


 

 
 

พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน 
เนื่องในโอกาส 

วันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช 2562 
 

“ขาราชการมีส่ิงสําคัญที่ควรยึดมั่นอยู 2 อยาง อยางหนึ่งคือผลประโยชนของแผนดิน      
อีกอยางหนึ่งคือความถูกตองเปนธรรม ผลประโยชนของแผนดินเปนเปาหมายสูงสุดของ     
การปฏิบัติราชการ สวนความถูกตองเปนธรรม เปนทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุ
ถึงเปาหมายนั้น” 

 
 

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
 วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2562



คํานํา 
 

 เอกสารขอมูลสารสนเทศ ประจําป 2562 ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลในรูปของเอกสารอางอิง เพื่อใหแตละหนวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ใชประกอบการอางอิงขอมูลพื้นฐานตาง ๆ รวมท้ังใช
ประกอบการวางแผนและการดําเนินงาน การบริหารโครงการ การบริหารบุคลากร การบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานดานอื่น ๆ ตลอดจนการใชทรัพยากร ใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด อันจะเปนผลดีตอคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยสวนรวมตอไป 
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ขอขอบพระคุณบุคลากรในการรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ ประจําป 2562 ทุกทาน ท่ีสละเวลาอันมีคาและทุมเทกําลังกายกําลังใจ ในการจัดทําเอกสารฉบับนี้
จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 
 

 
 

  
(ผูชวยศาสตราจารยพิทยา  บุญคงเสน) 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําวิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง                หนา 
 ขอมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

      ขอมูลมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร             1 
      ปรัชญา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร             2 
      วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร             3 
      พันธกิจ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร             4 
      แผนยุทธศาสตรในการพัฒนาระยะ 5 ป               5 
      แผนผังภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร            8 
      ประวัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร             9 
 ขอมูลดานการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

      การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร          12 
      อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร         13 
      จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2562              14 
      จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561             15 
 ขอมูลดานการบริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

      โครงสรางการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร        16 
      คณะกรรมการวิทยาเขต               17 
 ขอมูลดานบุคลากร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

      ทําเนียบผูบริหาร                18 
      ทําเนียบคณาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ           20 
      ทําเนียบคณาจารย สังกัดคณะศิลปศาสตร             24 
      ทําเนียบคณาจารย สังกัดคณะศึกษาศาสตร             28 
      ทําเนียบบุคลากรทางการศึกษา              33 
      ทําเนียบลูกจางประจํา               35 
 ผลงานอาจารย มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

      ผลงานวิจัยท่ีไดตีพิมพในวารสารและเผยแพร ปการศึกษา 2561           37 
 การดําเนนิการประกันคุณภาพการศึกษา 

      การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา             39 
 ผลงานนักกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

      ผลงานนักกีฬา                46 
 สรุปงบประมาณรายรับ - รายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 

      สรุปรายรับ ประจําปงบประมาณ 2562             58 
      สรุปรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562             59 



สารบัญ(ตอ) 
 

เรื่อง                หนา 
 ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

      อาคารสถานท่ีจัดการเรียนการสอน วิทยาเขตสมุทรสาคร           61 
 ขอมูลดานยานพาหนะ 

      ขอมูลยานพาหนะ                62 
 ขอมูลดานกิจกรรม 

      ภาพกจิกรรม ปการศึกษา 2561              63 
 คณะกรรมการดําเนินงาน               79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



ขอมูลมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 

 
 
ช่ือภาษาไทย      มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ช่ือภาษาอังกฤษ   Thailand National Sports University Samut Sakhon Campus 
กอต้ัง        23 พฤษภาคม 2562 (เดิม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  

     กอต้ังเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2548) 
ท่ีต้ังปจจุบัน       137 หมู 3 ถนน สมุทรสาคร-โคกขาม ตําบลบางหญาแพรก  

     อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
โทศัพท       034-435899 
โทรสาร      034-435899 ตอ 531 
เว็บไซต       www.ipesk.ac.th 
สีประจําสถาบัน    ชมพู ฟา 
พ้ืนท่ีท้ังหมด       117 ไร 
การจัดการศึกษา   ภาคปกติ 
หลักสูตร       ปริญญาตรี 
สาขาท่ีเปดสอน    3 สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา   648 คน 
จํานวนบุคลากร    93 คน 
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ปรัชญา 

ความรูดี มีคุณธรรม นํากีฬา พัฒนาชุมชน 
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วิสัยทัศน 
มุงมั่นผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากร 

ตามมาตรฐานวิชาชีพสูความเปนเลิศ 

สรางช่ือเสียงใหเปนท่ียอมรับในสังคม 
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พันธกิจ 
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานศาสตรการกีฬา 
2. วิจัยและพัฒนาองคความรู นวัตกรรมดานศาสตรการกีฬา 
3. บริการวิชาการแกสังคม 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย 
5. สงเสริม และพัฒนานักเรียนและนักศึกษาใหมีศักยภาพดาน 
   กีฬาสูงสุดของแตละบุคคล 
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แผนยุทธศาสตรในการพัฒนาระยะ 5 ป พ.ศ. 2561-2565 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเปนผูสําเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงคของสังคม 

เปาประสงค  บัณฑิตตามสาขาวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามความตองการของสังคมและ
สอดคลองกับอัตลักษณและเอกลักษณของสถาบัน 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 1. รอยละผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาท่ีมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

   อุดมศึกษาสอดคลองตามอัตลักษณและเอกลักษณของสถาบัน 
 2. รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทํา / ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป 
 3. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

กลยุทธในการพัฒนา 
 กลยทุธท่ี 1.1 การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพเปนท่ีพึงประสงคของสังคม 
 กลยุทธท่ี 1.2 การพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
 กลยุทธท่ี 1.3 การพัฒนาคณาจารยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 กลยุทธท่ี 1.4 การสนับสนุนใหมีการพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูและผลงานทางวิชาการ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูความเปนเลิศ 

เปาประสงค นักศึกษามีศักยภาพในการแขงขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 1. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 
 2. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธในการพัฒนา 
 กลยุทธท่ี 2.1 การจัดหาและพัฒนาผูฝกสอนกีฬาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 กลยุทธท่ี 2.2 การพัฒนาความสามารถดานกีฬาของนักศึกษาสูความเปนเลิศ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

เปาประสงค มีผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ียกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาชุมชน 
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ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 1. จํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

2. จํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท่ีไดนําไปใชประโยชนหรือนําไปใชในการพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาชุมชน 

กลยุทธในการพัฒนา 
 กลยุทธท่ี 3.1 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคใหมี
ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธท่ี 3.2 การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพดานการวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรค 
 กลยุทธท่ี 3.3 การสงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับ หนวยงานอื่น 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ กีฬาและอาคารสถานท่ีแกชุมชน 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 1. จํานวนกิจกรรม / โครงการท่ีใหบริการแกชุมชน 
 2. จํานวนกิจกรรม / โครงการใหบริการชุมชนท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 3. ระดับความสําเร็จของการใหบริการชุมชน 

กลยุทธในการพัฒนา 
 กลยุทธท่ี 4.1 การพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ กีฬาและอาคารสถานท่ีแกชุมชน 
 กลยุทธท่ี 4.2 การสงเสริมการบูรณาการใหบริการวิชาการ กีฬาและอาคารสถานท่ีแกชุมชนกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 

เปาประสงค เปนแหลงการเรียนรู ฟนฟู อนุรักษ สืบสาร พัฒนาและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมการละเลนพื้นบาน
และกีฬาไทยอยางตอเนื่อง 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 1. จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 
 2. จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทยท่ี 

   บูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 3. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบาน 

   และกีฬาไทยกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

กลยุทธในการพัฒนา 
 กลยุทธท่ี 5.1 การพัฒนาระบบและกลไกและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบาน
และกีฬาไทย 
 กลยุทธท่ี 5.2 การบูรณาการและเผยแพรการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและ      
กีฬาไทย 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค สถาบันมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 1. การผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัดและไดรับการรับรองมาตรฐาน 

   การจัดการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจากสํานักงานคณะ 

   กรรมการพัฒนาระบบราชการในระดับดี 

กลยุทธในการพัฒนา 
 กลยุทธท่ี 6.1 การสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธท่ี 6.2 การพัฒนาโครงสรางองคกรและระบบการบริหารงานใหมีประสิทธภิาพ 
 กลยุทธท่ี 6.3 การบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธท่ี 6.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารและการประชาสัมพันธ 
 กลยุทธท่ี 6.5 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและการดําเนินงานใหสอดคลองอยางมีคุณภาพ
ตามตัวบงช้ีประกันคุณภาพ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริม สนับสนุนและเช่ือมโยงการดําเนินงานกับสถาบันในการสรางความรวมมือทาง
วิชาการและกีฬากับประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน 

เปาประสงค พัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร องคกรใหมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 1. จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมสนับสนุนการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมและผูรับบริการ 

กลยุทธในการพัฒนา 
 กลยุทธท่ี 7.1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรใหมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธท่ี 7.2 การพัฒนาศักยภาพสถาบันใหมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
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แผนผังภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ปอมยาม      17. บานพักลูกจางประจําและเจาหนาที่ 
  2. คณะศึกษาศาสตร     18. สระวายน้ํา 50 เมตร 
  3. คณะศิลปศาสตร     19. สระวายน้ํา 25 เมตร 
  4. คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ  20. สนามยิงธน ู
  5. หองน้ํา      21. อาคารพัสดุ 
  6. โรงจอดรถ      22. สนามรักบี ้
  7. โดมฟุตซอล     23. ศูนยวิทยบริการ 
  8. หอพักนักศึกษาหญิง    24. อาคารวิทยบริการ 
  9. หอพักอาจารยและเจาหนาที่   25. สนามเทนนิส 
10. หอพักนักศึกษาชาย    26. อาคารสุขสวัสด์ิ (ยิมวอลเลยบอล) 
11. บานพักอาจารย     27. อาคารมั่งค่ัง (ยิมมวยและบาสเกตบอล) 
12. ที่จอดรถ      28. อาคารเทพไตรรัตน 
13. อาคารชุดรวมพักอาศัย 18 ยูนิต   29. ยิมเทควันโด 
14. บานพักลูกจางประจํา    30. ยิมยูโดและมวยปลํ้า 
15. โรงฝกกีฬาอเนกประสงค    31. อาคารศรแกว (ยิมยิมนาสติก) 
16. ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา    32. อาคารระภาพันธ (อาคารหอสมุดเกา) 
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  คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 

   - สํานักงานคณะ ชั้น 1 
     อาคารคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 
   - โทรศัพทสํานักงาน 0-3443-5899 ตอ 528 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 

ประวัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 

 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ไดรับการยกฐานะ
เป น มหาวิ ทย า ลัยก ารกี ฬ าแห ง ช า ติ  วิ ทย า เ ขตสมุ ท รสาคร                  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ.2562 ประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 และมีผล
บังคับใชต้ังแตวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 เปนตนมา 

 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เริ่มจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ สังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬารุนแรกในป 2562 โดยจัดการศึกษา
แบงเปน 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร และคณะศึกษาศาสตร 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ปรัชญา 
“วิทยาศาสตรการกีฬาพฒันาคน พัฒนาชาติ” 

 วิสัยทัศน 
       “เปนผูนําทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน” 

