
มีการดำเนินการ
3 - 4ข้อ

4 คะแนน
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
คณะศึ ก ษาศาสตร์ ม ี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนการจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์โ ดยมีการประชุมจัดทํา
แผนการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาซึ่งจะมีนักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่ ว มในการจั ด ทํ า แผนและการจั ด
กิ จ กรรมให้ เ ป็ น ไปตามกรอบเวลาที่
กําหนดและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบ
ทุกด้าน
คณะศึ ก ษาศาสตร์ ไ ด้ ด ํ า เนิ น ตาม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 6 ประการ
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อ
ไวรั ส โควิ ด 19 จึ ง ไม่ ส ามารถจั ด
โครงการได้ทุกโครงการ แต่ในปี 2564
คณะฯ ได้ ม ี ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
นักศึกษาที่การเป็นส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิต เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพ

5 คะแนน
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

เอกสารอ้างอิง
5.2-1-คณะ-1-(SKN-edu)
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2564
5.2-1-คณะ-2-(SKN-edu)
รายงานการประชุม

5.2-2-คณะ-1-(SKN-edu)
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2564
5.2-2-คณะ-2-(SKN-edu)
รายงานผลโครงการสนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษา
5.2-2-คณะ-3-(SKN-edu)
รายงานผลโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา2564
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ผลการดำเนินงาน
นั ก ศึ ก ษาสู ่ ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ซึ่ ง
โครงการดังกล่าวเป็นการปลูกฝั ง ให้
นั ก ศึ ก ษาได้ ม ี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ
เกี ่ ย วกั บ การเป็ น ครู ท ี ่ ด ี เ ป็ น ผู ้ ท ี ่ มี
คุ ณ ธรรมในการประกอบวิ ช าชี พ
โครงการจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม
2565 ในรู ป แบบออนไลน์ ณ ห้ อ ง
ประชุมมหาชัย มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
โครงการพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษของ
นั ก ศึ ก ษาสู ่ ก ารเป็ น บั ณ ฑิ ต ที ่ พึ ง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21(กิจกรรมการ
ให้ ค วามรู ้ เ กี ่ ย ว กั บ การสื ่ อส าร
ภาษาอั ง กฤษในชี ว ิ ต ประจำวั น ซึ่ ง
โครงการดั ง กล่ า วเป็ น การให้ ค วามรู้
และให้ น ั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู ้ เ กี ่ ย วกั บ
ทักษะคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนักศึกษาได้รับการ
พัฒนาในทักษะดังกล่าวโครงการจัดขึ้น
เมื ่ อ วั น ที ่ 20 พฤษภาคม 2565 ใน
รู ป แบบออนไลน์ ณ ห้ อ งประชุ ม
มหาชัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาคร และเนื่องจาก
สภาวการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโคโรนา
(Covid 19) คณะได้มีการวางแผนเพื่อ
หารูปแบบการจัดกิจกรรมที่จะพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา 2565 เช่ น
การจัดกิจกรรมโดยผ่านระบบ Google
Meet Zoom เป็นต้น
นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2564 คณะ
ได้ ม ี ก ารดำเนิ น โครงการสนั บ สนุ น
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาซึ ่ ง ในปี ก ารศึ ก ษา
2563 ไม่สามารถดำเนินโครงการนี้ได้
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ในจังหวัดสมุทรสาครที่ รุน แรงอย่ า ง
ต่ อ เนื ่ อ ง ทางคณะจึ ง ได้ ม ี ก ารปรั บ

เอกสารอ้างอิง
5.2-2-คณะ-4-(SKN-edu)
รายงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพ
5.2-2-คณะ-5-(SKN-edu)
รายงานผลโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสู่การ
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21
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3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา

ผลการดำเนินงาน
กิจ กรรมโครงการสนับสนุนกิจ กรรม
นักศึกษา โดยทางคณะได้มอบหมายให้
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
นำกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาและวิ ชาชีพ
ไปให้ บ ริ ก ารชุ ม ชนของนั ก ศึ ก ษา
กิ จ กรรมสอนกี ฬ าในท้ อ งถิ ่ น โดย
นั ก ศึ ก ษารายงานผลการบริ ก าร
วิ ช าการทางไลน์ ก ลุ ่ ม ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะศึกษาศาสตร์ ไ ด้ จัด ทำโครงการ
กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะการ
ประกั น คุ ณ ภาพแก่ น ั ก ศึ ก ษาซึ่ ง
โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรม
โดยผ่านระบบ Google Meet Zoom
ในวันที่ 25 มีนาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาคร
คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการประเมินผล
โครงการและกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
และได้ น ำผลการประเมิ น ไปจั ด ทํ า
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในปีต่อไป

4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการมี
การประเมิ น ผลความสำเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนำผลการประเมิ น มา
ปรับ ปรุงการดำเนิน งานครั้ ง
ต่อไป
5. ประเมิน ความสำเร็ จ ตาม คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการความสําเร็จ
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด ตามวัตถุประสงค์ของแผนประเมินการ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและทุ ก
กิจกรรมสําเร็จตามวัตถุประสงค์

เอกสารอ้างอิง

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

5.2-4-คณะ-1-(SKN-edu)
แผนการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาปีการศึกษา 2565

5.2-5-คณะ-1-(SKN-edu)
รายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
6. นำผลการประเมิ น ไป คณะศึกษาศาสตร์ได้นาผลการประเมิน 5.2-6-คณะ-1-(SKN-edu)
ปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ ปรั บ ปรุ ง ปีการศึกษา 2564 ไปจัดทําแผนพัฒนา แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
การจั ด กิ จ กรรมเพื ่ อ พั ฒ นา กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 5.2-6-คณะ-2-(SKN-edu)
นักศึกษา
ต่อไป
รายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3.00 คะแนน

ผลการดำเนินงาน
6 ข้อ

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
5.2-1-คณะ-1-(SKN-edu)
5.2-1-คณะ-2-(SKN-edu)
5.2-2-คณะ-1-(SKN-edu)
5.2-2-คณะ-2-(SKN-edu)
5.2-2-คณะ-3-(SKN-edu)
5.2-2-คณะ-4-(SKN-edu)
5.2-2-คณะ-5-(SKN-edu)
5.2-3-คณะ-1-(SKN-edu)
5.2-4-คณะ-1-(SKN-edu)
5.2-5-คณะ-1-(SKN-edu)
5.2-6-คณะ-1-(SKN-edu)
5.2-6-คณะ-2-(SKN-edu)

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ชื่อเอกสาร
- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ประจําปี
การศึกษา 2564
- รายงานการประชุม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ประจําปี
การศึกษา 2564
รายงานผลโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
-รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
- รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
-รายงานผลโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
-รายงานโครงการกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา
-แผนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาปีการศึกษา 2565
-รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา
-แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
-รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
ชนิดตัวบ่งชี้
กระบวนการ
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

E-mail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com
ผู้กำกับติดตาม
Pattira.55@hotmail.com
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

Sirawan144090@gmail.com

หมายเลข
โทรศัพท์
087-1788604
081-7341409
098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

3 คะแนน
มีการดำเนินการ
3 - 4ข้อ

4 คะแนน
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่
ผลการดำเนินงาน
1. มีการกำหนดนโยบายและ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
ทิศทางด้านวิจัยและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พันธกิจ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ประเด็นด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ นโยบายของวิทยาเขตและ
คณะ เพื่อนำมาวิเคราะห์ นโยบาย
และทิศทาง ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมของคณะ

2. มีระบบและกลไกการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์มีการประชุมและ
และนวัตกรรม
ชี้แจงการดำเนินงานตามระบบและ
กลไกการวิ จ ั ย และนวั ต กรรมของ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ
นวั ต กรรมให้ บ ุ ค ลากรของคณะ
รั บ ทราบสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิม ี ก ารจั ดทำ

5 คะแนน
มีการดำเนินการ
6ข้อ

เอกสารอ้างอิง
5.3-1-คณะ-1-(SKN-edu)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ประเด็นด้านการวิจัย
5.3-1-คณะ-2-(SKN-edu)
ยุทธศาสตร์นโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
5.3-1-คณะ-3-(SKN-edu)
ยุทธศาสตร์นโยบายพันธกิจ
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ
5.3-1-คณะ-4-(SKN-edu)
ยุทธศาสตร์นโยบายพันธกิจ
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร
5.3-2-คณะ-1-(SKN-edu)
คำสั่ง มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการวิจัยและนวัตกรรม
5.3-2-คณะ-2-(SKN-edu)
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน
เอกสารอ้างอิง
ระบบและกลไกการว ิ จ ั ย และ ภาพแสดงระบบและกลไกการ
นวัตกรรมของคณะ
วิจัยและนวัตกรรมของคณะ
ศึกษาศาสตร์
5.3-2-คณะ-4-(SKN-edu)
หนังสือเชิญประชุม
5.3-2-คณะ-5-(SKN-edu)
รายงานการประชุม
3. มีแผนการวิจัยและ
คณะศึ ก ษาศาสตร์ ม ี ก ารประชุ ม 5.3-3-คณะ-1-(SKN-edu)
นวัตกรรม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ หนังสือเชิญประชุม
นวัตกรรมเพื่ อ จั ดทำแผนการวิ จั ย 5.3-3-คณะ-2-(SKN-edu)
และนวั ต กรรมที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ระเบียบวาระการประชุม
นโยบายและทิ ศ ทางด้ า นการวิ จั ย 5.3-3-คณะ-3-(SKN-edu)
และนวัตกรรมตามลำดับ
รายงานการประชุม
5.3-3-คณะ-4-(SKN-edu)
แผนการวิจัยและนวัตกรรม
ปีการศึกษา 2564
4. มีการดำเนินการตามแผน คณะศึกษาศาสตร์ มีการดำเนินการ 5.3-4-คณะ-1-(SKN-edu)
ตามแผนการวิ จ ั ย และนวั ต กรรม แบบรายงานผลการ
และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน โครงการ/
โครงการ/กิ จ กรรม ตามแผนการ กิจกรรมตามแผน
วิจัยและนวัตกรรม
การวิจัยและนวัตกรรม
5. มีการติดตามและรายงาน คณะศึกษาศาสตร์ มีการดำเนินการ 5.3-5-คณะ-1-(SKN-edu)
ผลการดำเนินงานตามแผน ตามแผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ หนังสือเชิญประชุม
ติดตามการดำเนินงานตามแผน
5.3-5-คณะ-2-(SKN-edu)
การวิจัยและนวัตกรรม
ระเบียบวาระการประชุม
5.3-5-คณะ-3-(SKN-edu)
รายงานการประชุม
5.3-5-คณะ-4-(SKN-edu)
แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนการวิจัย
และนวัตกรรม ปีการศึกษา
2564
5.3-5-คณะ-5-(SKN-edu)
แบบรายงานผลการเบิกจ่าย
ตามแผนการวิจัยและ
นวัตกรรมปีการศึกษา 2564
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่
6. มีการนำผลการ
ดำเนินงานไปวางแผน
พัฒนาการดำเนินงานต่อไป

ผลการดำเนินงาน
คณะศึ ก ษาศาสตร์ ไ ด้ ม ี ก ารจั ด ทำ
แผนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมที่
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ เ คราะห์
รายงานการดำเนินงานตามแผนการ
วิจัยและนวัตกรรม

เอกสารอ้างอิง
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)
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการวิจัยและนวัตกรรม ปี
การศึกษา 2564
5.3-6-คณะ-5-(SKN-edu)
แบบรายงานผลลการเบิกจ่าย
ตามแผน ปีการศึกษา 2564
5.3-6-คณะ-6-(SKN-edu)
ร่าง แผนพัฒนาด้านการวิจัย
และนวัตกรรม ปีการศึกษา
2565

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
3.00 คะแนน
6 ข้อ
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
5.3-1-คณะ-1-(SKN-edu)
5.3-1-คณะ-2-(SKN-edu)
5.3-1-คณะ-3-(SKN-edu)
5.3-1-คณะ-4-(SKN-edu)
5.3-1-คณะ-5-(SKN-edu)
5.3-2-คณะ-1-(SKN-edu)
5.3-2-คณะ-2-(SKN-edu)
5.3-2-คณะ-3-(SKN-edu)
5.3-2-คณะ-4-(SKN-edu)

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ชื่อเอกสาร
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นด้านการวิจัย
- ยุทธศาสตร์ นโยบายการอุดมศึกษา วิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ยุทธศาสตร์ นโยบาย พันธกิจ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
- ยุทธศาสตร์ นโยบาย พันธกิจมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขต
สมุทรสาคร
- ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครคณะ
ศึกษาศาสตร์เรื่อง นโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม
- คำสั่ง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
- ภาพแสดงระบบและกลไกการวิจัยและนวัตกรรมของคณะศึกษาศาสตร์
- หนังสือเชิญประชุม
- ระเบียบวาระการประชุม
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รหัสเอกสาร
5.3-2-คณะ-5-(SKN-edu)
5.3-3-คณะ-1-(SKN-edu)
5.3-3-คณะ-2-(SKN-edu)
5.3-3-คณะ-3-(SKN-edu)
5.3-3-คณะ-4-(SKN-edu)
5.3-4-คณะ-5-(SKN-edu)
5.3-5-คณะ-1-(SKN-edu)
5.3-5-คณะ-2-(SKN-edu)
5.3-5-คณะ-3-(SKN-edu)
5.3-5-คณะ-4-(SKN-edu)
5.3-5-คณะ-5-(SKN-edu)
5.3-6-คณะ-1-(SKN-edu)
5.3-6-คณะ-2-(SKN-edu)
5.3-6-คณะ-3-(SKN-edu)
5.3-6-คณะ-4-(SKN-edu)
5.3-6-คณะ-5-(SKN-edu)
5.3-6-คณะ-6-(SKN-edu)

ชื่อเอกสาร
- รายงานการประชุม
- หนังสือเชิญประชุม
- ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุม
- แผนพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2564
- แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการวิจัยและ
นวัตกรรม
- หนังสือเชิญประชุม
- ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุม
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการวิจัยและนวัตกรรมปีการศึกษา
2564
- แบบรายงานผลลการเบิกจ่ายตามแผน ปีการศึกษา 2564
- หนังสือเชิญประชุม
- ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุม
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2564
- แบบรายงานผลลการเบิกจ่ายตามแผน ปีการศึกษา 2564
- ร่าง แผนพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2565
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้)
ชนิดตัวบ่งชี้
ปัจจัยนำเข้า
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
E-mail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com
ผู้กำกับติดตาม
Pattira.55@hotmail.com
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

Sirawan144090@gmail.com

หมายเลข
โทรศัพท์
087-1788604
081-7341409
098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และนวัตกรรมจากเงินงบประมาณที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์)
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และนวัตกรรมจากเงินงบประมาณกำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =12,500 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคำนวณ
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
1.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ
1.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ
คะแนนที่ได้ =
X5
25,000
1.2คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
2.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ
2.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ
คะแนนที่ได้ =
12,500

