
สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2562  ๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ส าเร็จการศกึษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
     กลยุทธ์ 
     1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนนุ  
     4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถตามวชิาชีพ 
     5. ส่งเสริมการสร้างความรว่มมือด้านการศึกษา 

ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
หน่วยนับ 

 
เป้าหมาย 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ด าเนิน 
งานแล้ว 
 

ยังไม่
ด าเนินงาน
 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ดี    กองส่งเสริม
วิชาการโรงเรียน
กีฬา 

 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน   
    (O-net) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ
คุณภาพ 

ปานกลาง    

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน       
    (O-net) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับ 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ
คุณภาพ 

ปานกลาง    

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาตอ่ในระดับที่สูงขึน้ ร้อยละ  97    
5. ความร่วมมือด้านการศึกษา หน่วยงาน 1     
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วิธีคิดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
1. ตัวชี้วัดที่ 1  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับโรงเรียนกีฬา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2556 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
กีฬา ดังนี้  
            1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์             

 2) ซื่อสัตย์สุจริต  
            3) มีวินัย                

4) ใฝ่เรียนรู้  
  5) อยู่อย่างพอเพียง                
6) มุ่งม่ันในการท างาน  

  7) รักความเป็นไทย                
8) มีจิตสาธารณะ  

 9) มีน้ าใจนักกีฬา 
  เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยก าหนดระดับคุณภาพ 4 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 3 ดีเยี่ยม 
  ระดับ 2 ดี 
  ระดับ 1 ผ่าน 
  ระดับ 0 ไม่ผ่าน 

2. ตัวชี้วัดที่ 2 และตัวชี้วัดที่ 3 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีระดับคุณภาพของเกณฑ์ช่วงระดับคะแนน O-net ดังนี้ 
 
 
 
 
 

http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/1.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/1.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/2.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/3.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/4.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/5.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/7.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/7.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html
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• มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ระดับคุณภาพ ระดับคะแนน 
ช่วงคะแนน 

ภาษาไทย 
(91) 

คณิตศาสตร์ 
(94) 

วิทยาศาสตร์ 
(95)  

ภาษาอังกฤษ 
(93) 

ดีเยี่ยม 4.00 88.00 - 100.00 88.00 - 100.00 88.00 - 100.00 88.00 - 100.00 
ดีมาก 3.50 76.00 - 87.99 72.00 - 87.99 76.00 - 87.99 74.00 - 87.99 

ด ี 3.00 64.00 - 75.99 60.00 - 71.99 64.00 - 75.99 60.00 - 73.99 
ค่อนข้างดี 2.50 52.00 - 63.99 44.00 - 59.99 52.00 - 63.99 46.00 - 59.99 
ปานกลาง 2.00 39.00 - 51.99 32.00 - 43.99 40.00 - 51.99 32.00 - 45.99 

พอใช้ 1.50 20.01 - 38.99 16.00 - 31.99 25.00 - 39.99 18.00 - 31.99 
ควรปรับปรุง 1.00 10.01 - 20.00 8.00 - 15.99 10.01 - 24.99 10.00 - 17.99 

ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 0.00 0.00 - 10.00 0.00 - 7.99 0.00 - 10.00 0.00 - 9.99 

 

• มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คะแนน 

ช่วงคะแนน 
ภาษาไทย 
(01) 

คณิตศาสตร์ 
(04) 

วิทยาศาสตร์ 
(05) 

สังคมศึกษาฯ 
(02) 

ภาษาอังกฤษ 
(03) 

ดีเยี่ยม 4.00 83.00 - 100.00 87.00 - 100.00 85.50 - 100.00 76.00 - 100.00 86.00 - 100.00 
ดีมาก 3.50 70.00 - 82.99 72.00 - 86.99 72.00 - 85.49 66.00 - 75.99 72.00 - 85.99 

ด ี 3.00 57.50 - 69.99 57.00 - 71.99 59.20 - 72.39 57.00 - 65.99 58.00 - 71.99 
ค่อนข้างดี 2.50 44.50 - 57.49 42.00 - 56.99 46.00 - 59.19 47.00 - 56.99 45.00 - 57.99 
ปานกลาง 2.00 31.50 - 44.49 27.00 - 41.99 32.50 - 45.99 38.00 - 46.99 31.00 - 44.99 