 พันธกิจ 
       1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดาน วิทยาศาสตรการกีฬาและสาขาอื่นท่ีเกี่ยวของ 
       2. ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬาและ
สาขาอื่นท่ีเกี่ยวของ 
       3. ใหบริการทางวิชาการ ทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาแกสังคม 
       4. อนุรักษ ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบาน และกีฬาไทย 
       5. สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพ ดานกีฬาสูงสุดของแตละบุคคล 
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คณะศิลปศาสตร 

  คณะศิลปศาสตร 
   - สํานักงานคณะ ชั้น 1 
     อาคารคณะศิลปศาสตร 
   - โทรศัพทสํานักงาน 0-3443-5899 ตอ 524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปรัชญา 
       “ความรูดี  มีคุณธรรม  นํากีฬา  พัฒนาชุมชน” 

 วิสัยทัศน 
       “มุงผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสูความเปนเลิศ สรางช่ือเสียงใหเปนท่ี
ยอมรับในสังคม” 

 พันธกิจ 
       1. จัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางดานนิเทศศาสตรส่ือสารการกีฬา ใหมีศักยภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
       2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาทางดาน นิเทศศาสตรการกีฬาและสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
       3. บริการทางวิชาการและแหลงเรียนรูตามวิชาชีพแกชุมชน 
       4. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

              5. สงเสริมสนับสนุนบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
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คณะศึกษาศาสตร 

  คณะศึกษาศาสตร 
   - สํานักงานคณะ ชั้น 1 
     อาคารคณะศึกษาศาสตร 
   - โทรศัพทสํานักงาน 0-3443-5899 ตอ 526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปรัชญา 
       “ความรูดี  มีคุณธรรม  นํากีฬา  พัฒนาชุมชน” 

 วิสัยทัศน 
       “เปนผูนําผลิตครูและบุคลากรทางดานพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการท่ีมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ” 

 พันธกิจ 
       1. จัดการศึกษาทางดานพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ 
       2. ทําการศึกษาวิจัยทางดานพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ 
       3. จัดประสบการณการเรียนรูดานพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการใหสอดคลองกับวัฒนธรรม 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       4. ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน 

              5. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับคนท่ีมีความสามารถพิเศษและบกพรองทางดาน
รางกาย 

        6. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
        7. สงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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การจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

1. คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ป) 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
    - วิชาเอกวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและกีฬา 

 

2. คณะศิลปศาสตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (หลักสูตร 4 ป) 

 สาขาวิชาส่ือสารการกีฬา 
 

3. คณะศึกษาศาสตร 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) (หลักสูตร 5 ป) 

 สาขาวิชาพลศึกษา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) (หลักสูตร 4 ป) 
 สาขาวิชาพลศึกษา 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วทิยาเขตสมุทรสาคร 

 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 

หลักสูตร สาขวชิา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตร 
การออกกําลัง
กายและกีฬา 

ผศ.สมบูรณ  ชิวปรีชา 
ผศ.วิทยา  ปทมะรางกูล 
ผศ.ดร.ไวพจน  จันทรเสม 
ดร.ปรัชญา  สภาพงศ 
นางสาวยพุาภรณ  สิงหลําพอง 

 

คณะศิลปศาสตร 

หลักสูตร สาขาวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ส่ือสารการกีฬา 

จ.ส.ต.หญิง ดร.ศิริลักษณ  กมลรัตน 
นางสาวศุภกาญจน  จาํเริญรักษ 
นายสุธิชา  ภิรมยนุม 
นายนพพร  เพ็ชรพูล 
นายนเรศ  บวัลวย 

 

คณะศึกษาศาสตร 

หลักสูตร สาขาวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 

ดร.วัชรกัญจน  หอทอง 
ผศ.ดร.ธีระพล  พบลาภ 
ผศ.ศิริพร  รุงเรือง 
ผศ.ภาวิน  พจนอารี 
นายชยกร  ปวรทวีสุข 
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จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 
 

หลักสูตร 
ช้ันป 

ช้ันปท่ี 
1 

ช้ันปท่ี 
2 

ช้ันปท่ี 
3 

ช้ันปท่ี 
4 

ช้ันปท่ี 
5 

ตกคาง รวม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
การกีฬา 

57 46 43 0 0 0 146 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
การออกกําลังกายและกีฬา 

0 0 0 45 0 7 52 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารการกีฬา 

43 18 13 22 0 11 107 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา 

77 65 61 68 56 16 343 

รวม 177 129 117 135 56 34 648 
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 
สาขาวิชา ชาย หญิง รวม 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 33 9 42 
     - ภาคตน 3 0 3 
     - ภาคปลาย 26 9 35 
     - ภาคฤดูรอน 4 0 4 
คณะศิลปศาสตร 18 3 21 
     - ภาคตน 4 1 5 
     - ภาคปลาย 12 2 14 
     - ภาคฤดูรอน 2 0 2 
คณะศึกษาศาสตร 44 12 56 
     - ภาคตน 4 1 5 
     - ภาคปลาย 38 11 49 
     - ภาคฤดูรอน 2 0 2 

รวมท้ังสิ้น 95 24 119 
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คณะกรรมการวิทยาเขต 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

1. ผูชวยศาสตราจารยพิทยา  บุญคงเสน      ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยุพาภรณ  สิงหลําพอง    กรรมการ 
3. จาสิบตํารวจ หญิง ดร.ศิริลักษณ กมลรัตน  กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยชลัช   ภิรมย      กรรมการ 
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ทําเนียบผูบริหาร 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

 

 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 
                                     
                       
                                      

 

 

 

 

 

 

            
               
              

 
 
 
 
 
 
 

ผศ.พิทยา  บุญคงเสน 
   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

   ประจําวิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผศ.อาคม  บํารงุโลก 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
ผศ.ศิริพร  รุงเรือง 

ผูชวยอธิการบดี 

ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

ดร.ปรัชญา  สภาพงศ 
ผูชวยอธิการบดี 

ฝายแผนและพัฒนา 

ผศ.ดร.ไวพจน  จันทรเสม 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

นายชยากร  ปวรทวีสุข 

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

และกิจการพิเศษ 
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นางสาวยุพาภรณ  สิงหลําพอง 

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

และสุขภาพ 

จ.ส.ต.หญิง ดร.ศิริลักษณ  กมลรัตน 
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร 

ผศ.ชลชั  ภิรมย 
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

ผศ.วิทยา  ปทมะรางกูล 

หัวหนาสํานักงานกีฬา 

นางสาวนํ้าฝน  ผองอําไพ 

หัวหนาสํานักงานรองอธิการบดี 
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ทําเนียบคณาจารย 
สังกัดคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสขุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
                            

 

 

 

 

 

 

นางสาวยุพาภรณ  สิงหลาํพอง 

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

และสุขภาพ 

ผศ.ดร.ไวพจน  จันทรเสม 

ผูชวยศาสตราจารย 
ผศ.อาคม  บํารงุโลก 

ผูชวยศาสตราจารย 
ผศ.วิทยา  ปทมะรางกูล 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ปรัชญา  สภาพงศ 
อาจารย 

ผศ.ชุติมาพร  ภักดี 

ผูชวยศาสตราจารย 
นางสาวนฤมล  ศรีสุวรรณ 

อาจารย 
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นายมงคล  ไชยวงศ 
อาจารย 

นายสุรบดินทร  พิชญะไพรัตน 
อาจารย 

นายหริต  หัตถา 

อาจารย 

ผศ.สมบูรณ  ชิวปรีชา 

อาจารย 
ดร.วิภา จันทรวงค

อาจารย 
นายพุทธิพงษ เล็กขาว

อาจารย 
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รายชื่อคณาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสขุภาพ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ปที่
เกษียณ 

1 นางสาวยุพาภรณ  สิงหลําพอง 
รองคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรการ
กีฬาและสุขภาพ 

โท ค.ม. พลศึกษา 
2567 ตร ี วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

ตร ี วท.บ. พลศึกษา 

2 ผศ.ไวพจน  จันทรเสม 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

เอก ค.ด. พลศึกษา 
2570 โท ค.ม. พลศึกษา 

ตร ี วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

3 ผศ.อาคม  บํารงุโลก 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
โท ศศ.ม. มวยไทยศึกษา 

2562 
ตร ี กศ.บ. พลศึกษา 

4 ผศ.วิทยา  ปทมะรางกูล 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
โท M.A.T Physical Education 

2562 
ตร ี ศศ.บ. ศึกษาศาสตร พลศึกษา 

5 ดร.ปรัชญา  สภาพงศ อาจารย 
เอก ปร.ด. วิทยาศาสตรการกีฬา 

2569 โท วท.ม. วิทยาศาสตรการกีฬา 
ตร ี กศ.บ. พลศึกษา 

6 ผศ.ชุติมาพร  ภักดี 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
โท กศ.ม. คณิตศาสตร 

2578 
ตร ี ค.บ. คณิตศาสตร 

7 นางสาวนฤมล  ศรีสุวรรณ อาจารย 
โท 

M.Ed. Sport Coaching 
Science 2590 

ตร ี วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

8 ดร.วิภา  จันทรวงค อาจารย 
เอก ปร.ด. วิทยาศาสตรชีวภาพ 

2588 โท วท.ม. ชีววิทยา 
ตร ี วท.บ. ชีววิทยา 

9 นายพุทธิพงษ  เล็กขาว อาจารย 
โท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2593 
ตร ี ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10 ผศ.สมบูรณ  ชิวปรีชา อาจารย 
โท กศ.ม. พลศึกษา 

- 
ตร ี กศ.บ. พลศึกษา 

11 นายหริต  หัตถา อาจารย 
โท วท.ม. วิทยาศาสตรการกีฬา 

- 
ตร ี วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

12 นายสุรบดินทร  พิชญะไพรัตน อาจารย 
โท วท.ม. วิทยาศาสตรการกีฬา 

- 
ตร ี

วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

13 นายมงคล  ไชยวงศ อาจารย 
โท วท.ม. ฟสิกสประยุกต 

- 
ตร ี ค.บ. ฟสิกส 
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จํานวนคณาจารยและบุคลากร จําแนกตามคุณวุฒิและตาํแหนงทางวชิาการ 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 

 
1. จํานวนคณาจารย จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
จํานวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาตอ ไปชวยราชการ 

ปริญญาเอก 3 3 0 0 3 
ปริญญาโท 10 10 0 0 10 
ปริญญาตรี 0 0 0 0 0 

รวม 13 13 0 0 13 
 
2. จํานวนคณาจารย จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
 

ตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาตอ ไปชวยราชการ 

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5) 0 0 0 0 0 
รองศาสตราจารย 0 0 0 0 0 
ครเูชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.4) 0 0 0 0 0 
ผูชวยศาสตราจารย 4 4 0 0 4 
ครูชํานาญการพิเศษ (คศ.3) 0 0 0 0 0 
อาจารย 9 9 0 0 9 
ครูชํานาญการ (คศ.2) 0 0 0 0 0 

รวม 13 13 0 0 13 
 
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 
 

วุฒิการศึกษา 
จํานวน (คน) 

รวม 
ทัง้หมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาตอ ไปชวยราชการ 

ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 
ปริญญาโท 0 0 0 0 0 
ปริญญาตรี 4 4 4 0 4 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 0 0 0 0 0 

รวม 4 4 4 0 4 
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ทําเนียบคณาจารย 
สังกัดคณะศิลปศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                         
 

 

 

 

 

 

 

 

                                
                                         