X5
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หมายเหตุ
1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ให้นับจำนวนเงินจากคำขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ และคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้)
ระหว่างปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่
รับการประเมิน
3. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ
4. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้
1) ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน คิดเป็น 0 คน
2) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน
5. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง
ระยะเวลา การปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป
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ผลการดำเนินงาน
ตารางที่ 5.4-1 ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงินรายได้)
ที่
1

2

3

4

5

6

ชื่อโครงการ
การพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจัลเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรมของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและ
การคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้การ
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพล
ศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ (17 วิทยาเขต)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาที่มี
ความสามารถด้านกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(17 วิทยาเขต)
การพัฒนาตัวชี้วัดและโมเดล
สาเหตุและผลภาวะผู้นำเชิง
จริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รวม 6 โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)
34,500.-

ดร.ยุวลักษณ์ เส้งหวาน
35,000.ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.
จุฑาทพย์ สร้วงสุวรรณ
34,500.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิริพร พรุ่งเรือง
ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ
อรุณเมฆ

36,000.-

35,000.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ
อรุณเมฆ
10,000.ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.
จุฑาทพย์ สร้วงสุวรรณ
185,000.-

หมายเหตุ
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ตารางที่ 5.4-2เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม(เงินรายได้) ของคณะ
ที่
ข้อมูลพื้นฐาน
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของ
คณะทั้งหมด 
2 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

หน่วยวัด
บาท

ผลการดำเนินงาน
185,000

คน

12

3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน
รายได้) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ
=/
4 คะแนนที่ได้=*5/จำนวนเงินต่อคนของแต่ละคณะ
ตามเกณฑ์

บาท
154116.67
คะแนน

6.17

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย
4 คะแนน
154116.67
6.17 คะแนน
บรรลุ
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.4-คณะ-1-(SKN-edu) แบบรายงานสรุปจำนวนงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุน
5.4-คณะ-2-(SKN-edu) เอกสารคำขอแต่งตั้งงบประมาณรายจ่าย(เงินรายได้) ประจำปี
งบประมาณ 2564
5.4-คณะ-3-(SKN-edu) บันทึกข้อความลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ผลการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการสนับสนุนการทำวิจัยโครงการคณะ
5.4-คณะ-4-(SKN-edu) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่องการ
ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
QA-F-2.1-2
แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2564
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ชนิดตัวบ่งชี้
ปัจจัยนำเข้า
การเก็บข้อมูล
ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com
ผู้กำกับติดตาม
Pattira.55@hotmail.com
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ดร.ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

Sirawan144090@gmail.com

หมายเลข
โทรศัพท์
087-1788604
081-7341409
098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และนวัตกรรมจากเงินงบประมาณที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์)
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และนวัตกรรมจากเงินงบประมาณกำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคำนวณ
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
1.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ
1.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ
คะแนนที่ได้ =
50,000

X5

46

2. คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
2.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ
2.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ
คะแนนที่ได้ =
25,000

X5

หมายเหตุ
1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ให้นับจำนวนเงินตาม
ตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่คณะได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ใน
ปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่ได้รับการประเมิน
2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่
รับการประเมิน
3. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ
4. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้
1) ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน คิดเป็น 0 คน
2) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน
5. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างระยะเวลา การ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป
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งานวิจัยของบุคลากรในคณะ 5.5-1
ที่
1

ชื่อโครงการ
การพัฒนาแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สำหรับนักกีฬาปันจักสีลัต

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
60,000.-

หมายเหตุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.
ดร.ชนิตา ไกรเพชร
60,000.-

รวม 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน
ตารางที่ 5.5-1 ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ตารางที่ 5.5-2เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ
ที่
ข้อมูลพื้นฐาน
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) ของคณะทั้งหมด 
2 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

หน่วยวัด
บาท

ผลการดำเนินงาน
60,000

คน

12

3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจำ
ทั้งหมดของคณะ=/
4 คะแนนที่ได้=*5/จำนวนเงินต่อคนของแต่ละคณะ
ตามเกณฑ์

บาท

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
3 คะแนน
5,000 บาท
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
5.5-คณะ-1-(SKN-edu)
5.5-คณะ-2-(SKN-edu)
5.5-คณะ-3-(SKN-edu)
QA-F-2.1-2

5,000
คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง
1คะแนน

1
การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

ชื่อเอกสาร
แบบรายงานสรุปจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
แบบเสนอโครงการวิจัย
สัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2564
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 บริหารการบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลข
โทรศัพท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604
ผู้กำกับติดตาม
chayakornjub@gmail.com
087-5325698
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นายชยกร ปวรทวีสุข
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

Sirawan144090@gmail.com

098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

3 คะแนน
มีการดำเนินการ
3 - 4ข้อ

4 คะแนน
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

5 คะแนน
มีการดำเนินการ
6ข้อ

ผลการดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่
ผลการดำเนินงาน
1.มีการกำหนดนโยบายและทิศ - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ
ทางด้านการบริการวิชาการแก่ กีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้
สังคม
จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง
นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อกำหนดทิศทางในกาให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
2.มีระบบและกลไกการบริการ - คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการให้มี
วิชาการแก่สังคม
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
บริการวิชาการแก่สังคม
3.มีแผนการบริการวิชาการแก่

สังคม

เอกสารอ้างอิง
5.6-1-คณะ-1- (SKNedu)
- ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร เรื่อง
นโยบาย หลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริการวิชาการแก่สังคม)
5.6-2-คณะ-1- (SKNedu)
- ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคม
คณะศึกษาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ 5.6-3-คณะ-1- (SKNกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้ edu)
จัดทำแผนการบริการวิชาการแก่สังคม - แผนบริการวิชาการแก่
สังคม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ประจำปี
การศึกษา 2564
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่
4.มีการดำเนินงานตามแผน

5.มีการติดตามและรายงานผล

การดำเนินงานตามแผน

6. มีการนำผลการดำเนินงาน

ไปวางแผนพัฒนาการ
ดำเนินงานต่อไป

ผลการดำเนินงาน
- เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลทำให้
สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่
สังคมได้ บางกิจกรรม เช่น การให้
นักศึกษาได้ออกไปให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนตนเอง

เอกสารอ้างอิง
5.6-4-คณะ-1- (SKNedu)
- คำสั่งมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
บริการวิชาการแก่สังคม
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร
- 5.6-4-คณะ-2-(SKNedu)
รูปถ่าย
- ไม่ได้มีการติดตามและรายงานผลการ 5.6-5-คณะ-1- (SKNดำเนินโครงการ/กิจกรรม เนื่องจาก
edu)
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - แบบรายงานผลการ
(COVID-19) ส่งผลทำให้ดำเนิน
ดำเนินงานตามแผนบริการ
โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ วิชาการแก่สังคม
การบริการวิชาการแก่สังคมได้เต็มที่
ปีการศึกษา 2564 คณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต
สมุทรสาคร
- มีการนำผลการดำเนินงานไปวางแผน 5.6-6-คณะ-1- (SKNพัฒนาการดำเนินงานในปีถัดไป
edu)
แผนบริการวิชาการแก่
สังคม ปีการศึกษา 2565
คณะศึกษาศาสตร์วิทยา
เขตสมุทรสาคร

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
3 คะแนน
6 ข้อ
เอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน
ชื่อเอกสาร