พอใช้ 1.50 20.50 - 31.49 12.50 - 26.99 19.60 - 32.49 28.00 - 37.99 16.00 - 30.99 
ควรปรับปรุง 1.00 10.50 - 20.49 6.50 - 12.49 10.00 - 19.59 11.00 - 27.99 8.00 - 15.99 
ควรปรับปรุง

อย่างยิ่ง 
0.00 0.00 - 10.00 0.00 - 6.49 0.00 - 9.99 0.00 - 10.99 0.00 - 7.99 
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3. ตัวชี้วัดที่ 4  
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

สูตรการค านวณ :  
   

 
 

4. ตัวชี้วัดที่ 5  
ความร่วมมือด้านการศึกษา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันโดยมีการบันทึกลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการพลศึกษา หรือ

โรงเรียนกีฬากับหน่วยงานอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ และควรด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 หน่วยงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเขา้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
                   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ม.6)  

X 100 
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รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     กลยุทธ์ 
     1.พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF : Thai Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ  
     2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ 
     3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนนุ  
     4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
     5. ส่งเสริมการสร้างความรว่มมือด้านการศึกษา  

ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
หน่วยนับ 

 
เป้าหมาย 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ด าเนิน 
งานแล้ว 
 

ยังไม่
ด าเนินงาน
 

1. บัณฑิตไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
    หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ  
 

85    ฝ่ายวชิาการ /  
คณะวิชา / โครงการ
จัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาโท / กอง
ส่งเสริมวิชาการ 

 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.90    
3. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 1     
4. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตร 1     
5. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตร 1    
6. หลักสูตรนานาชาติที่เปิดการเรียนการสอน หลักสูตร -    
7. อาจารย์ประจ าที่มีต าแหนง่ทางวิชาการ ร้อยละ  49    
8. ความร่วมมือด้านการศึกษา หน่วยงาน 1     
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วิธีคิดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
1. ตัวชี้วัดที่ 1  

บัณฑิตได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
 สูตรการค านวณ :    

 

  
 

2. ตัวชีว้ัดที่ 2  
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา โดยใช้

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.51 - 5.00 มากที่สุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 น้อย 
1.00 - 1.50 น้อยที่สุด 

 

3. ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 และตัวชี้วัดที่ 5 
หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอน หมายถึง หลักสูตรใหม่ของสถาบันการพลศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เปิดการเรียนการสอนและเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 
 
 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
                 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรทีี่ส าเร็จการศึกษา 

X 100 
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หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 

ระดับปริญญาตรี 1 1 -   
ระดับปริญญาโท 1     

 ระดับปริญญาเอก  1    
คณะศิลปศาสตร์      

ระดับปริญญาตรี      
ระดับปริญญาโท  1    

 ระดับปริญญาเอก   1   
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ      

ระดับปริญญาตรี      
ระดับปริญญาโท 2     

 ระดับปริญญาเอก      
คณะเทคโนโลยีการกีฬา      

ระดับปริญญาตรี 1   2  
ระดับปริญญาโท    1 2 

 ระดับปริญญาเอก      
 

4. ตัวชีว้ัดที่ 6  
หลักสูตรนานาชาติที่เปิดการเรียนการสอน หมายถึง หลักสูตรนานาชาติของสถาบันการพลศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ในปี 2564 หลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยคณะศึกษาศาสตร์ 
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5. ตัวชีว้ัดที่ 7  
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในสถาบันการพลศึกษา ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ

การอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  
สูตรการค านวณ : 

 
 
 

 
6. ตัวชีว้ัดที่ 8  

ความร่วมมือด้านการศึกษา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันโดยมีการบันทึกลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการพลศึกษา หรือวิทยา
เขตกับหน่วยงานอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ และควรด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
                                 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด X 100 



สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2562  ๙ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
     กลยุทธ์ 
     1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดา้นการวิจัยและนวัตกรรม 
     2. ส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณพฒันาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
     3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
     4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
     5. ส่งเสริมการสร้างความรว่มมือด้านการวิจัยและนวตักรรม 

ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
หน่วยนับ 

 
เป้าหมาย 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ด าเนิน 
งานแล้ว 
 

ยังไม่
ด าเนินงาน
 

1. อาจารย์ประจ าที่ได้รบัการพฒันาศักยภาพด้าน        
    การวิจัยและนวัตกรรม 

ร้อยละ  
 

60    ฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา /คณะ
วิชา / 
  
 

 

2. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการบริหารจัดการ  
    ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ระบบ - 
 

   

3. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจ านวน  
    อาจารย์ประจ า 

เร่ือง : คน 1 : 8    

4. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน  
    ระดับชาติหรือนานาชาติ 

เร่ือง 51 
 

   

5. การประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ คร้ัง/ป ี 1     
6. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงาน 18 
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วิธีคิดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
1. ตัวชีว้ัดที่ 1  
 สูตรการค านวณ : 
 
 
 

 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้นับจากการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมด้านการวิจัยหรือนวัตกรรม ฯลฯ ที่สถาบัน
การพลศึกษาหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด     

2. ตัวชี้วัดที่ 2  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ที่สถาบันการ

พลศึกษาพัฒนาขึ้นใหม่   

3. ตัวชี้วัดที่ 3 
 สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม : จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด) การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับรวมทุกเรื่องหรือชิ้นงาน โดยนับซ้ าได้ แม้ว่าอาจารย์ประจ าคนนั้นมีผลงานหลายเรื่องหรือหลายชิ้นงานก็ตาม   

4. ตัวชี้วัดที่ 4  
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยคณะในวิทยาเขตควรด าเนินการอย่างน้อย คณะละ 1 เรื่อง  

5. ตัวชี้วัดที่ 5  
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยสถาบันการพลศึกษาจัดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี เพ่ือให้เป็นเวทีน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

6. ตัวชีว้ัดที่ 6  
 ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการบันทึกลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างสถาบัน
การพลศึกษา หรือวิทยาเขต กับหน่วยงานอื่น และควรด าเนินการอย่างน้อย แห่งละ 1 หน่วยงาน   

 
 

         จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยและนวัตกรรม 

                                    จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 
 

X 100 



สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2562  ๑๑ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค์ : บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
     กลยุทธ์ 
      1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
      2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
หน่วยนับ 

 
เป้าหมาย 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ด าเนิน 
งานแล้ว 
 

ยังไม่
ด าเนินงาน
 

1. ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่  คน 2,691,145 
 

2,386,544 
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และกิจการพิเศษ 
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทาง  
    วิชาการและอาคารสถานที่  

คะแนนเฉลี่ย 3.90 4.36 
 

 

3. ความส าเร็จของการบริการทางวิชาการและ  
    อาคารสถานที่แก่สังคม 

ระดับ 4 4 
 

 

วิธีคิดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
1. การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันการพลศึกษาด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ ทั้งใน

และนอกสถานที ่การให้บริการวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ซึ่งสถาบันการพลศึกษามีการให้บริการ 2 รูปแบบ ได้แก่  
 1.1 การให้บริการทางวิชาการ เช่น ให้ค าปรึกษา เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เอกสารและต าราจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ค้นคว้าวิจัย เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ดังนี้ 
 1) ด้านพลศึกษาและกีฬา เช่น การฝึกสอนทักษะกีฬา การฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา ผู้น าการออกก าลังกาย ฯลฯ  
 2) ด้านนันทนาการ เช่น ผู้น ากิจกรรมนันทนาการ การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ฯลฯ   

3) ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ       



สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2562  ๑๒ 
 

       4) ด้านจิตอาสาและพัฒนาชุมชน เช่น การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และการซ่อมแซมสนามกีฬา ฯลฯ 
 1.2 การให้บริการอาคารสถานที่ เช่น อาคารเรียน สนามกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ฯลฯ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ      