 

 

 

 

 

 

 

จ.ส.ต.หญิง ดร.ศิริลักษณ  กมลรัตน 
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร 

นางสาวศุภกาญจน  จําเริญรักษ 
อาจารย 

นางกฤษณา  สงวนจีน 

อาจารย 
ผศ.ดร.นพรัตน  พบลาภ 

ผูชวยศาสตราจารย 

นายสุดเฉลิม  ศัสตราพฤกษ 
อาจารย 

นายสุธิชา  ภิรมยนุม 

อาจารย 
นายเกรียงศักด์ิ  สานะกัง 

อาจารย 
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นายนพพร  เพ็ชรพูล 

อาจารย 

Miss Ilnaz  Jamshidzehi 
อาจารย 

นายนเรศ  บัวลวย 

อาจารย 

นางสาวชญานุช  หลออุดมทรัพย 
อาจารย 

(ไปชวยราชการ) 

นางสาวสุทธิดา  โชติกธรรม 

อาจารย 

นางสาวกาญจนาถ อุดมสขุ
อาจารย 

นางสาวจารุวดี แกวมา
อาจารย 
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รายชื่อคณาจารย สังกัดคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ปที่
เกษียณ 

1 จ.ส.ต.หญิง ดร.ศิริลักษณ กมลรัตน 
รองคณบดี 

คณะศิลปศาสตร 

เอก ค.ด. พัฒนศึกษา 
2565 โท M.A. Communication Arts 

ตร ี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

2 ผศ.ดร.นพรัตน  พบลาภ 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

เอก ค.ด. อุดมศึกษา 
2566 โท ค.ม. อุดมศึกษา 

ตร ี วท.บ. เศรษฐศาสตรเกษตร 

3 นางกฤษณา  สงวนจีน อาจารย 
โท บธ.ม. บริหารงานบุคคล 

2565 
ตร ี ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 

4 นางสาวศุภกาญจน  จําเริญรักษ อาจารย 
โท ศศ.ม. การสื่อสารพัฒนาการ 

2575 
ตร ี นศ.บ. วารสารศาสตร 

5 นายเกรียงศักด์ิ  สานะกัง อาจารย 
โท M.A. English Linguistic 

2586 
ตร ี ศน.บ. ภาษาอังกฤษ 

6 นายสุธิชา  ภิรมยนุม อาจารย 
โท ศศ.ม. การสื่อสารศึกษา 

2584 
ตร ี ศศ.บ. สื่อสารมวลชน 

7 นายสุดเฉลิม  ศัสตราพฤกษ อาจารย 
โท รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร 

2589 
ตร ี

ศศ.บ. รัฐศาสตร 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

8 นางสาวกาญจนาถ  อุดมสุข อาจารย 
โท นศ.ม. การสื่อสารพัฒนาการ 

2577 
ตร ี ศศ.บ. สื่อสารมวลชน 

9 นางสาวจารุวดี  แกวมา อาจารย 
โท นศ.ม. การสื่อสารเชิงกลยุทธ 

2596 
ตร ี นศ.บ. การสื่อสารตรา 

10 นางสาวชญานุช  หลออุดมทรัพย 
อาจารย 

(ไปชวยราชการ) 
โท รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร 

2585 
ตร ี บธ.บ. บริหารธุรกิจ 

11 นายนพพร  เพ็ชรพูล อาจารย 
โท ค.ม. พลศึกษา 

- 
ตร ี วท.บ. พลศึกษา 

12 Miss Ilnaz  Jamshidzehi อาจารย 
โท M.A. English Literature 

- 
ตร ี B.A. English Translation 

13 นางสาวสุทธิดา  โชติกธรรม อาจารย 
โท ศศ.ม. ภาษาไทย 

- 
ตร ี ศศ.บ. ภาษาไทย 

14 นายนเรศ  บัวลวย อาจารย 

โท ศศ.ม. การสื่อสารศึกษา 

- 
ตร ี

นศ.บ. การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
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จํานวนคณาจารยและบุคลากร จําแนกตามคุณวุฒิและตาํแหนงทางวชิาการ 
คณะศิลปศาสตร 

 
1. จํานวนคณาจารย จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
จํานวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาตอ ไปชวยราชการ 

ปริญญาเอก 2 2 0 0 2 
ปริญญาโท 12 11 0 1 12 
ปริญญาตรี 0 0 0 0 0 

รวม 14 13 0 1 14 
 
2. จํานวนคณาจารย จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
 

ตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาตอ ไปชวยราชการ 

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5) 0 0 0 0 0 
รองศาสตราจารย 0 0 0 0 0 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.4) 0 0 0 0 0 
ผูชวยศาสตราจารย 1 1 0 0 1 
ครูชํานาญการพิเศษ (คศ.3) 0 0 0 0 0 
อาจารย 13 12 0 1 13 
ครูชํานาญการ (คศ.2) 0 0 0 0 0 

รวม 14 13 0 1 14 
 
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร 
 

วุฒิการศึกษา 
จํานวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาตอ ไปชวยราชการ 

ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 
ปริญญาโท 0 0 0 0 0 
ปริญญาตรี 2 2 0 0 2 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 0 0 0 0 0 

รวม 2 2 0 0 2 
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ทําเนียบคณาจารย 
สังกัดคณะศึกษาศาสตร 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                   

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วัชรกัญจน  หอทอง 

อาจารย 
ดร.ยุวลักษณ  เสงหวาน 

อาจารย 

ผศ.ชลชั  ภิรมย 
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

ดร.ภัทรธิรา  บุญเสริมสง 

ครู(ชํานาญการ) 
ผศ.ดร.ธีระพล  พบลาภ 

ผูชวยศาสตราจารย 
ผศ.ศิริพร  รุงเรือง 

ผูชวยศาสตราจารย 

นางจงรักษ กะรัมย
อาจารย 
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ดร.จุฑาทิพย  สรวงสุวรรณ 

อาจารย 

ผศ.ภาวิน  พจนอารี 
อาจารย 

นายวิษณุ  อรุณเมฆ 

อาจารย 

นายชยกร  ปวรทวีสุข 

อาจารย 
นายชานน  สรรเสริญ 

อาจารย 

นายเอกราช จันทรกรุง 

อาจารย 
นางสาวอัจฉราพรรณ ชางเขียว 

อาจารย 

นางสาวจารุเนตร  ศรีโคกลาม 
อาจารย 

นางสาวหฤษนันท  จันทรทอง 
อาจารย 

ผศ.ดร.ชนิตา  ไกรเพชร 

ผูชวยศาสตราจารย 
(ไปชวยราชการ) 
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รายชื่อคณาจารย สังกัดคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ปที่
เกษียณ 

1 ผศ.ชลชั  ภิรมย 
รองคณบดี 

คณะศึกษาศาสตร 
โท ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ 

2562 
ตร ี ศษ.บ. พลานามัย 

2 ผศ.ศิริพร  รุงเรือง 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

โท ค.ม. หลักสูตรและการสอน 
2574 

ตร ี
ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

3 นายชยกร  ปวรทวีสุข อาจารย 
โท ศศ.ม. พลศึกษา 

2585 
ตร ี

ศษ.บ. พลศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

4 ผศ.ดร.ธีระพล  พบลาภ 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

เอก ศศ.ด. มวยไทยศึกษา 
2562 โท ศศ.ม. พลศึกษา 

ตร ี ศศ.บ. ศึกษาศาสตร พลศึกษา 

5 ดร.ภัทรธิรา  บุญเสริมสง 
คร ู

(ชํานาญการ) 

เอก ค.ด. อุดมศึกษา 
2566 โท กศ.ม. สุขศึกษา 

ตร ี กศ.บ. สุขศึกษา 

6 ดร.ยุวลักษณ  เสงหวาน อาจารย 

เอก ค.ด. อุดมศึกษา 

2575 
โท 

ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

โท ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ 
ตร ี ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

7 นางจงรักษ  กะรัมย อาจารย 
โท ศศ.ม. พลศึกษา 

2580 
ตร ี ศศ.บ. ศึกษาศาสตร - พลศึกษา 

8 ดร.วัชรกัญจน  หอทอง อาจารย 
เอก ค.ด. พลศึกษา 

2574 โท ศศ.ม. พลศึกษา 
ตร ี ค.บ. พลศึกษา 

9 นายชานน  สรรเสริญ อาจารย 
โท วท.ม. จิตวิทยาการปรึกษา 

2589 ตร ี ศศ.บ. จิตวิทยา  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

10 นายวิษณุ  อรุณเมฆ อาจารย 
โท ศษ.ม. พลศึกษา 

2578 
ตร ี

วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

11 ดร.จุฑาทิพย  สรวงสุวรรณ อาจารย 

เอก ศษ.ด. การบริหารการศึกษา 

2576 

เอก ค.ด. วิธีวิทยาการวิจยัการศึกษา 

โท 
ค.ม. การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

ตร ี
ค.บ. ประถมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
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ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ปที่
เกษียณ 

12 นายเอกราช  จันทรกรุง อาจารย 
โท กศ.ม. พลศึกษา 

2583 
ตร ี

วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 
(การฝกและการจัดการกีฬา) 

13 นางสาวอัจฉราพรรณ  ชางเขียว อาจารย 
โท ศษ.ม. พลศึกษา 

2591 
ตร ี วท.บ. พลศึกษา 

14 ผศ.ดร.ชนิตา  ไกรเพชร 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
(ไปชวยราชการ) 

เอก 
ค.ด. การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

2576 
โท กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ตร ี ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

15 ผศ.ภาวิน  พจนอารี อาจารย 
โท กศ.ม. พลศึกษา 

- 
ตร ี กศ.บ. พลศึกษา 

16 นางสาวจารุเนตร  ศรีโคกลาม อาจารย 
โท ศษ.ม. พลศึกษา 

- 
ตร ี ศศ.บ. การโฆษณา 

17 นางสาวหฤษนันท  จันทรทอง อาจารย 
โท ศษ.ม. พลศึกษา 

- 
ตร ี ศษ.บ. พลศึกษา 
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จํานวนคณาจารยและบุคลากร จําแนกตามคุณวุฒิและตาํแหนงทางวชิาการ 
คณะศึกษาศาสตร 

 
1. จํานวนคณาจารย จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
จํานวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาตอ ไปชวยราชการ 

ปริญญาเอก 6 5 0 1 6 
ปริญญาโท 11 11 0 0 11 
ปริญญาตรี 0 0 0 0 0 

รวม 17 16 0 1 17 
 
2. จํานวนคณาจารย จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
 

ตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาตอ ไปชวยราชการ 

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5) 0 0 0 0 0 
รองศาสตราจารย 0 0 0 0 0 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.4) 0 0 0 0 0 
ผูชวยศาสตราจารย 4 3 0 1 4 
ครูชํานาญการพิเศษ (คศ.3) 0 0 0 0 0 
อาจารย 12 12 0 0 12 
ครูชํานาญการ (คศ.2) 1 1 0 0 1 

รวม 17 16 0 1 17 
 
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร 
 

วุฒิการศึกษา 
จํานวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาตอ ไปชวยราชการ 

ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 
ปริญญาโท 0 0 0 0 0 
ปริญญาตรี 3 3 0 0 3 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 0 0 0 0 0 

รวม 3 3 0 0 3 
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ทําเนียบบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนํ้าฝน ผองอําไพ 