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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5.6-1-คณะ-1- (SKN-edu) - ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง
นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่
สังคม)
5.6-2-คณะ-1- (SKN-edu) - ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศึกษาศาสตร์
5.6-3-คณะ-1- (SKN-edu) - แผนบริการวิชาการแก่สังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา 2564
5.6-4-คณะ-1- (SKN-edu) - คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
5.6-4-คณะ-2- (SKN-edu) - รูปถ่าย
5.6-5-คณะ-1- (SKN-edu) - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม
ปีการศึกษา 2564 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร
5.6-6-คณะ-1- (SKN-edu) - แผนบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2565 คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาเขตสมุทรสาคร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
E-mail
หมายเลข
โทรศัพท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604
ผู้กำกับติดตาม
ผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล

นายชยกร ปวรทวีสุข
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

chayakornjub@gmail.com
Sirawan144090@gmail.com

087-5325698
098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

3 คะแนน
มีการดำเนินการ
3 - 4ข้อ

4 คะแนน
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

5 คะแนน
มีการดำเนินการ
6ข้อ

ผลการดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่
ผลการดำเนินงาน
1.มีการกำหนดนโยบายด้าน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
ด้านการละเล่นพื้นบ้าน และ แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้มีการ
กีฬาไทย
กำหนด นโยบาย ด้านการละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย โดยมีการจัดทำประกาศ
เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

เอกสารอ้างอิง
5.7-1-คณะ-1-(SKN-edu)
ประกาศ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย
5.7-1-คณะ-2-(SKN-edu)
ประกาศ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร เรื่อง นโยบาย
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทยของ
วิทยาเขต
5.7-1-คณะ-3-(SKN-edu)
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร เรื่อง นโยบาย
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน

2.ระบบและกลไก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร มีการ
ไทย
ดำเนินงานตามระบบและกลไกการ
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทยคณะศึกษาศาสตร์ มีการวางแผน
เกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานเตรียมการจัดทำแผนการ
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย
3.มีแผนการละเล่นพื้นบ้าน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
และกีฬาไทย
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้มีการ
จัดทำแผนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีการศึกษา 2564 และ “แผนการ
จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –
2566” (แผน 5 ปี) ที่สอดคล้องกับ
ประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทยของคณะฯ
4.มีการดำเนินงานตามแผน คณะศึกษาศาสตร์ได้การดำเนินงาน
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ของคณะ ตาม
แผนการดำเนินงานต่างๆ โดยมีลำดับ
ขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้
1. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณใน
การจัดกิจกรรม

เอกสารอ้างอิง
เกี่ยวกับการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย
5.7-2-คณะ-1-(SKN-edu)
ระเบียบวาระการประชุม
5.7-2-คณะ-2-(SKN-edu)
ภาพแสดงระบบและกลไก
ทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย
5.7-2-คณะ-3-(SKN-edu)
คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์
เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมคณะ
ศึกษาศาสตร์
5.7-3-คณะ-1-(SKN-edu)
แผนทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย
“แผนการจัดกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 –
2566” (แผน 5 ปี)
5.7-4-คณะ-1-(SKN-edu)
โครงการ/กิจกรรมตามแผน
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน
2. ขออนุ ม ั ต ิ ด ำเนิ น การตามแผนงาน
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ
3. ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการตาม
แผนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของ
คณะฯ และในปีการศึกษา 2564 คณะฯ
ได้จัดโครงการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย จำนวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม
ที่ 1 การละเล่นพื้นบ้านไทย (หมากไม้) ใน
ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ. 2564
และ กิจกรรมที่ 2 กีฬาไทย (หมากรุก
ไทย) วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564
4. มีการจัดทำสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บริหารเป็น
ที่เรียบร้อย
หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) จึงต้องดำเนินการจัด
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ Application
Zoom
5.มีการติดตามและรายงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
ผลการดำเนินงานตามแผน แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทยขึ้นเพื่อกำกับติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และ “แผนการจัด
กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566” และ
ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ดำเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ
ในปีการศึกษา 2564 ที่ได้ดำเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว

เอกสารอ้างอิง

5.7-5-คณะ-1-(SKN-edu)
รายงานการประชุมฯ
5.7-5-คณะ-2-(SKN-edu)
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแบบกำกับติดตามการ
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่
ผลการดำเนินงาน
6.มีการนำผลการดำเนินงาน คณะศึกษาศาสตร์ ได้ประเมินรายงานผล
ไปวางแผนพัฒนาการ
การดำเนินงานตามแผนและนำ
ดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษา
2565

เอกสารอ้างอิง
5.7-6-คณะ-1-(SKN-edu)
แผนพัฒนาด้านการ
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน
6 ข้อ
5.00 คะแนน
บรรลุ
เอกสารหลักฐาน
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.7-1-คณะ-1-(SKN-edu) ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย
5.7-1-คณะ-2-(SKN-edu) ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง
นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยของวิทยาเขต
5.7-1-คณะ-3-(SKN-edu) ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5.7-2-คณะ-1-(SKN-edu) ระเบียบวาระการประชุม
5.7-2-คณะ-2-(SKN-edu) ภาพแสดงระบบและกลไกทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย
5.7-2-คณะ-3-(SKN-edu) คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร์
5.7-3-คณะ-1-(SKN-edu) แผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
“แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566” (แผน 5 ปี)
5.7-4-คณะ-1-(SKN-edu) โครงการ/กิจกรรมตามแผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย
5.7-5-คณะ-1-(SKN-edu) รายงานการประชุมฯ
5.7-5-คณะ-1-(SKN-edu) รายงานผลการดำเนินงานตามแบบกำกับติดตามการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5.7-6-คณะ-1-(SKN-edu) แผนพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย

55

ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลข
โทรศัพท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604
ผู้กำกับติดตาม
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

Sirawan144090@gmail.com

098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ40 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

× 100

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
40

X5

หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒ ิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส ำเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สำหรับกรณี
ที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่
รับการประเมิน
3. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ
4. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้
1) ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน คิดเป็น 0 คน
2) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน
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5. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป
6. การจัดทำข้อมูล คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำ ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7)
ผลการดำเนินงาน
ตารางที่ 5.8-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ
ตำแหน่งทางวิชาการ
(คน)
ลำดับที่

1
2

ประเภท
อาจารย์

ข้าราชการ
สัญญาจ้าง
รวม

คุณวุฒิ
การศึกษา (คน)

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
(คน)
6
ไม่ เดือน
9
เกิน
ไม่
โท เอก
เดือน
6
เกิน
ขึ้นไป
เดือน 9
เดือน

คิด
เป็น
(คน)

41.67

จำนวน
ทั้งหมด
(คน)

อ.

ผศ. รศ.

12

6

6

7

5



6

6

7



ศ.