2. ตัวชีว้ัดที่ 1  
 ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ หมายถึง จ านวนบุคคลที่รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ โดยในปี พ.ศ. 2561 วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา ควรมีจ านวน
ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ ดังนี้ วิทยาเขต 1 แห่ง มีจ านวน 300 คน ต่อวัน x 365 วัน x 17 แห่ง โรงเรียนกีฬา 1 โรง มีจ านวน 200 คน ต่อวัน x 365 วัน x 11 
โรง และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ควรมีจ านวนผู้รับบริการเพ่ิมข้ึน อย่างน้อย ร้อยละ 1 ต่อปี 

3. ตัวชีว้ัดที่ 2  
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.51 - 5.00 มากที่สุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 น้อย 
1.00 - 1.50 น้อยที่สุด 

4. ตัวชีว้ัดที่ 3 
 ระดับความส าเร็จ หมายถึง มีการด าเนินงานการบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคม ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  ข้อ 1 มีการส ารวจความต้องการและจัดท าแผนการบริการวิชาการ 
  ข้อ 2 มีโครงการ / กิจกรรมการบริการวิชาการในแผนการบริการวิชาการ 
  ข้อ 3 มีการประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการบริการวิชาการ 
  ข้อ 4 การน าผลการประเมินตามข้อ 3 มาปรับปรุงแผน และโครงการบริการวิชาการ  

 

 
 
 
 
 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 1  

มีการด าเนินการ  
ข้อ 1 และ ข้อ 2 

มีการด าเนินการ  
ข้อ 1 ข้อ 2 และ 
ข้อ 3 

มีการด าเนินการ  
ทั้ง 4 ข้อ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

เป้าประสงค์ : นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค   
                 ระดับชาติและนานาชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม และมคีวามภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
     กลยุทธ์ 
     1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ด าเนิน 
งานแล้ว 
 

ยังไม่
ด าเนินงาน
 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 140     ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ 

 

2. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่การละเล่น  
    พื้นบา้นและกีฬาไทย 

กิจกรรม 85     

3. ความส าเร็จของการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่  
    ศิลปวัฒนธรรม การละเลน่พืน้บ้านและกีฬาไทย 

ระดับ 5    

วิธีคิดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
1. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันการพลศึกษามีการด าเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและ

กีฬาไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นและประจ าชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป          
 - ทะนุบ ารุง หมายถึง ดูแล รักษา 

- ฟ้ืนฟู หมายถึง ท าให้กลับเจริญงอกงามข้ึนมาใหม่ 
- อนุรักษ์ หมายถึง การดูแล รักษา เพื่อให้คงคุณค่า 
- เผยแพร่ หมายถึง ท าให้รู้จักกันแพร่หลาย 
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- ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นตามวิถีชีวิต เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าใจ 
ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกัน ในสังคม  

- การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย หมายถึง การละเล่นที่เป็นของชาวบ้าน เกิดจากความต้องการความบันเทิง ความสนุกสนานร่วมกันของท้องถิ่น ก ารละเล่นพ้ืนบ้านของไทย
เป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ทั้งยังช่วยสร้างความสามัคคีให้แก่คนในแต่ละภาค เช่น ร าวง กลองยาว วิ่งควาย ว่าวไทย เป็นต้น  

2. ตัวชีว้ัดที่ 1  
 กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาด าเนินการภายใต้ขอบเขตของศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ  

1) ศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ คือ ประเพณีปฏิบัติที่กระท าร่วมกันทุกภาค เช่น ประเพณีลอยกระทงประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น 
2) ศิลปวัฒนธรรมระดับจังหวัด คือ ประเพณีปฏิบัติที่กระท าเฉพาะภายในภูมิภาคหรือบางจังหวัดบางอ าเภอ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณียี่เป็ง เป็นต้น  
ทั้งนี้วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬาควรมีการด าเนินการกิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แห่งละ 5 กิจกรรม 

3. ตัวชีว้ัดที่ 2 
 กิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์และเผยแพร่การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย หมายถึง กิจกรรมที่วิทยาเขตด าเนินการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยในเขต
พ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบของวิทยาเขตตามประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง กลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ วิทยาเขต 17 แห่ง ควรมีกิจกรรม แห่งละ 5 กิจกรรม  