หัวหนาสํานักงานรองอธิการบดี 

นายสมโภชน มหาวัน 

นักจัดการงานท่ัวไป 

นางสาวพรพิมล พันธกลวยไม 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

นางสาวสุธาทิพย นิลมวง 

เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 

นางบุศรา สืบศักด์ิ 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
นางสาวนงนภสั พัชรภาคย 

เจาพนักงานธุรการ 
(ไปชวยราชการ) 
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รายชื่อบุคลากรทางการศึกษา 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ปที่
เกษียณ 

1 นางสาวนํ้าฝน  ผองอําไพ เจาพนังานธุรการ ตร ี ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 2578 
2 นายสมโภชน  มหาวัน นักจัดการงานท่ัวไป ตร ี ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 2562 

3 นางสาวพรพิมล  พันธกลวยไม 
เจาพนักงานการเงิน

และบัญชี 
ปวส. ปวส. บัญชี 2571 

4 นางสาวสุธาทิพย  นิลมวง 
เจาพนักงาน 

โสตทัศนศึกษา 

โท ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
2582 

ตร ี
ศศ.บ. ศิลปกรรมออกแบบ
นิเทศศิลป 

5 นางบุศรา  สืบศักด์ิ 
เจาพนักงานการเงิน

และบัญชี 
ตร ี บธ.บ. การบัญชี 2590 

6 นางสาวนงนภัส  พัชรภาคย เจาพนักงานธุรการ ตร ี บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 2584 

 

 

จํานวนบุคลากรทางการศึกษา จาํแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา 
จํานวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาตอ ไปชวยราชการ 

ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 
ปริญญาโท 1 1 0 0 1 
ปริญญาตรี 4 3 0 1 4 
ปวส. 1 1 0 0 1 

รวม 6 5 0 1 6 
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ทําเนียบลูกจางประจํา 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมทุรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายสุเทพ อุดมพันธ 
ชางปูน ระดับ 3 

นายประดิษฐ ฟองนนที 

ชางไม ระดับ 3 
นายณัฐพงษ ทองคําเภา 

ชางฝมือท่ัวไป ระดับ 3 

นางลัดดาวัลย แยมอุบล 

พนักงานธุรการ ระดับ 3 
นายสังวาลย รอดน่ิม 

พนักงานขับรถยนต ระดับ 2 
นางวัลวดี อุดมพันธ 

พนักงานหองสมุด ระดับ 2 

นายสมรัก รุงศริ ิ

พนักงานท่ัวไป ระดับ 2 
นายชํานาญ บุญโต 

พนักงานขับรถยนต ระดับ 2 

นายเอกวัฒน เทศผอง 

พนักงานขับรถยนต ระดับ 2 

นายอนุชา แยมนอย 

พนักงานขับรถยนต ระดับ 1 

ไปชวยราชการ 
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รายชื่อลูกจางประจาํ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

ที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ปที่
เกษียณ 

1 นายสุเทพ อุดมพันธ ชางปูน ระดับ 3 - - 2570 
2 นายณัฐพงษ ทองคําเภา ชางฝมือท่ัวไป ระดับ 3 - - 2564 
3 นางวัลวดี อุดมพันธ พนักงานหองสมุด ระดับ 2 ตร ี บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 2567 
4 นายประดิษฐ ฟองนนที ชางไม ระดับ 3 - - 2562 
5 นางลัดดาวัลย แยมอุบล พนักงานธุรการ ระดับ 3 ตร ี บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 2574 

6 นายสมรัก รุงศริ ิ
พนักงานท่ัวไป 

ระดับ 2 / หัวหนา 
- 

- 2568 

7 นายสังวาล รอดน่ิม 
พนักงานขับรถยนต 
ระดับ 2 / หัวหนา 

- 
- 2562 

8 นายเอกวัฒน เทศผอง พนักงานขับรถยนตระดับ 2 - - 2564 
9 นายชํานาญ บุญโต พนักงานขับรถยนต ระดับ 2 - - 2565 

10 นายอนุชา แยมนอย 
พนักงานขับรถยนต ระดับ 1 

(ไปชวยราชการ) 
- 

- 2567 

 

 

จํานวนลูกจางประจาํ จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา 
จํานวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาตอ ไปชวยราชการ 

ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 
ปรญิญาโท 0 0 0 0 0 
ปริญญาตรี 2 2 0 0 2 
ปวส. 0 0 0 0 0 
อ่ืนๆ 8 7 0 1 8 

รวม 10 9 0 1 10 
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารและเผยแพร 
ในการประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2561 

 
ป ผูวิจัย/ช่ือเร่ืองานวิจัย 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 
2018 Wipoj Chansam, Somboon Chewpreecha, Wittaya Pattamarangdul, Yupaporn 

Singlampong, Prạchỵa Saphapong. (2018). A Student of Physical Fitness in Sport 
Program Srinakarintrara Princess in Mother School in Samut sakhon Under the 
Patronage of Princess Maha Chakri Sirinthon. Proceeding 8th Institute of Physical 
Education International Conference 19th – 21th August, 2018. P 121 - 129 

2561 ไวพจน จันทรเสม. (2561). การศึกษาการใช ส่ือเพื่อเปดรับขอมูลขาวสารและการให
ความสําคัญตอการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมของประชาชน. วารสารนิเทศ
ศาสตร ปท่ี 36 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม –  สิงหาคม 2561.  97-112. (TCI 2) 

2561 วิทยา ปทมะรางกูล และยุพาภรณ สิงหลําพอง (2561). การศึกษาเปรียบเทียบการฟนฟู
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาโดยใชเทคนิคในการฟนฟูท่ีแตกตางกัน. วารสารวิชาการ
สถาบันการพลศึกษา. ปท่ี 10. ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน). 89-102. (TCI 1) 

2018 Maiuthed, A., Chantarawong. W., & Chanvorachote, P. (2018). Lung cancer stem 
cells and cancer stem cell-targeting natural compounds. Anticancer Research. 
38(7), 3797-3809. doi: 10.21873/anticanres.12663. Review. Retrieved from 
http://ar.iiarjournals.org/content/38/7/3797.long (วารสารระดับนานาชาติ)  

คณะศิลปศาสตร 
2561 ยุวลักษณ เสงหวาน กฤษณา สงวนจีน ทัศนีย สระทองคํา และพิจิตร กมลโชติ. (2561). 

การศึกษาความเขาใจการใชภาษาเฉพาะในเกมกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา. 
วารสารศาสตรการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย. 2(2), 78-84.  

2561 สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ. (2561). การเปล่ียนแปลงการกระทําทางสังคมจากทัศนะของเวเบอร
บนความทาทายความสามารถในการบริหารเพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางสังคม. วารสาร
ปาริชาต, 31(2), 85-104. (TCI 1) 

2561 สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ. (2561). การจัดการเรียนการสอนโดยใชทีมเปนฐานเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในศตวรรษท่ี 21. วารสารครุศาสตรสาร, 12(2), 197-208. (TCI 1) 

2561 จารุวดี แกวมา. (2561). คานิยมของผูบริโภคและประเภทของผลิตภัณฑท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑท่ีใชแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑอนุรักษส่ิงแวดลอม. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 ราชภัฏหมูบานจอมบึง. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง. 
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ป ผูวิจัย/ช่ือเร่ืองานวิจัย 
2018 Kriangsak Sanakang, Rattana Penprayoon, Nopporn Phetpool and Ilnaz 

Jamshidzehi (2018). The study of understanding the usage of tennis technical 
Terms by the students 362 of the Institute of Physical Education in Central 
Campus. Proceedings 8th Institute of Physical Education International Conference 
2018 19-21 August 2018 (pp.326). Bangkok Thailand.  

2561 นเรศ บัวลวย. (2561). การส่ือสารเพื่อสรางและตอรองความหมายของส่ือสาธารณะเพื่อกลุม
คนชายขอบ : กรณีศึกษาผูติดเช้ือเอชไอวี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 7(2), 56-64. 
(TCI 2) 

คณะศึกษาศาสตร 
2018 Teerapol Poblarp. (2018). Patterns for the Dissemination of Sillapa Muaythai: Sit 

Pan Thai Norrasing, Proceedings 8 th Institute of Physical Education International 
Conference, (pp.1181-1187). Bangkok: Institute of Physical Education.  

2018 Jongrak Karam. (2 0 1 8 ) .  The Study Factors Associated of Enticement Affection 
Physical Fitness. (pp.1 7 3 ) .  Abstract book Institute of Physical Education 
International Conference 2018. (IPEIC 2018) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2558 – 2561 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมทุรสาคร 

 

องคประกอบ 
ผลการประเมินหลักสูตร 

2558 2559 2560 2561 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน     
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

องคประกอบที ่2 บัณฑิต     
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.18 4.33 4.22 4.22 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา 

5.00 5 5 5 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา     
3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 3 3 4 
องคประกอบที่ 4 อาจารย     
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 2 3 
4.2 คุณภาพอาจารย 3.78 5 5 5 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน 

    

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 3 3 2 3 
5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 2 3 
5.4 การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู     
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 3 3 3 

ผลการประเมิน 3.46 3.72 3.40 3.71 

 
 
 
 
 



40                                          ขอมูลสารสนเทศ 2562 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2558 – 2561 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วทิยาเขตสมทุรสาคร 

 

องคประกอบ 
ผลการประเมินคณะ 

2558 2559 2560 2561 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต     
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.46 3.72 3.40 3.71 
1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.79 3.57 2.27 2.27 
1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3.57 4.76 3.03 3.03 
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

0 5 5 5 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 3 5 5 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 3 3 4 3 
1.7 นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรม - - - 4 
1.8 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา - - - 3 
องคประกอบที ่2 การวิจัย     
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
หรืองานสรางสรรค 

4 3 4 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 3.14 4.88 3.18 3.64 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

1.43 5 2.73 2.73 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5 3 5 5 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเลนพ้ืนบาน และกีฬาไทย 

5 3 5 5 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ     
5.1 การบริหารจดัการของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของสถาบัน 

4 3 4 4 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 4 5 4 5 
ผลการประเมิน 3.26 3.84 3.89 3.96 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2558 – 2561 

คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมทุรสาคร 

 

องคประกอบ 
ผลการประเมินหลักสูตร 

2558 2559 2560 2561 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน     
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

องคประกอบที ่2 บัณฑิต     
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.59 4.48 4.37 4.16 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา 

5 5 5 5 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา     
3.1 การรับนักศึกษา 3 3 2 2 
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 2 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศกึษา 3 3 4 3 
องคประกอบที่ 4 อาจารย     
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2 3 3 3 
4.2 คุณภาพอาจารย 1.67 3 2.67 3.33 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 4 4 3 4 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน 

    

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 2 3 
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 2 3 3 2 
5.3 การประเมินผูเรียน 3 2 2 2 
5.4 การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 4.5 5 5 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู     
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 3 4 3 

ผลการประเมิน 3.33 3.38 3.31 3.19 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2558 – 2561 

คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมทุรสาคร 

 

องคประกอบ 
ผลการประเมินคณะ 

2558 2559 2560 2561 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต     
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.33 3.38 3.19 3.31 
1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.75 4.17 2.88 2.08 
1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1.76 0.93 0.64 0.69 
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

5 0 5 5 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 4 3 4 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 4 3 3 3 
1.7 นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรม - - - 4 
1.8 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา - - - 3 
องคประกอบที ่2 การวิจัย     
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
หรืองานสรางสรรค 

5 4 4 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 0 4.38 5 4.58 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

0.50 2.22 3.08 4.58 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 3 3 4 5 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเลนพ้ืนบาน และกีฬาไทย 