ตรี

12

41.67

ตารางที่ 5.8-2ผลการดำเนินงาน
ที่
1
2
3
6

รายการ

หน่วยวัด

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
 =/*100
คะแนนที่ได้ =*5/40

ผลการดำเนินงาน
12
5
41.67

คน
คน
ร้อยละ

5.21

คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
2.50 คะแนน
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
5.8-คณะ-1-(SKNedu)

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 41.67

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ชื่อเอกสาร
แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ(ปีการศึกษา)
-บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ
-บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.9
ชนิดตัวบ่งชี้
ปีการเก็บข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ

อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ปัจจัยนำเข้า
ปีการศึกษา
ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลข
โทรศัพท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604
ผู้กำกับติดตาม
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

Sirawan144090@gmail.com

098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิช าการ เป็น
คะแนนระหว่าง 0-5กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ60 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ

× 100

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ
60

X5

หมายเหตุ
1. การนับจำนวนอาจารย์ประจำที่มีตาแหน่งทางวิชาการ เช่น การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจากการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้นับดังนี้
1.1 การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ ให้นับอาจารย์ตามการบรรจุ ดังนี้
1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาโท บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2559
(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4
ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี)
2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562
(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย
1 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี
1.2 การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง ดังนี้
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1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องมีสัญญาจ้างตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564
(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4
ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี)
2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องมีสัญญาจ้างตั้งแต่ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564
(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย
1 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี)
2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่
รับการประเมิน
3. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ
4. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้
1) ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน คิดเป็น 0 คน
2) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน
5. การจัดทาข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำ ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7)
ผลการดำเนินงาน
ตารางที่ 5.9-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ
ตำแหน่งทางวิชาการ
(คน)
ลำดับ
ที่

ประเภท
อาจารย์

1
2

ข้าราชการ
สัญญาจ้าง
รวม

จำนวน
ทั้งหมด
(คน)

อ.

10

4



ผศ. รศ.

6

-

ศ.

คุณวุฒิ
การศึกษา (คน)

ตรี

-

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
(คน)
6
ไม่ เดือน
9
เกิน
ไม่
โท เอก
เดือน
6
เกิน
ขึ้นไป
เดือน 9
เดือน
5
5
10

คิด
เป็น
(คน)

  


ตารางที่ 5.9-1 ผลการดำเนินงาน
ที่

1
2
3

รายการ

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

หน่วยวัด

คน
คน
คน

ผลการ
ดำเนินงาน
10
6
0
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ที่

4
5
6
7

รายการ

รองศาสตราจารย์ (รศ.)
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ (ศ.)
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด
=++
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 =/*100
คะแนนที่ได้ =*5/60

หน่วยวัด

คน
คน

ผลการ
ดำเนินงาน
0
6
60

คะแนน

5.00

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย
2.50
ร้อยละ 60
5.00 คะแนน
บรรลุ
รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
5.9-คณะ-1-(SKN-edu) แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ(ปีการศึกษา)
บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ
บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง

60

ตัวบ่งชี้ที่ 5.10
ชนิดตัวบ่งชี้
ปีการเก็บข้อมูล

การบริหารของคณะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ
กระบวนการ
ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลข
โทรศัพท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604
ผู้กำกับติดตาม
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

Sirawan144090@gmail.com

098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

3 คะแนน
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

4 คะแนน
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

5 คะแนน
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่
1.มีการทบทวนยุทธศาสตร์
ของคณะและจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ที่สอดคล้องตามพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของคณะ

ผลการดำเนินงาน
1. ในปีงบประมาณ 2564 (1
ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)
คณะได้ดำเนินกิจกรรมทบทวน
ยุทธศาสตร์ของวิทยาเขต
สมุทรสาคร โดยวิทยาเขตได้มี
แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการฯ เพื่อ
จัดทำรายงานแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี (Action Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดทำ
แผนปฏิบัติงานประจำปี (Action
Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
2. คณะกรรมการระดับวิทยาเขตได้
แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะจากการ
ดำเนินโครงการมาจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มายังคณะ เพื่อให้คณะวิชา
ได้ดำเนินการตามนโยบาย พันธกิจ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ

เอกสารอ้างอิง
5.10-1-คณะ-1-(SKN-edu)
คำสั่ง มกช.สค.ที่ 167/2563
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2561-2565 (ฉบับปรับปรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562) รายงานแผน
ปฏิบัติงานประจำปี (Action
Plan) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 และแผน
ปฏิบัติงานประจำปี (Action
Plan) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
5.10-1-คณะ-2-(SKN-edu)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

61

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน
3. คณะได้ร่วมกิจกรรมกับวิทยาเขต
ในการดำเนินการจัดทำและทบทวน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
และแผนการดำเนินในงานต่าง ๆ
ของคณะ และได้ดำเนินการเสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยาเขตเพื่อ
พิจารณา ในการประชุมกรรมการ
วิทยาเขต
4. คณะได้ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 โดย
มีการจัดประชุมเสนอโครงการ
แผนงานที่ได้รับอนุมัติให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานทราบ โดยใช้
คู่มือแผนปฏิบัติ
การบริหารงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม
2563–30 กันยายน 2564) เป็น
เอกสารได้ถือปฏิบัติร่วมกัน
บุคลากรในคณะได้นำแผนการ
ปฏิบัติราชการประจำปีไปใช้
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยมี
การรายงานผลการดำเนินงานให้
คณะกรรมการวิทยาเขตได้พิจารณา
คณะได้ร่วมกับวิทยาเขต
3. คณะได้ร่วมกิจกรรมกับวิทยาเขต
ตามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการฝ่ายแผนและพัฒนา ผ่าน
ระบบ ออนไลน์ เพื่อทบทวน
รายงาน การดำเนินการตาม
แผนการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 และจัดทำคำขอ

เอกสารอ้างอิง
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร พ.ศ. 2561-2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
5.10-1-คณะ-3-(SKN-edu)
ยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร
พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562)
5.10-1-คณะ-4-(SKN-edu)
แผนปฏิบัติการประจำปี
(Action Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร
5.10-1-คณะ-5-(SKN-edu)
คู่มือแผนปฏิบัติการบริหาร
งบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
(1 ตุลาคม 2563–30
กันยายน 2564)
5.10-1-คณะ-6-(SKN-edu)
คำสั่ง มกช.สค.ที่ 163/2563
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2561-2565 (ฉบับปรับปรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563)
5.10-1-คณะ-7-(SKN-edu)
รายงานผลโครงการพัฒนา
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2. มีการจัดทำรายงานต้นทุน
ต่อหน่วยรายหลักสูตร เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
และโอกาสในการแข่งขัน

3.มี ก ารจั ด ทำแผนบริ ห าร
ความเสี่ยงของคณะ

ผลการดำเนินงาน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนำผล
การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะไปจัดทำ
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
2) รายงานการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
คณะได้ส่งรายงานการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
และคำรับรองเพื่อจัดทำแผนการ
ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ต่อวิทยาเขต เพื่อให้
วิทยาเขตจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมกับวิทยา
เขตสมุทรสาครวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินประกอบด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา
อาจารย์บุคลากรการจัดการเรียน
การสอนโดยจัดทำแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการ
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดย
การกำหนดนโยบายความเสี่ยงของ
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งนโยบายของ
คณะศึกษาศาสตร์จะสอดคล้องกับ
นโยบายความเสี่ยงของวิทยาเขต
และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงประจำปี 2564
โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง

เอกสารอ้างอิง
ระบบการบริหารจัดการฝ่าย
แผนและพัฒนา
5.10-1-คณะ-8-(SKN-edu)
รายงานแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี (Action Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี (Action Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