4. ตัวชีว้ัดที่ 3  
ระดับความส าเร็จ หมายถึง มีการด าเนินการ กิจกรรมการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

 ข้อ 1 มีการส ารวจและจัดท าแผนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 ข้อ 2 มีโครงการหรือกิจกรรมการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  
 ข้อ 3 มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ 
 ข้อ 4 มีการประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 ข้อ 5 การน าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  

 
เกณฑ์ประเมิน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการด าเนินการ 
ข้อ 1  

มีการด าเนินการ  
ข้อ 1 และ ข้อ 2 

มีการด าเนินการ  
ข้อ 1 ข้อ 2 และ 
ข้อ 3 

มีการด าเนินการข้อ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ
ข้อ 4 

มีการด าเนินการ  
ทั้ง 5 ข้อ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
เป้าประสงค์  : นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวลัจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
     กลยุทธ์ 
     1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 
     3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา 
     4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา 
     5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา 

ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ด าเนิน 
งานแล้ว 
 

ยังไม่
ด าเนินงาน
 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดบันานาชาติ ร้อยละ 26    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ / 
ส านักกีฬา / คณะ
วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

 
2. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นักเรียนได้รับต่อการ

แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ 
รางวัล : 
รายการ 

3  
 

   

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดบันานาชาติ ร้อยละ 11    
4. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับต่อ

การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ 
รางวัล : 
รายการ 

2  
 

   

5. บุคลากรทางการกีฬาทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ คน 280     
6. ความร่วมมือด้านการกีฬา หน่วยงาน 29     
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วิธีคิดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
1. ตัวชีว้ัดที่ 1  

นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้น ม.3 – ม.6 ของโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา  
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หมายถึง รายการแข่งขันกีฬาที่มีนักกีฬาจากต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน หรือเป็นการแข่งขันที่สหพันธ์นานาชาติจัดหรือรับรอง เช่น กีฬา

นักเรียนอาเซียน / กีฬานักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย / กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ / กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ / กีฬาซีเกมส์ / กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ / กีฬาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย / กีฬา
มหาวิทยาลัยเอเชีย / กีฬามหาวิทยาลัยโลก / กีฬาโอลิมปิกเยาวชน / กีฬาโอลิมปิกเกมส์ / กีฬาชิงแชมป์โลกของแต่ละชนิดกีฬา / กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย (ให้นับเฉพาะชนิด
กีฬาที่มีนักกีฬาจากต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขัน อย่างน้อย 1 ประเทศ) ฯลฯ 

สูตรการค านวณ :  
 
 

 

การนับจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติให้นับเพียงครั้งเดียวต่อคน (ไม่นับซ้้า) แม้ว่านักเรียนคนนั้นได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลายครั้ง หรือหลายรายการก็ตาม  

2. ตัวชี้วัดที่ 2  
สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นักเรียนได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ (จ านวนรางวัลอันดับ 1 ที่นักเรียนได้รับจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ : 

จ านวนรายการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด) 

การนับจ านวนรางวัลอันดับ 1 ที่นักเรียนได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ ให้นับรวมทุกประเภท รุ่น และรายการแข่งขันโดยนับซ้ าได้ แม้ว่านักเรียนคนนั้น
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หลายครั้ง หรือหลายรายการก็ตาม   

3. ตัวชีว้ัดที่ 3  
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาในศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ของวิทยาเขต 17 แห่ง  

  สูตรการค านวณ :  
 
 

 

การนับจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให้นับเพียงครั้งเดียวต่อคน(ไม่นับซ้้า) แม้ว่านักศึกษาคนนั้นได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลายครั้ง หรือหลายรายการ
ก็ตาม  

     จ านวนนกัเรียนชั้น ม.3 – ม. 6 ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  
                          จ านวนนักเรียนชัน้ ม.3 – ม.6 ทั้งหมด 
 

X 100 

   จ านวนนกัศึกษาในศูนยก์ีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดบันานาชาต ิ 
                       จ านวนนกัศึกษาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งหมด 
 