5 3 3 5 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ     
5.1 การบริหารจัดการของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของสถาบัน 

4 4 4 4 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 4 5 4 5 
ผลการประเมิน 3.33 3.16 3.45 3.88 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2558 – 2561 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมทุรสาคร 

 

องคประกอบ 
ผลการประเมินหลักสูตร 

2558 2559 2560 2561 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน     
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

องคประกอบที ่2 บัณฑิต     
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.11 4.23 4.22 4.25 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา 

4.31 4.55 5 5 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา     
3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 2 
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 3 2 2 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 2 2 3 
องคประกอบที่ 4 อาจารย     
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2 3 2 2 
4.2 คุณภาพอาจารย 4 3.33 4.67 4 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3 3 4 3 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน 

    

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 2 
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 3 3 3 3 
5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 2 
5.4 การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 4.5 5 5 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู     
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 3 3 3 

ผลการประเมิน 3.26 3.28 3.38 3.10 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2558 – 2561 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมทุรสาคร 

 

องคประกอบ 
ผลการประเมินคณะ 

2558 2559 2560 2561 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต     
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.26 3.28 3.38 3.10 
1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.13 4.55 5 5 
1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 4.17 5 3.47 2.98 
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

5 5 5 5 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 3 5 4 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 3 3 5 4 
1.7 นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรม - - - 3 
1.8 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา - - - 3 
องคประกอบที ่2 การวิจัย     
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
หรืองานสรางสรรค 

5 4 4 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 5 4.55 5 4.73 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

1.25 3.64 5 1.43 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5 3 5 5 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเลนพ้ืนบาน และกีฬาไทย 

5 3 5 5 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ     
5.1 การบริหารจัดการของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของสถาบัน 

4 4 4 4 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 4 4 4 5 
ผลการประเมิน 4.06 3.85 4.53 4.02 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต 
ประจําปการศึกษา 2558 – 2561 

มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมทุรสาคร 
 

องคประกอบ 
ผลการประเมินวิทยาเขต 

2558 2559 2560 2561 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต     
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.37 3.46 3.32 3.37 
1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.02 4.17 3.47 3.38 
1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 3.16 3.70 2.32 2.25 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 3 5 5 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 4 3 5 4 
องคประกอบที ่2 การวิจัย     
2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 5 3 3 5 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 2.71 4.60 4.39 4.32 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 1.06 3.62 3.60 2.91 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5 5 5 5 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม     
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบาน 
และกีฬาไทย 

5 3 5 5 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ     
5.1 การบริหารจัดการของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธพันธกิจ
กลุมสถาบันและเอกลักษณของวิทยาเขต 

4 4 4 4 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 3.58 3.62 3.96 3.95 
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5 3 5 5 
5.4 นักศึกษาเขารวมแขงขันกีฬาในระดับชาติ - - - 5 
5.5 นักศึกษาเขารวมการแขนขันกีฬาในระดับนานาชาติ - - - 2.50 
5.6 นักศึกษาไดรับรางวัลในการเขารวมแขงขันกีฬาระดับชาติ - - - 5 
5.7 นักศึกษาไดรับรางวัลในการเขารวมแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ - - - 5 

ผลการประเมิน 3.84 3.63 4.08 4.16 
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ตารางสรุปเหรียญรางวัล การแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
“พลศึกษาเกมส” คร้ังท่ี 43 

ระหวางวันท่ี 6 – 15 กันยายน พ.ศ.2561 
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 

ลําดับ วิทยาเขต 
เหรียญ
ทอง 

เหรียญเงิน 
เหรียญ
ทองแดง 

รวม 

1 วิทยาเขตสุโขทัย 111 64 58 233 

2 วิทยาเขตชลบุร ี 71 38 65 174 

3 วิทยาเขตสุพรรบุร ี 65 41 63 169 

4 วิทยาเขตเชียงใหม 43 57 68 168 

5 วิทยาเขตเพชรบูรณ 17 23 43 83 

6 วิทยาเขตลําปาง 15 24 20 59 

7 วิทยาเขตกรุงเทพ 15 19 35 69 

8 วิทยาเขตตรัง 14 30 37 81 

9 วิทยาเขตมหาสารคาม 14 20 26 60 

10 วิทยาเขตอางทอง 14 16 30 60 

11 วิทยาเขตกระบี ่ 11 25 32 68 

12 วิทยาเขตศรีสะเกษ 11 22 26 59 

13 วิทยาเขตชุมพร 11 12 26 49 

14 วิทยาเขตอุดรธานี 10 21 33 64 

15 วิทยาเขตชัยภูมิ 10 18 30 58 

16 วิทยาเขตยะลา 9 4 21 34 

17 วิทยาเขตสมุทรสาคร 8 12 30 50 

รวม 449 446 643 1,538 
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ผลงานนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

“พลศึกษาเกมส” คร้ังท่ี 43 
ระหวางวันท่ี 6 – 15 กันยายน พ.ศ.2561 

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล สังกัดคณะ ชนิดกีฬา ผลงานการแขงขัน 
1 นายศิวกร  จงกลฐากร วิทยาศาสตรฯ ฟุตซอล 1 เหรียญทอง 
2 นายอนุสรณ  แจมนิมิตร วิทยาศาสตรฯ ฟุตซอล 1 เหรียญทอง 
3 นายธนากร  ไชยสอน วิทยาศาสตรฯ ฟุตซอล 1 เหรียญทอง 
4 นายอมรชัย  ไชคินี วิทยาศาสตรฯ ฟุตซอล 1 เหรียญทอง 
5 นายคมสันต  สิงหรา วิทยาศาสตรฯ ฟุตซอล 1 เหรียญทอง 
6 นายสุธางค  บุญยะมา วิทยาศาสตรฯ ฟุตซอล 1 เหรียญทอง 
7 นายรุติ  อินทรโชติ วิทยาศาสตรฯ ฟุตซอล 1 เหรียญทอง 
8 นายลัทธพล  รุณเหลือง วิทยาศาสตรฯ ฟุตซอล 1 เหรียญทอง 
9 นายวีรชัย  แสงประทีป ศิลปศาสตร ฟุตซอล 1 เหรียญทอง 
10 นายอลงกรณ  จันทรพร ศิลปศาสตร ฟุตซอล 1 เหรียญทอง 
11 นายนิติกร  เหลียวพัฒนพงศ ศึกษาศาสตร ฟุตซอล 1 เหรียญทอง 
12 นายสุกัลย  พิลาวรรณ ศึกษาศาสตร ฟุตซอล 1 เหรียญทอง 
13 นายอภิสิทธ์ิ  สาระสิทธ์ิ ศึกษาศาสตร ฟุตซอล 1 เหรียญทอง 
14 นายชัยณรงค  พันธพงค ศึกษาศาสตร ฟุตซอล 1 เหรียญทอง 
15 นายสนธยา  พรมเมตตา ศึกษาศาสตร ฟุตซอล 1 เหรียญทอง 
16 นายธนาคาร  การบุญ ศึกษาศาสตร ฟุตซอล 1 เหรียญทอง 
17 นายพงศพานิช  พลพิทักษ   วิทยาศาสตรฯ ยิงธนู 2 เหรียญทองแดง 
18 นายวงศกร  อัตตนาถวงษ วิทยาศาสตรฯ ยิงธนู 1 เหรียญทองแดง 
19 นายณัฐวุฒิ   โองอินทร วิทยาศาสตรฯ ยิงธนู 1 เหรียญทองแดง 
20 นางสาวภาวดี   ชุมแจม วิทยาศาสตรฯ ยิงธนู 1 เหรียญทองแดง 

21 นางสาวสุดารัตน   พุมรัก วิทยาศาสตรฯ ยิงธนู 
1 เหรียญเงิน 

1 เหรียญทองแดง 

22 นางสาวภัคพร  โชติกะพุกกณะ ศึกษาศาสตร ยิงธนู 
2 เหรียญทอง 
2 เหรียญเงิน 

1 เหรียญทองแดง 

23 นางสาวประกายกานต   หาญเจริญ ศึกษาศาสตร ยิงธนู 
1 เหรียญเงิน 

1 เหรียญทองแดง 

24 นางสาวนพรัตน   มีจํารัส ศึกษาศาสตร ยิงธนู 
1 เหรียญเงิน 

1 เหรียญทองแดง 

25 นายอภิชัย   ปะทังวา ศึกษาศาสตร ยิงธนู 
1 เหรียญเงิน 

1 เหรียญทองแดง 

26 นายศราวุธ   ออนอยู ศึกษาศาสตร ยิงธนู 
1 เหรียญเงิน 

1 เหรียญทองแดง 
27 นายธัชชัย   นาคอรามศร ี ศึกษาศาสตร  ยิงธนู 1 เหรียญเงิน 
28 นายวิษณุ  เกษมสุข ศึกษาศาสตร  ยิงธนู 1 เหรียญทองแดง 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกุล สังกัดคณะ ชนิดกีฬา ผลงานการแขงขัน 
29 นายยศพร  อนไชยา ศึกษาศาสตร  ยิงธนู 1 เหรียญทองแดง 
30 นายนที  ชะนาเทศ วิทยาศาสตรฯ มวยไทย 1 เหรียญทอง 
31 นางสาวเกตมณ ี ชะสิงห วิทยาศาสตรฯ มวยไทย 1 เหรียญทอง 
32 นายกิตติศักด์ิ  สุขสงวน วิทยาศาสตรฯ มวยไทย 1 เหรียญทองแดง 
33 นายทิวากร เส็มสัน  วิทยาศาสตรฯ มวยไทย 1 เหรียญเงิน 
34 นายธนากร  ชนะพันธ ศิลปศาสตร  มวยไทย 1 เหรียญทองแดง 
35 นายคงศักด์ิ  กงจก ศิลปศาสตร  มวยไทย 1 เหรียญทองแดง 
36 นางสาวเกษร แสนละคร ศึกษาศาสตร  มวยไทย 1 เหรียญทองแดง 
37 นายธนบูลย  โกศล วิทยาศาสตรฯ วูซ ู 1 เหรียญทองแดง 
38 นายกิตติศักด์ิ  สุขสงวน วิทยาศาสตรฯ วูซ ู 1 เหรียญทองแดง 
39 นางสาวเกตมณ ี ชะสิงห วิทยาศาสตรฯ วูซ ู 1 เหรียญทองแดง 
40 นายอมรรัตน  ชูลาภ วิทยาศาสตรฯ วูซ ู 1 เหรียญทอง 
41 นายทักษดนัย  สุขมล วิทยาศาสตรฯ วูซ ู 1 เหรียญทองแดง 
42 นายธนากร  ชนะพันธ ศิลปศาสตร  วูซ ู 1 เหรียญเงิน 
43 นางสาวเมริณภา  จันทรเสม วิทยาศาสตรฯ เทควันโด 1 เหรียญทอง 
44 นางสาวทักษิณา  ดวงเสมอ ศึกษาศาสตร  เทควันโด 1 เหรียญเงิน 
45 นางสาวณีรนุช  หนูแดง ศึกษาศาสตร  ยิมนาสติกศิลป 1 เหรียญเงิน 

46 นางสาวสุพัฒตรา เบญจมาศ ศึกษาศาสตร ยิมนาสติกศิลป 
1 เหรียญทอง 
1 เหรียญเงิน 

1 เหรียญทองแดง 
47 นายโสภณวิชญ  ไตรวิชสุทธิทอง ศิลปศาสตร  วายนํ้า 2 เหรียญเงิน 
48 นางสาวกัญญาภรณ  พวงมาลัย ศึกษาศาสตร  วายนํ้า 1 เหรียญทองแดง 