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

5.10-3-คณะ-1-(SKN-edu)
ประกาศมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย
การบริหารของคณะ
ศึกษาศาสตร์
5.10-3-คณะ-2-(SKN-edu)
คําสั่ง มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร เรื่อง แต่งตั้ง
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ผลการดำเนินงาน
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ตามบริบทของคณะศึกษาศาสตร์มี
การประเมินโอกาสและผลกระทบ
ความเสี่ยงที่มีโอกาส และผลกระทบ
สูง 2 อันดับ คือ
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ยังมีน้อย
2. เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจ
ในระบบงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการ
แก้ไขความเสี่ยง 2 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน) ยังมีน้อย คณะ
ศึกษาศาสตร์จึงได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์
ในการได้รบั เงินสนับสนุนงานวิจัย
และนวัตกรรม(งบประมาณแผ่นดิน)
และมีการส่งเสริมให้อาจารย์ใน
คณะฯ ได้มีเครือข่ายกับบุคลากร
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อที่จะได้มี
การทำงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งในปี
2563 คณะฯ ไม่มีเงินสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน) แต่ในปี 2564
คณะฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
เพิ่มขึ้น และในปี 2565 ก็จะมีการ
วางแผนที่ให้ทางคณะฯ ได้มีเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม ให้
มากขึ้น โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีเครือข่าย
ในการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
ประเด็นที่ 2 เจ้าหน้าที่ใหม่ยัง
ขาดความเข้าใจในระบบงานที่

เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
5.10-3-คณะ-3-(SKN-edu)
ระเบียบวาระการประชุม
5.10-3-คณะ-4-(SKN-edu)
หนังสือเชิญประชุม
5.10-3-คณะ-5-(SKN-edu)
สรุปรายงานการประชุม
5.10-3-คณะ-6-(SKN-edu)
แผนภาพระบบและกลไกการ
บริหารความเสี่ยงของคณะ
ศึกษาศาสตร์
5.10-3-คณะ-7-(SKN-edu)
แผนบริหารความเสี่ยงของ
คณะศึกษาศาสตร์
5.10-3-คณะ-8-(SKN-edu)
รายงานผลบริหารความเสี่ยง
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4.มี ก ารกำหนดปร ะเ ด็ น
ความรู้ ที่ส อดคล้องกับ พั น ธ
กิ จ ของคณะ ดำเนิ น การ
รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในตัว
บุคคลหรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
ต า ม ป ร ะ เ ด ็ น ที่ ก ำ ห น ด
เผยแพร่และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้

ผลการดำเนินงาน
เกี่ยวข้อง ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้
ลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานใน
ประเด็นเจ้าหน้าที่ใหม่ยังขาดความ
เข้าใจในระบบงานที่เกี่ยวข้องโดย
การจัดโครงการการพัฒนาบุคลากร
สายผู้สอนและสายสนับสนุน ส่งผล
ให้เจ้าหน้าทีใ่ หม่มีความเข้าใจใน
ระบบงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
1. ในปี ก ารศึ ก ษา 2564 คณะได้
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
การจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์
และได้มอบหมายให้จัดทำแผน
การจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์
ปีการศึกษา 2564 และจัดโครงการ
การจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์
ขึ้น
2. คณะกรรมการดำเนินงานการ
จัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์
จัดทำแผนการจัดการความรู้คณะ
ศึ ก ษาศาสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา 2564
และ
น ำ เ ส น อ แ ผ น เ ข ้ า ส ู ่ ท ี ่ ป ร ะ ชุ ม
กรรมการ
สภา ประจำวิทยาเขต
3. คณะกรรมการดำเนิ น งานการ
จัดการความรู้ ดำเนินการขออนุมัติ
โครงการการจั ด การความรู ้ ค ณะ
ศึกษาศาสตร์ หลังจากดำเนิน
เรียบร้อย ได้นำเสนอผลการจัดการ
ความรู ้ ป ี ก ารศึ ก ษา 2564 และ
ประเด็นเพื่อปรึกษาการดำเนินการ
โครงการ
/กิจรรมตามแผนการจัดการความรู้
คณะศึ ก ษาศาสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา
2564
4. คณะกรรมการดำเนินการจัด

เอกสารอ้างอิง

5.10-4-คณะ-1-(SKN-edu)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์
5.10-4-คณะ-2-(SKN-edu)
แผนการจัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์
5.10-4-คณะ-3-(SKN-edu)
หนังสือเชิญประชุมตาม
โครงการการจัดการความรู้
คณะศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 1
วันที่ 24 มิ.ย. 2564
5.10-4-คณะ-4-(SKN-edu)
ขออนุมัติโครงการ
5.10-4-คณะ-5-(SKN-edu)
หนังสือเชิญประชุมโครงการ
จัดความรู้คณะศึกษาศาสตร์
ครั้งที่2 วันที่ 16-17 มี.ค.
2565
5.10-4-คณะ-6-(SKN-edu)
รายงานการจัดกิจกรรมตาม
โครงการจัดการความรู้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ 2564
5.10-4-คณะ-7-(SKN-edu)
รายงานผลการจัดกิจกรรม
ตาม
แผนการจัดการความรู้ คณะ
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ผลการดำเนินงาน
เอกสารอ้างอิง
การความรู้ คณะศึกษาศาสตร์จัด
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม 2564
โครงการการจัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์ ในวันที่16-17 มีนาคม
2565
5. ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอผล
การดำเนิ น การตามโครงการการ
จัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ ปี
การศึ ก ษา 2564 ให้ แ ก่ ว ิ ท ยาเขต
พร้อมทั้งเสนอความคิดในเรื่องการ
พัฒนาเวทีภายในวิทยาเขตเพื่ อ ให้
คณาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาส
นำเสนอผล
การปฏิบัติงานที่ดี หรือการวิจัยของ
ตน
6. คณะกรรมการดำเนินการจัด
การความรู้ คณะศึกษาศาสตร์จัด
การประชุมเพื่อสรุปผลการ
ดำเนิ น งานตามแผนการจั ด การ
ความรู้
คณะศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 2564
และหาข้อเสนอแนะร่วมกันเพื่อ
การจัดทำแผนความรู้
คณะศึกษาศาสตร์ปี 2565 และ
การดำเนินการตามโครงการการจัด
การความรู้คณะ2565

5. มีการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยของคณะ
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
3.00 คะแนน
4 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
4 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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รหัสเอกสาร
รหัสเอกสาร
5.10-1-คณะ-1-(SKN-edu)

5.10-1-คณะ-2-(SKN-edu)
5.10-1-คณะ-3-(SKN-edu)
5.10-1-คณะ-4-(SKN-edu)
5.10-1-คณะ-5-(SKN-edu)
5.10-1-คณะ-6-(SKN-edu)

5.10-1-คณะ-7-(SKN-edu)
5.10-1-คณะ-8-(SKN-edu)
5.10-2-คณะ-1-(SKN-edu)
5.10-3-คณะ-1-(SKN-edu)
5.10-3-คณะ-2-(SKN-edu)
5.10-3-คณะ-3-(SKN-edu)
5.10-3-คณะ-4-(SKN-edu)
5.10-3-คณะ-5-(SKN-edu)
5.10-3-คณะ-6-(SKN-edu)
5.10-3-คณะ-7-(SKN-edu)
5.10-3-คณะ-8-(SKN-edu)

ชื่อเอกสาร
คำสั่ง มกช.สค.ที่ 167/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562) รายงานแผนปฏิบัติงานประจำปี (Action Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติงานประจำปี
(Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)
แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
คู่มือแผนปฏิบัติการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (1 ตุลาคม 2563–30 กันยายน 2564)
คำสั่ง มกช.สค.ที่ 163/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563)
รายงานผลโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฝ่ายแผนและ
พัฒนา
รายงานแผนปฏิบัติงานประจำปี (Action Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติงานประจำปี (Action Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยงานหลักสูตร
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการบริหาร
ของคณะศึกษาศาสตร์
คําสั่ง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระเบียบวาระการประชุม
หนังสือเชิญประชุม
สรุปรายงานการประชุม
แผนภาพระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงของคณะ
ศึกษาศาสตร์
แผนบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร์
รายงานผลบริหารความเสี่ยง
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5.10-4-คณะ-1-(SKN-edu)
5.10-4-คณะ-2-(SKN-edu)
5.10-4-คณะ-3-(SKN-edu)
5.10-4-คณะ-4-(SKN-edu)
5.10-4-คณะ-5-(SKN-edu)
5.10-4-คณะ-6-(SKN-edu)
5.10-4-คณะ-7-(SKN-edu)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์
แผนการจัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์
หนังสือเชิญประชุมตามโครงการการจัดการความรู้
คณะศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 1วันที่ 24 มิ.ย. 2564
ขออนุมัติโครงการ
หนังสือเชิญประชุมโครงการจัดความรู้คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่2
วันที่ 16-17 มี.ค. 2565
รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการความรู้
คณะศึกษาศาสตร์ 2564
รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 ผลการประเมินหลักสูตรของคณะ
ชนิดตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล

E-mail

หมายเลข
โทรศัพท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604
ผู้กำกับติดตาม
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

Sirawan144090@gmail.com

098-4977788

เกณฑ์ประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ
สูตรการคำนวณ
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรของคณะ
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ

คะแนนที่ได้ =

ผลการดำเนินงาน
ที่
ข้อมูลพื้นฐาน
1 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ
2 คะแนนผลการประเมินหลักสูตร........................ 
3 คะแนนผลการประเมินหลักสูตร....................... 
4 คะแนนผลการประเมินหลักสูตร......................... 
5 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรของคณะ=++
6 คะแนนที่ได้= /

หน่วยนับ
หลักสูตร
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ผลการดำเนินงาน
1
3.39
3.39

คะแนน

3.39

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3.00 คะแนน

ผลการดำเนินงาน
3.39 คะแนน

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
5.11-1-คณะ-(SKN-edu)
5.11-2-คณะ-(SKN-edu)

คะแนนการประเมินตนเอง
3.39 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ชื่อเอกสาร
- มคอ. 7 รายงานการประเมินตนเอง
- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจากการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2564
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.12
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปีการเก็บข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ

การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กระบวนการ
ปีการศึกษา
ชื่อ-สกุล
E-mail

หมายเลข
โทรศัพท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604
ผู้กำกับติดตาม
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

Sirawan144090@gmail.com

098-4977788

ผลการดำเนินงาน
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่
1.มีการกำหนดนโยบายด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

ผลการดำเนินงาน
คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการกำหนด
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร

2,มีระบบและกลไกการประกัน คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไก
คุณภาพการศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจและการ
พัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติดังนี้–มีการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2561–2565 มีการจัดทำแผนงาน/
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์มีการดำเนินการตาม
แผนงาน/โครงการที่กำหนด วิทยาเขต
ได้มีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานในวิทยาเขตได้มี
การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยวิทยาเขตและ 3 คณะ ได้
ดำเนินการตามนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาเขต
สมุทรสาคร มีการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปฏิทิน
การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

เอกสารอ้างอิง
5.12-1-คณะ-1-(SKN-edu)
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
5.12-2-คณะ-1-(SKN-edu)
ระเบียบวาระการประชุม
5.12-2-คณะ-2-(SKN-edu)
หนังสือเชิญประชุม
5.12-2-คณะ-3-(SKN-edu)
สรุปรายงานการประชุม
5.12-2-คณะ-4-(SKN-edu)
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
5.12-2-คณะ-5-(SKN-edu)
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่

ผลการดำเนินงาน
เอกสารอ้างอิง
ดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษารับผิดชอบการดำเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการประชุมทบทวนระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมีการประชุมติดตาม
ตรวจสอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของทั้ง 3 คณะในโครงการ
ของงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาเขต
3.มีแผนการประกันคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการดำเนินงาน หนังสือเชิญประชุม
การศึกษาภายใน
ตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 5.12-3-คณะ-1-(SKN-edu)
รายงานการประชุม
5.12-3-คณะ-2-(SKN-edu)
แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
4.มีการดำเนินงานตามแผน
คณะได้มีการดำเนินงานตามแผนการ 5.12-4-คณะ-1-(SKN-edu)
ประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการประกันคุณ
ภาพการศึกษา
5.มีการติดตามและรายงานผล การดำเนินการได้มีการประชุมติดตาม 5.12-5-คณะ-1-(SKN-edu)
การดำเนินงานตามแผน
และรายงานผลการดำเนินงานในการ ระเบียบวาระการประชุม
ประชุมคณะศึกษาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 5.12-5-คณะ-2-(SKN-edu)
หนังสือเชิญประชุม
6.มีการนำผลการดำเนินงานไป การดำเนินงานได้มีการนำผลการ
5.12-6-คณะ-1-(SKN-edu)
วางแผนพัฒนาการดำเนินงาน ดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 ไป
แผนการประกันคุณภาพ
ต่อไป
วางแผนใน การดำเนินงานในปี
การศึกษา 2565
การศึกษา 2565
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
3.00 คะแนน
6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

3 คะแนน
มีการดำเนินการ
3 - 4ข้อ

4 คะแนน
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

5 คะแนน
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
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มาตรฐานที่ 6อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
E-mail

หมายเลข
โทรศัพท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิพร รุ่งเรือง Kumpraseart.2514@gmail.com 087-1788604
ผู้กำกับติดตาม
witsanu.arun@gmail.com
094-6562661
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.วิษณุ อรุณเมฆ
น.ส.สิราวรรณ สีดาชมภู

Sirawan144090@gmail.com

098-4977788

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 แบ่งกลุ่มตามคณะ ดังนี้
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 20 ขึ้นไป
- คณะศิลปศาสตร์ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 20 ขึ้นไป
- คณะศึกษาศาสตร์ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
1. คณะศึกษาศาสตร์
1.1คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติ
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
X 100
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ
1.2 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติ
คะแนนที่ได้ =
X5
30
หมายเหตุ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ ให้นับนักศึกษาที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติเพียงรายการเดียว หากนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ
หรือนานาชาติ มากกว่า 1 รายการ ให้นับเพียงรายการเดียวโดยไม่นับซ้ำ
2. จำนวนนักศึกษาทั้ งหมดของคณะ ให้นับนักศึกษาที่ล งทะเบียนเรีย นในภาคต้น ของปี
การศึกษาที่รับการประเมิน โดยให้ใช้ข้อมูล จากกองส่งเสริมวิชาการ ณ วันที่ 28 มิถุนายน ของทุกปี
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ผลการดำเนินงาน
ที่
1
2
3
4

ข้อมูล

หน่วยนับ

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติทั้งหมดของคณะ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ
ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติหรือนานาชาติ
 =/*100
คะแนนที่ได้=*5/ค่าร้อยละของคะแนนเต็ม 5 ของ
แต่ละคณะ

คน

ผลการ
ดำเนินงาน
14

คน
ร้อยละ

325
4.31

คะแนน

0.72

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
2.50 คะแนน

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 4.30 คน

คะแนนการประเมินตนเอง
0.72 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารอ้างอิง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
QA-C-6.1-1
แบบรายงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของบุคลากรและนักศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564
QA-F-6.1.2
แบบสรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564

ส่วนที่ 3 การสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตารางที่ 3-1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐาน
1.ผลลัพธ์ผู้เรียน

2.ผลลัพธ์การ
วิจัยและ
นวัตกรรม
3.ผลลัพธ์การ
บริการวิชาการ
4.ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทยด้าน
การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬา
ไทย
5. การบริหาร
จัดการ