X 100 
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4. ตัวชี้วัดที่ 4  
สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ (จ านวนรางวัลอันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ : 

จ านวนรายการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด) 

การนับจ านวนรางวัลอันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ ให้นับรวมทุกประเภท รุ่น และรายการแข่งขันโดยนับซ้ าได้ แม้ว่านักศึกษาคนนั้น
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หลายครั้ง หรือหลายรายการก็ตาม   

5. ตัวชีว้ัดที่ 5  
บุคลากรทางการกีฬา หมายถึง ครู และอาจารย์ของสถาบันการพลศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ      

ด้านผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา  

บุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬาควรมีบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนา อย่างน้อยหน่วยงานละ 10 คน การนับให้นับจาก
การเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมที่สถาบัน  การพลศึกษาเป็นผู้จัดหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด     

6. ตัวชีว้ัดที่ 6  
ความร่วมมือด้านการกีฬา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันโดยมีการบันทึกลงนามความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต และ

โรงเรียนกีฬา กับหน่วยงานอื่น และควรด าเนินการอย่างน้อย แห่งละ 1 หน่วยงาน   
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รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์  : ระบบการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
     กลยุทธ์ 
        1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
      2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ  
      3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
      4. พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด 

ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ด าเนิน 
งานแล้ว 
 

ยังไม่
ด าเนินงาน
 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม ร้อยละ 91    ฝ่ายบริหาร / 
กองวิจัยและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา / 
กองนโยบายและ
แผน /  กองกลาง 
 

 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศกัยภาพ  ร้อยละ 35    
3. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการบริหารจัดการ ระบบ 1    
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คะแนนเฉลี่ย 
 

3.90    

5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 
    โรงเรียนกีฬา 

ระดับ ดี    

6. ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
    ระดับหลักสูตร 

คะแนนเฉลี่ย 
 

3.60    

7. ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน   
    ระดับคณะ 

คะแนนเฉลี่ย 
 

4.00    

8. ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษา  
    ภายในระดับสถาบัน 

คะแนนเฉลี่ย 
 

4.00    
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เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่เบิกจา่ย 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับ 

 

วิธีคิดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
1. ตัวชี้วัดที่ 1  

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม หมายถึง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสถาบันการพลศึกษาทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบกา รบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) *หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว มา
เป็นฐานในการค านวณ  

สูตรการค านวณ : 
 
 
 

2. ตัวชี้วัดที่ 2  
บุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร บุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันการพลศึกษา  
สูตรการค านวณ : 

 
 
 

การนับจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ให้นับจากบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และวิทยฐานะที่สูงขึ้น รวมถึงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 
ฯลฯ ที่สถาบันการพลศึกษาเป็นผู้จัดหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด โดยให้นับเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งคน  (ไม่นับซ้ า)     

3. ตัวชีว้ัดที่ 3 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร จัดการในด้านต่าง ๆ ที่สถาบันการพลศึกษาพัฒนาขึ้นใหม ่  

4. ตัวชีว้ัดที่ 4  

ผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของสถาบันการพลศึกษา และบุคคลภายนอก ที่ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ 

X 100 

                     จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
                  จ านวนบุคลากรของสถาบันการพลศึกษาทั้งหมด X 100 
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คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.51 - 5.00 มากที่สุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 น้อย 
1.00 - 1.50 น้อยที่สุด 

5. ตัวชีว้ัดที่ 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนกีฬา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ของส านักทดสอบทางการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีมาตรฐาน 4 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 4 ดีเยี่ยม   
  ระดับ 3 ดี 
  ระดับ 2 พอใช้ 
  ระดับ 1 ปรับปรุง 

6. ตัวชีว้ัดที่ 6  
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
4.01 – 5.00 ดีมาก 
3.01 – 4.00 ดี 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
0.01 – 2.00 น้อย 
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7. ตัวชีว้ัดที่ 7 และตัวชี้วัดที่ 8  
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / ระดับสถาบัน ตามคะแนนประเมิน ดังนี้  
 

คะแนน ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 