49 นางสาววรยิา  ขุนทองจับ ศึกษาศาสตร  วายนํ้า 
2 เหรียญเงิน 

1 เหรียญทองแดง 
50 นายวรพล  แสนจันทร ศึกษาศาสตร  วายนํ้า 1 เหรียญทองแดง 
51 นายตวนอภิชาติ รายอคาลี  วิทยาศาสตรฯ ปนจักสีลัต 1 เหรียญเงิน 
52 นายซาฟกี  อีแต วิทยาศาสตรฯ ปนจักสีลัต 1 เหรียญทองแดง 
53 นางสาววาร ี นันธิษา ศึกษาศาสตร  ปนจักสีลัต 1 เหรียญทองแดง 
54 นางสาวปนัฐฐา  รัตนเรืองมณ ี ศิลปศาสตร  มวยปล้ํา 1 เหรียญเงิน 
55 นายจิรพงศ  บุญโสม วิทยาศาสตรฯ ยูยิตสู 1 เหรียญทองแดง 
56 นายธนายุทธ  บุญมี วิทยาศาสตรฯ ยูยิตสู 1 เหรียญทองแดง 
57 นายวัชริศ  สังขคํา วิทยาศาสตรฯ ยูยิตสู 1 เหรียญทองแดง 
58 นายสรัล  พวงพันธ ศิลปศาสตร  ยูยิตสู 1 เหรียญทองแดง 
59 นางสาวจุฑามาศ  โพธ์ินวลศร ี ศิลปศาสตร  กรีฑา 1 เหรียญทองแดง 
60 นายสุชาติ  รื่นสุคนธ ศึกษาศาสตร กรฑีา 1 เหรียญทองแดง 
61 นาย ภีมะพัศ   คงพุม ศึกษาศาสตร รักบี้ฟุตบอล 1 เหรียญทองแดง 
62 นาย เขมินทร   รอบจังหวัด ศึกษาศาสตร รักบี้ฟุตบอล 1 เหรียญทองแดง 
63 นาย ปรีชา   โฉมอาจ ศึกษาศาสตร รักบี้ฟุตบอล 1 เหรียญทองแดง 
64 นาย ภานุวัฒน   จันทพุฒ ศึกษาศาสตร รักบี้ฟุตบอล 1 เหรียญทองแดง 
65 นาย อัษฎายุธ   แกวหะวัน ศึกษาศาสตร รักบี้ฟุตบอล 1 เหรียญทองแดง 
66 นาย จิรายุ   จงอนุรักษ ศึกษาศาสตร รักบี้ฟุตบอล 1 เหรียญทองแดง 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกุล สังกัดคณะ ชนิดกีฬา ผลงานการแขงขัน 
67 นาย ปภังกร   มลสวัสด์ิ ศึกษาศาสตร รักบี้ฟุตบอล 1 เหรียญทองแดง 
68 นาย ตนตะวัน   บุญแจม ศึกษาศาสตร รักบี้ฟุตบอล 1 เหรียญทองแดง 
69 นาย สุรวิชญ   สิงหพันธ ศึกษาศาสตร รักบี้ฟุตบอล 1 เหรียญทองแดง 
70 นาย ธีรภพ   บัวสิม ศึกษาศาสตร รักบี้ฟุตบอล 1 เหรียญทองแดง 
71 นางสาวณัฎฐณิชา  ศศิวิมลพิชญ วิทยาศาสตรฯ ยูโด 1 เหรียญทองแดง 
72 นางสาวพรรณาพร  แกวพะวงค วิทยาศาสตรฯ มวยสากล 1 เหรียญทองแดง 
73 นายณัฐภัทร  มณีวัฒนเศรษฐ วิทยาศาสตรฯ เปตอง 1 เหรียญทองแดง 

 
ผลงานนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ คร้ังท่ี 46 “เจียงฮายเกมส” จังหวัดเชียงราย 
ระหวางวันท่ี 15 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

 
ลําดับ ช่ือ – นามสกุล สังกัดคณะ ชนิดกีฬา ผลงานการแขงขัน 

1 นายเศกสรรค  แกวคําชาติ ศึกษาศาสตร มวยไทย 1 เหรียญทอง 
2 นายพีรพัฒน  อนลําพูน วิทยาศาสตรฯ มวยไทย 1 เหรียญทอง 
3 น.ส.เกตมณี  ชะสิงห วิทยาศาสตรฯ มวยไทย 1 เหรียญเงิน 
4 น.ส.อริสรา  สุธรรม วิทยาศาสตรฯ มวยไทย 1 เหรียญเงิน 
5 นายกิตติศักด์ิ  สุขสงวน วิทยาศาสตรฯ มวยไทย 1 เหรียญทองแดง 
6 นายคงศักด์ิ  กงจก ศิลปศาสตร มวยไทย 1 เหรียญทองแดง 
7 นายจตุพล  เพงพิศ วิทยาศาสตรฯ มวยสากล 1 เหรียญเงิน 
8 นายตวนอภิชาติ  รายอคาลี วิทยาศาสตรฯ ปนจักสีลัต 1 เหรียญทอง 
9 นายอดิศักด์ิ  บือราเฮง วิทยาศาสตรฯ ปนจักสีลัต 1 เหรียญทองแดง 
10 นายสรศักด์ิ  วงศสุวรรณ ศิลปศาสตร มวยปล้ํา 1 เหรียญทองแดง 

 

ผลงานนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน คร้ังท่ี 19 

ณ กรุงเนปดอร สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
ระหวางวันท่ี 7 - 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 

 
ลําดับ ช่ือ – นามสกุล สังกัดคณะ ชนิดกีฬา ผลงานการแขงขัน 

1 นายบารมี  กูลสวัสด์ิมงคล วิทยาศาสตรฯ วูซ ู ผูชวยผูฝกสอน 
2 นายกิตติศักด์ิ  สุขสงวน วิทยาศาสตรฯ วูซ ู 1 เหรียญทอง 
3 นายทักษดนัย  สุขมล วิทยาศาสตรฯ วูซ ู 1 เหรียญเงิน 
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ผลงานนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 46 
"ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส" จังหวัดอุบลราชธานี (รอบมหกรรม) 

ระหวางวันท่ี 11 – 20 มกราคม พ.ศ.2562 

 
ลําดับ ช่ือ – นามสกุล สังกัดคณะ ชนิดกีฬา ผลงานการแขงขัน 

1 นางสาวสุธีรา  ทาอําไพ ศึกษาศาสตร  ฟุตซอล ไดเปนตัวแทนของสถาบัน
การพลศึกษา เขารวมการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศ ครั้งท่ี 46 
“ราชภัฏอุบลราชธานี
เกมส” 

2 นางสาวยุวดี  กิ่งทอง ศึกษาศาสตร  ฟุตซอล 
3 นายปภังกร  มลสวัสด์ิ ศึกษาศาสตร  รักบี ้
4 นายกิตติพัฒน  ทองแผน ศิลปศาสตร ยูโด 
5 นายวศิษฐพล  ภูระหงส วิทยาศาสตรฯ เพาะกาย 
6 นายศรีฆเณต มาสูงเนิน ศึกษาศาสตร  เพาะกาย 
7 นางสาวสิราวรรณ   กิ่งทอง ศึกษาศาสตร  เพาะกาย 
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ตารางสรุปเหรียญรางวัล การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
“พลศึกษาเกมส” คร้ังท่ี 44 

ระหวางวันท่ี 3 – 12 กันยายน พ.ศ.2562 
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

 

ลําดับ วิทยาเขต 
เหรียญ
ทอง 

เหรียญเงิน 
เหรียญ
ทองแดง 

รวม 

1 วิทยาเขตสุโขทัย 88 60 64 212 

2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 76 52 34 162 

3 วิทยาเขตชลบุร ี 62 44 55 161 

4 วิทยาเขตเชียงใหม 56 66 91 213 

5 วิทยาเขตสมุทรสาคร 22 20 42 84 

6 วิทยาเขตตรัง 20 26 53 99 

7 วิทยาเขตอุดรธานี 16 28 26 70 

8 วิทยาเขตมหาสารคาม 16 17 29 62 

9 วิทยาเขตลําปาง 15 22 21 58 

10 วิทยาเขตกรุงเทพ 15 21 32 68 

11 วิทยาเขตชุมพร 15 15 24 54 

12 วิทยาเขตยะลา 15 11 32 58 

13 วิทยาเขตศรีสะเกษ 13 19 27 59 

14 วิทยาเขตเพชรบูรณ 12 27 43 82 

15 วิทยาเขตกระบี ่ 12 18 30 60 

16 วิทยาเขตชัยภูมิ 12 6 35 53 

17 วิทยาเขตอางทอง 10 21 31 62 

รวม 475 473 669 1,617 
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ผลงานนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

“พลศึกษาเกมส” คร้ังท่ี 44 
ระหวางวันท่ี 3 – 12 กันยายน พ.ศ.2562 

ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 
 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ชนิดกีฬา ผลการแขงขัน 

1 นาย อภิวัฒน ถ่ินนอก 
กีฬายูโด - รุนนํ้าหนักเกิน 60 กก. แตไมเกิน 66 กก. เหรียญทอง 
กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลชาย รุนนํ้าหนักมากกวา 62 กก. 
แตไมเกิน 69 กก. 

เหรียญทอง 

2 นาย กษิดิศ สําเร็จ 
กีฬาเทนนิส - ทีมชาย เหรียญทอง 
กีฬาเทนนิส - ชายเด่ียว เหรียญทอง 
กีฬาเทนนิส - ชายคู เหรียญทอง 

3 นาย ฐานทัพ สุขสาํราญ 
กีฬาเทนนิส - ทีมชาย เหรียญทอง 
กีฬาเทนนิส - ชายคู เหรียญทอง 

4 นาย พสิษฐ ธีมะสถิต กฬีาเทนนิส - ทีมชาย เหรียญทอง 
5 นาย จิรเดช ทาระเวท กีฬาเทนนิส - ทีมชาย เหรียญทอง 
6 นาย จิระ โคธนานิล กีฬาเทนนิส - ทีมชาย เหรียญทอง 
7 นาย มนทาระ บุญแดนไพร กีฬาเทนนิส - ทีมชาย เหรียญทอง 

8 นางสาว ทักษิณา ดวงเสมอ 
กีฬาเทควันโด - ประเภทตอสู (Kyearugi) บุคคลหญิง      
รุนฟนเวท นํ้าหนักไมเกิน 46 กก. 