ผลการ
ประเมินตนเอง
1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4.31
แห่งชาติ
1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษา
5.00
และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
4.90
นวัตกรรม
1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
4.67
กำหนด
คะแนนเฉลี่ย
4.72
2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ
5.00
2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์
5.00
ประจำคณะ
คะแนนเฉลี่ย
5.00
3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ
0.20
ตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลี่ย
4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์
หรือวิจัย

0.20
5.00

คะแนนเฉลี่ย
5.1 การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5.3 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
5.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้)
5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน)
5.6 การบริหารการบริการวิชาการแก่สังคม

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1.00

5.00
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
5.7 การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้าน
การละเล่นพื้นบ้าน
5.8 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5.9 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5.10 การบริหารของคณะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ
5.11 ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ
5.12 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนเฉลี่ย

6.อัตลักษณ์ของ
นักศึกษาด้าน
กีฬา

6.1 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของ
นักศึกษา

ผลการ
ประเมินตนเอง
5.00
5.00
5.00
4.00
3.39
5.00
4.45
0.72

คะแนนเฉลี่ย
0.72
ตารางที่ 3-2 แสดงผลการการวิเคราะห์การดำเนินงานแยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้

1
4
2
2
3
1
4
1
5
12
6
1
รวม
21
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

16
4
4.00

34
7
4.86

18.88
10
0.20
5
3.39
0.72
10
3.82

4.72
5.00
0.20
5.00
4.45
0.72
3.27
4.20

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

ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ระดับคุณภาพพอใช้
ระดับคุณภาพดี
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ตารางที่ 3-3 การวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
จุดแข็ง
1. คณะศึกษาศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอน
2. คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มุ่งพัฒนาระบบและ
กลไกการจัดการเรียนการสอน และให้ความสําคัญ ให้
ผู้เรียนอย่างมีความสุข
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริม
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มีการพัฒนาตนเอง
และศักยภาพด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใน
สภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
(Covid 19)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม
จุดแข็ง
จำนวนผลงานทางวิชาการมีมากขึ้น

แนวทางเสริม
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทำผลงานทางวิชาการให้มาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
เพิ่มเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน)

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ของบสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
คณะศึกษาศาสตร์มีบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้าน
ทักษะทางวิชาชีพพลศึกษา โดยเฉพาะด้านการกีฬา
การกีฬาและการตัดสินกีฬา
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริม
คณะศึกษาศาสตร์ควรมีการพัฒนารูปแบบ
การให้บริการวิชาการในสภาวการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19)
และมีการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
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จุดแข็ง
แนวทางเสริม
มีบุคลาการที่มีความรู้ความสามารถในการละเล่นกีฬา พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้มี
พื้นบ้านและกีฬาไทย
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ในสภาวการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19)
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

-

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. คณะศึกษาศาสตร์มีการพัฒนาผู้เรียนนักศึกษาโดย
มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง
ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
เป็นนักศึกษาที่พึงประสงค์ของสังคม
2. คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกการวิจัยและ
นวัตกรรมอย่างครบถ้วน
3. มีการจัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
(เงินรายได้) ที่เพียงพอ
4.มีการพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการและการ
เผยแพร่งานวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ยังมีน้อย

แนวทางเสริม
1.ส่งเสริมให้มีการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
หารูปแบบการพัฒนาผู้เรียนทั้งในเรื่องของ
การจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรนา (Covid 19)
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้จัดทำผลงาน
วิชาการและมีการเผยแพร่งานวิจัย อย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทำผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอกำหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรเพิ่มเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน) ให้มากขึ้น และส่งเสริมให้
คณาจารย์ได้มีการของบวิจัยจากภายนอก (แหล่ง
เงินทุนภายนอก) อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 6อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

-

-

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
เนื่องจากในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาให้มาก
นา (Covid 19) จึงส่งผลให้การเข้าร่วมการแข่งขันมี ขึ้น
จำนวนน้อย
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คณะ

ชุดข้อมูลที่ 1
จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

1

- ---ระดับปริญญาตรี

1

- ---ระดับ ป.บัณฑิต

-

- ---ระดับปริญญาโท

-

- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

-

- ---ระดับปริญญาเอก

-

ชุดข้อมูลที่ 2
จำนวนหลักสูตรที่จดั การเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง

-

- ---ระดับปริญญาตรี

-

- ---ระดับ ป.บัณฑิต

-

- ---ระดับปริญญาโท

-

- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

-

- ---ระดับปริญญาเอก

-

ชุดข้อมูลที่ 3
จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

325

- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี

325

- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต

-

- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท

-

- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

-

- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก

-

ชุดข้อมูลที่ 4
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

12

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า

12

- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า

7

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์

8

0

5
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คณะ

- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

0

- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

6

- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

2

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

-

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

3

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

3

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

-

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

-

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

-

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

-

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

-

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

-

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

-

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

-

ชุดข้อมูลที่ 5
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา

5

- - --ระดับปริญญาตรี

5

- - --ระดับ ป.บัณฑิต

-

- - --ระดับปริญญาโท

-

- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

-

- - --ระดับปริญญาเอก

-

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

3

- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ

2

- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์

-

- - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์

-

ชุดข้อมูลที่ 6
จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

-
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- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ
- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
- - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบั การอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะ
-

-

-

-

ชุดข้อมูลที่ 7
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด

78
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จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทตี่ อบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จ
การศึกษา
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ)

คณะ

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทปี่ ระกอบอาชีพอิสระ

20

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา

-

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว

-

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทศี่ ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

-

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทอี่ ุปสมบท

-

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลีย่ )
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

-

ชุดข้อมูลที่ 8
จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่

66
46

10,060.25
4.31

-

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

-

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่ ม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

-

-

-

-
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- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
ชุดข้อมูลที่ 9
จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ

คณะ
-

-

-

- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

-

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่ ม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทมี่ ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online

-

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)

-

ชุดข้อมูลที่ 10
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
แมว)

-

-

(ให้ดูจากข้อข้อมูล อ.
360,000.00

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แมว)

(ให้ดูจากข้อข้อมูล อ.
360,000.00

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-
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คณะ

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ)

-

จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ)

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ)

12

จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ)

12

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12

จำนวนอาจารย์ประจำทีล่ าศึกษาต่อ

-

จำนวนอาจารย์ประจำทีล่ าศึกษาต่อ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ

-

จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-
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คณะ

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

ชุดข้อมูลที่ 11
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

5

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

5

-

-
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แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

คณะ

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

3

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-
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- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

-

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-
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การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2564ระดับคณะ
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

วิทยาเขต
กระบี่
กรุงเทพ
ชลบุรี
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงใหม่
ตรัง
เพชรบูรณ์
มหาสารคาม
ยะลา
ลำปาง
ศรีสะเกษ
สมุทรสาคร
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
อุดรธานี

รหัส
KBI
BKK
CBI
CPM
CPN
CMI
TRG
PNB
MKM
YLA
LPG
SSK
SKN
STI
SPB
ATG
UDN

ลำดับที่
1
2
3

คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

หมายเหตุ
รหัสอ้างอิง ประกอบด้วย ตัวบ่งชี.้ เกณฑ์ (ถ้ามี)-ระดับ-ลำดับเอกสาร-วิทยาเขต-คณะ
เช่น 5.1-1-คณะ-1-(SKN-edu)หมายถึง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1-เกณฑ์ข้อที่ 1 -เกณฑ์ระดับคณะ-เอกสารอ้างอิงลำดับที่ 1
(วิทยาเขตกระบี่คณะศิลปศาสตร์)

รหัส
sci
art
edu