เหรียญทอง 

9 นาย วงศกร อัตตนาถวงษ 

กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 70 เมตร ทีมผสม  เหรียญทอง 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 50-30 เมตร            
รอบจัดอันดับ ทีมชาย 

เหรียญทอง 

กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย เหรียญเงิน 

10 นาย ศราวุธ ออนอยู 

กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 70 เมตร ทีมผสม  เหรียญทอง 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย เหรียญทอง 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 50-30 เมตร            
รอบจัดอันดับ ทีมชาย 

เหรียญทอง 

กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย เหรียญเงิน 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 70 เมตร บุคคลชาย เหรียญทองแดง 

11 นาย ธัชชัย นาคอรามศรี 

กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 70 เมตร ทีมผสม  เหรียญทอง 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 50-30 เมตร            
รอบจัดอันดับ ทีมชาย 

เหรียญทอง 

กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 50-30 เมตร            
รอบจัดอันดับ บุคคลชาย 

เหรียญเงิน 

กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลชาย เหรียญเงิน 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย เหรียญเงิน 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล ชนิดกีฬา ผลการแขงขัน 

12 นางสาว ภัคพร โชติกะพุกกณะ 

กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 70 เมตร ทีมผสม  เหรียญทอง 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 70 เมตร บุคคลหญิง เหรียญเงิน 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 50-30 เมตร             
รอบจัดอันดับ บุคคลหญิง 

เหรียญเงิน 

กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 30 เมตร บุคคลหญิง เหรียญเงิน 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 50-30 เมตร             
รอบจัดอันดับ ทีมหญิง 

เหรียญทองแดง 

13 นางสาว เมริณภา จันทรเสม 
กีฬาเทควันโด - ประเภทตอสู (Kyearugi) บุคคลหญิง      
รุนมิดเดิลเวท นํ้าหนักมากกวา 67 กก. แตไมเกิน 73 กก. 

เหรียญทอง 

14 นาย อมรรัตน ชูลาภ กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุนนํ้าหนักไมเกิน 45 กก. เหรียญทอง 

15 นาย วัชริศ สังขคํา 
กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุนนํ้าหนักมากกวา 45 กก. แตไมเกิน 
48 กก. 

เหรียญทอง 

16 นาย ศิวกร โสะเตง 
กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุนนํ้าหนักมากกวา 56 กก. แตไมเกิน 
60 กก. 

เหรียญทอง 

17 นาย วิษณุ เกษมสุข 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 50-30 เมตร            
รอบจัดอันดับ ทีมชาย 

เหรียญทอง 

กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลบั ระยะ 30 เมตร ทีมชาย เหรียญเงิน 

18 นางสาว พรชนก สกุลสิริถาวร 

กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 18 เมตร รอบจัดอันดับ 
บุคคลหญิง 

เหรียญทอง 

กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพคัดออก 
บุคคลหญิง 

เหรียญทอง 

กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง เหรียญทองแดง 

19 นางสาว สุดารัตน บาทบํารุง 
กีฬายิมนาสติกศิลป - ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ       
ฟลอเอ็กเซอไซค 

เหรียญทอง 

20 นาย อดิศักด์ิ บือราเฮง 
กีฬาปนจักสีลัต - รุน G นํ้าหนักมากกวา 75 กก. และไมเกิน 
80 กก. 

เหรียญทอง 

21 นาย ทิวากร เส็มสัน 
กีฬามวยไทยสมัครเลน - รุนไลทฟลายเวท นํ้าหนักตองเกิน 
45 กก. แตไมเกิน 48 กก. 

เหรียญทอง 

22 นาย นพชัย ขุนอักษร 
กีฬามวยไทยสมัครเลน - รุนแบนต้ัมเวท นํ้าหนักตองเกิน   
51 กก. แตไมเกิน 54 กก. 

เหรียญทอง 

23 นาย สิทธิพรชยั วรรณทวี 
กีฬามวยไทยสมัครเลน - รุนมิดเด้ิลเวท นํ้าหนักตองเกิน    
71 กก. แตไมเกิน 75 กก. 

เหรียญทอง 

24 นางสาว เกตมณี ชะสิงห 
กีฬามวยไทยสมัครเลน - รุนพินเวท นํ้าหนักตองเกิน 42 กก. 
แตไมเกิน 45 กก. 

เหรียญทอง 

กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุนนํ้าหนักไมเกิน 45 กก. เหรียญทองแดง 
25 นาย กองสกุล ท่ังเหมือน กีฬาฟุตซอล – ทีมชาย เหรียญทอง 
26 นาย สุธางค บุญยะมา กีฬาฟุตซอล – ทีมชาย เหรียญทอง 
27 นาย ธิติวุฒิ รอดทาไม กีฬาฟุตซอล – ทีมชาย เหรียญทอง 
28 นาย ศรัณย ศักด์ิศิลปะอุดม กีฬาฟุตซอล - ทีมชาย เหรียญทอง 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล ชนิดกีฬา ผลการแขงขัน 
29 นาย อรญัธรรม สีเคน กีฬาฟุตซอล – ทีมชาย เหรียญทอง 
30 นาย มานัติ พรมพิราม กีฬาฟุตซอล – ทีมชาย เหรียญทอง 
31 นาย สุกัลย พิลาวรรณ กีฬาฟุตซอล – ทีมชาย เหรียญทอง 
32 นาย ธรรพณธร สายสุด กีฬาฟุตซอล – ทีมชาย เหรียญทอง 
33 นาย อภิสิทธ์ิ สาระสิทธ์ิ กีฬาฟุตซอล – ทีมชาย เหรียญทอง 
34 นาย ไชยา แซโงว กีฬาฟุตซอล – ทีมชาย เหรียญทอง 
35 นาย เกียรติศักด์ิ ทองดวง กีฬาฟุตซอล – ทีมชาย เหรียญทอง 
36 นาย อมรชัย ไชคินี กีฬาฟุตซอล – ทีมชาย เหรียญทอง 
37 นาย สนธยา พรมเมตตา กีฬาฟุตซอล – ทีมชาย เหรียญทอง 
38 นาย ศิวกร จงกลฐากร กีฬาฟุตซอล – ทีมชาย เหรียญทอง 
39 นาย สุธิพงษ จีนโกว กีฬาฟุตซอล – ทีมชาย เหรียญทอง 
40 นาย ปารเมศ จิตสําราญ กีฬาฟุตซอล – ทีมชาย เหรียญทอง 
41 นาย ธนาคาร การบุญ กีฬาฟุตซอล – ทีมชาย เหรียญทอง 

42 นาย กิตติพัฒน ทองแผน 

กีฬายูโด - รุนนํ้าหนักเกิน 55 กก. แตไมเกิน 60 กก. เหรียญเงิน 
กีฬาคูราช - รุนนํ้าหนักมากกวา 55.01 กก. แตไมเกิน  
60.00 กก. 

เหรียญเงิน 

กีฬามวยปล้ํา - GR รุนนํ้าหนักเกิน 55 กก. แตไมเกิน 60 กก. เหรียญทองแดง 
กีฬายูยิตส ู- จับล็อคบุคคลชาย รุนนํ้าหนักมากกวา 56 กก. 
แตไมเกิน 62 กก. 

เหรยีญทองแดง 

กีฬายูยิตสู - ตอสูบุคคลชาย รุนนํ้าหนักมากกวา 56 กก.    
แตไมเกิน 62 กก. 

เหรียญทองแดง 

43 นางสาว ณัฎฐณิชา ศศิวิมลพิชญ 

กีฬายูโด - รุนนํ้าหนักเกิน 52 กก. แตไมเกิน 57 กก. เหรียญเงิน 
กีฬามวยปล้ํา - FW รุนนํ้าหนักเกิน 55 กก. แตไมเกิน      
57 กก. 

เหรียญเงิน 

กีฬายูโด - ประเภททาทุมมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA (คู) เหรียญทองแดง 
กีฬายูยิตสู - จับล็อคบุคคลหญิง รุนนํ้าหนักมากกวา 55 กก. 
แตไมเกิน 62 กก. 

เหรียญทองแดง 

กีฬายูยิตสู - ตอสูบุคคลหญิง รุนนํ้าหนักมากกวา 55 กก.   
แตไมเกิน 62 กก. 

เหรียญทองแดง 

กีฬาคูราช - รุนนํ้าหนักมากกวา 52.01 กก. แตไมเกิน   
57.00 กก. 

เหรียญทองแดง 

44 นางสาว วริยา ขุนทองจับ 

กีฬาวายนํ้า - ฟรีสไตล 800 เมตร เหรียญเงิน 
กีฬาวายนํ้า - ผลัดฟรีสไตล 4 x 100 เมตร เหรียญทองแดง 
กีฬาวายนํ้า - ผลัดฟรีสไตล 4 x 200 เมตร เหรียญทองแดง 
กีฬาวายนํ้า - ฟรีสไตล 400 เมตร เหรียญทองแดง 
กีฬาวายนํ้า - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร เหรียญทองแดง 

45 นาย ธนบูลย โกศล 
กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุนนํ้าหนักมากกวา 52 กก. แตไมเกิน 
56 กก. 

เหรียญเงิน 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล ชนิดกีฬา ผลการแขงขัน 

46 นาย ธนายุทธ บุญมี 
กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุนนํ้าหนักมากกวา 60 กก. แตไมเกิน 
65 กก. 

เหรียญเงิน 

47 นางสาว อริสรา สุธรรม 
กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุนนํ้าหนักมากกวา 45 กก. แตไมเกิน 
48 กก. 

เหรียญเงิน 

กีฬายูโด - ประเภททาทุมมาตรฐานหญิง JU-NO-KATA (คู) เหรียญทองแดง 

48 นางสาว สุพัตรา เบญจมาศ 

กีฬายิมนาสติกศิลป - ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ      
ฟลอเอ็กเซอไซค 

เหรียญเงิน 

กีฬายิมนาสติกศิลป - ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ        
โตะกระโดด 

เหรียญทองแดง 

กีฬายิมนาสติกศิลป - ประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ       
บารตางระดับ 

เหรียญทองแดง 

49 นางสาว นภาพร สมศร ี
กีฬามวยสากลสมัครเลน - รุนพินเวท นํ้าหนักตองเกิน      
42 กก. แตไมเกิน 45 กก. 

เหรียญเงิน 

50 นางสาว ปนัฐฐา รัตนเรืองมณี 

กีฬาคูราช - รุนนํ้าหนักมากกวา 63.01 กก. แตไมเกิน  
70.00 กก. 

เหรียญเงิน 

กีฬายูยิตสู - ตอสูบุคคลหญิง รุนนํ้าหนักมากกวา 62 กก.  
แตไมเกิน 70 กก. 

เหรียญทองแดง 

51 นางสาว ณฐพรรณ ออกประทุม 
กีฬาปนจักสีลัต - รุน A นํ้าหนักมากกวา 45 กก. และไมเกิน 
50 กก. 

เหรียญเงิน 

52 นาย คงศักด์ิ กงจก 
กีฬามวยไทยสมัครเลน - รุนไลทเฮฟว่ีเวท นํ้าหนักตองเกิน 
75 กก. แตไมเกิน 81 กก. 

เหรียญเงิน 

53 นาย พงศพัน เผือกรื่น กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือทีม ชาย เหรียญเงิน 
54 นาย นิธิทัช เนตรสุวรรณ กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือทีม ชาย เหรียญเงิน 
55 นาย อรรคพล เหลืองย่ังยืน กีฬาดาบไทย - ดาบสองมือทีม ชาย เหรียญเงิน 

56 นาย ชนกชนม ระหงษ 
กีฬาเทควันโด - ประเภทตอสู (Kyearugi) บุคคลชาย       
รุนแบนต้ัมเวท นํ้าหนักมากกวา 58 กก. แตไมเกิน 63 กก. 

เหรียญทองแดง 

57 นางสาว จิราภรณ ศริิธานันท 

กีฬาวายนํ้า - กรรเชียง 100 เมตร เหรียญทองแดง 
กีฬาวายนํ้า - ผลัดฟรีสไตล 4 x 100 เมตร เหรียญทองแดง 
กีฬาวายนํ้า - ผลัดฟรีสไตล 4 x 200 เมตร เหรียญทองแดง 
กีฬาวายนํ้า - กรรเชียง 50 เมตร เหรียญทองแดง 
กีฬาวายนํ้า - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร เหรียญทองแดง 

58 นางสาว มาริษา สุดรอด 
กีฬาวายนํ้า - ผลัดฟรีสไตล 4 x 100 เมตร เหรียญทองแดง 
กีฬาวายนํ้า - ผลัดฟรีสไตล 4 x 200 เมตร เหรียญทองแดง 

59 นางสาว กัญญาภรณ พวงมาลัย 

กีฬาวายนํ้า - ผลัดฟรีสไตล 4 x 100 เมตร เหรียญทองแดง 
กีฬาวายนํ้า - ผีเสื้อ 100 เมตร เหรียญทองแดง 
กีฬาวายนํ้า - ผลัดฟรีสไตล 4 x 200 เมตร เหรียญทองแดง 
กีฬาวายนํ้า - ผีเสื้อ 50 เมตร เหรียญทองแดง 
กีฬาวายนํ้า - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร เหรียญทองแดง 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล ชนิดกีฬา ผลการแขงขัน 

60 นาย สุชาติ รื่นสุคนธ 
กีฬากรีฑา - กระโดดไกล เหรียญทองแดง 
กีฬากรีฑา - กระโดดค้ํา เหรียญทองแดง 

61 นาย กฤษณะ เคลือวัลย 
กีฬาเทควันโด - ประเภทตอสู (Kyearugi) บุคคลชาย     
รุนฟลายเวท นํ้าหนักมากกวา 54 กก. แตไมเกิน 58 กก. 

เหรียญทองแดง 

62 นาย ทักษดนัย สุขมล 
กีฬาวูซูประลองยุทธ - รุนนํ้าหนักมากกวา 65 กก. แตไมเกิน 
70 กก. 

เหรียญทองแดง 

63 นางสาว บงกชกร แตงพลอย กีฬาวายนํ้า - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร เหรียญทองแดง 
64 นาย สุรวิชญ สิงหพันธ กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
65 นาย สุวิทย รอดสาํราญ กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
66 นาย วรวิทย วองวิทยการ กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
67 นาย อภิสิทธ์ิ เกตุกําจร กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
68 นาย ศรีฆเฌต มาสูงเนิน กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
69 นาย ปณณวิชญ ดําชุม กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
70 นาย ปรีชา โฉมอาจ กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
71 นาย ภานุวัฒน จันทพุฒ กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
72 นาย เขมินทร รอบจังหวัด กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
73 นาย นิติพนธ ยะถาภูมิ กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
74 นาย ฐาปกรณ สิริศักด์ิธรารักษ กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
75 นาย ตะวัน อินตะราช กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
76 นาย กิตติพงศ สีดาทอง กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
77 นาย พงทัศน แกวผลึก กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
78 นาย วิษิษฐพล ภูระหงษ กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
79 นาย ภีมะพัศ คงพุม กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
80 นาย ปรเมษฐ ลูกเสือ กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
81 นาย ศุภชัย สุวรรณขวา กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
82 นาย ณัฐวุฒิ เสมเสวก กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
83 นาย ตะวัน ขันแข็ง กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
84 นาย สัญชัย มิตพะมา กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
85 นาย พัสกร รัตนประภา กีฬารักบีฟุ้ตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
86 นาย สุพรพงษ แกวเกตุ กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
87 นาย วัชรพงษ ขําบางพูน กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 
88 นาย ศักด์ิดา แกวโท กีฬารักบี้ฟุตบอล - ทีมชาย 15 คน เหรียญทองแดง 

89 นางสาวประกายกานต หาญเจริญ 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 50-30 เมตร            
รอบจัดอันดับ ทีมหญิง 

เหรียญทองแดง 

90 นางสาว นพรัตน มีจํารัส 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 50-30 เมตร            
รอบจัดอันดับ ทีมหญิง 

เหรียญทองแดง 

91 นาย ฮัมซูน มาแจ กีฬาปนจกัสีลัต - เด่ียวปนจักลีลา บุคคลชาย เหรียญทองแดง 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล ชนิดกีฬา ผลการแขงขัน 

92 นาย ยศพร อันไชยา 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย เหรียญทองแดง 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย เหรียญทองแดง 

93 นาย ณัฐวุฒิ โองอินทร 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย เหรียญทองแดง 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย เหรียญทองแดง 

94 นาย ธนโชค ทองถนอม 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย เหรียญทองแดง 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย เหรียญทองแดง 

95 นาย ธนภัทร กุลตันติวานิช 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย เหรียญทองแดง 
กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย เหรียญทองแดง 

96 นางสาว นิติยา ออนสุด กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง เหรียญทองแดง 
97 นางสาว ธนัชชา วันเพ็ง กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง เหรียญทองแดง 
98 นางสาว สิราวรรณ สีดาชมภ ู กีฬายิงธนู - คันธนูโคงกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง เหรียญทองแดง 

99 นาย เศกสรรค แกวคําชาติ 
กีฬามวยไทยสมัครเลน - รุนฟลายเวท นํ้าหนักตองเกิน     
48 กก. แตไมเกิน 51 กก. 

เหรียญทองแดง 

100 นาย ณรงคศักด์ิ คําสิม 
กีฬามวยไทยสมัครเลน - รุนไลทเวท นํ้าหนักตองเกิน 57 กก. 
แตไมเกิน 60 กก. 

เหรียญทองแดง 

101 นาย นที ชะนาเทศน 
กีฬามวยไทยสมัครเลน - รุนไลทเวลเตอรเวท นํ้าหนักตอง
เกิน 60 กก. แตไมเกิน 63.5 กก. 

เหรียญทองแดง 

102 นาย รณชัย เสือฉิม กีฬาตะกรอชายหาด - ทีมเด่ียว (ชาย) เหรียญทองแดง 
103 นาย อรุณมาศ วิริยะพงษ กีฬาตะกรอชายหาด - ทีมเด่ียว (ชาย) เหรียญทองแดง 
104 นาย สิทธิพงศ คงปลอด กีฬาตะกรอชายหาด - ทีมเด่ียว (ชาย) เหรียญทองแดง 
105 นาย ยศพร เจริญยศ กีฬาตะกรอชายหาด - ทีมเด่ียว (ชาย) เหรียญทองแดง 
106 นาย สมภพ แหวเพ็ชร กีฬาตะกรอชายหาด - ทีมเด่ียว (ชาย) เหรียญทองแดง 
107 นาย สายฟา คะสะติ กีฬาตะกรอชายหาด - ทีมเด่ียว (ชาย) เหรียญทองแดง 
108 นาย ธนกร ดวงโพธ์ิพิมพ กีฬาตะกรอชายหาด - ทีมเด่ียว (ชาย) เหรียญทองแดง 

109 นางสาว อรุชา ชัยพรพิศุทธ์ิ 

กีฬายิงธนู - คันธนูทดกําลังระยะ 18 เมตร รอบจัดอันดับ 
บุคคลหญิง 

เหรียญทองแดง 

กีฬายิงธนู - คันธนูทดกําลังระยะ 18 เมตร รอบแพคัดออก 
บุคคลหญิง 

เหรียญทองแดง 

110 นาย ตวนอภิชาติ รายอคาลี 
กีฬาปนจักสีลัต - รุน D นํ้าหนักมากกวา 60 กก. และไมเกิน 
65 กก. 

เหรียญทองแดง 

111 นางสาว ปาลิตา สุดเสียงสังข 
กีฬาปนจักสีลัต - รุน C นํ้าหนักมากกวา 55 กก. และไมเกิน 
60 กก. 

เหรียญทองแดง 

112 นางสาว กัญญาณัฐ ยันตะพันธ 
กีฬามวยไทยสมัครเลน - รุนไลทฟลายเวท นํ้าหนักมากกวา 
45 กิโลกรัม แตไมเกิน 48 กิโลกรัม (ไมข้ึนทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติมวย พ.ศ. 2542) 

เหรียญทองแดง 

113 นาย อภิวัฒน ถ่ินนอก 
กีฬายูยิตส ู- ตอสูบุคคลชาย รุนนํ้าหนักมากกวา 62 กก.   
แตไมเกิน 69 กก. 

เหรียญทองแดง 

กีฬาคูราช-รุนนํ้าหนักมากกวา 60.01 กก. แตไมเกิน 66 กก. เหรียญทองแดง 
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สรุปรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ประมาณการรายรับ จํานวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 49,953,100.00  
แผนงาน: พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 43,639,100.00  
ผลผลิตที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ 

วิทยาศาสตรการกีฬาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
    1) คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
    2) คาสาธารณูปโภค 
    3) คาครุภัณฑ 
    4) คาสิ่งกอสราง 

43,639,100.00 
 

7,020,400.00 
2,403,200.00 
6,454,500.00 

27,761,000.00 

 

ผลผลิตที่ 3 การสรางและพฒันาองคความรูและนวัตกรรม 
    1) คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
    2) คาครุภัณฑ 

194,000.00 
194,000.00 

 

โครงการ พัฒนาศักยภาพนักกีฬาสูความเปนเลิศ 
    1) คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
    2) คาครุภัณฑ 

6,120,000.00 
6,120,000.00 

 

2. เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 6,472,000.00  
รวมทั้งสิน(บาท) 56,425,100.00  
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สรุปงบประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

จําแนกตามฝาย/คณะ/สํานักงาน 

ฝาย/คณะ/สํานักงาน จํานวน
โครงการ 

คิดเปน
รอยละ 

เงินงบประมาณ 
(บาท) 

เงินรายได
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น
(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

1. ฝายอํานวยการ 23 13.77 49,327,100.00 2,555,140.00 51,882,240.00 91.95 
2. สํานักงาน 
   รองอธิการบดี 

9 5.39 60,000.00 40,000.00 100,000.00 0.18 

3. ฝายบริหาร 19 11.38 288,000.00 470,420.00 758,420.00 1.65 
4. ฝายวิชาการ 8 4.79 70,000.00 130,240.00 200,240.00 0.37 
5. ฝายกิจการนักศึกษา 
   และกิจการพิเศษ 

16 9.58 20,000.00 476,200.00 496,200.00 0.88 

6. ฝายแผนและพัฒนา 12 7.19 73,000.00 50,000.00 123,000.00 0.22 
7. ฝายวิจัยและประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 

5 2.99 10,000.00 100,000.00 110,000.00 0.19 

8. คณะวิทยาศาสตร 
   การกีฬาและสุขภาพ 

23 13.77 105,00.00 750,000.00 855,000.00 1.53 

9. คณะศิลปศาสตร 20 11.98 - 525,000.00 525,000.00 0.93 
10. คณะศึกษาศาสตร 26 15.57 - 725,000.00 725,000.00 1.28 
11. สํานักงานกีฬาเพ่ือ 
   ความเปนเลิศ 

6 3.59 - 650,000.00 650,000.00 1.22 

รวมทั้งสิ้น(บาท) 167 100.00 49,953,100.00 6,472,000.00 56,425,100.00 100.00 
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สรุปประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

จําแนกตามแผนงาน 

แผนงาน จํานวน
โครงการ 

คิดเปน
รอยละ 

เงินงบประมาณ
(บาท) 

เงินรายได
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

1. บริหารการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

84 50.29 49,853,100.00 3,483,560.00 53,336,660.00 94.53 

2. จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

24 14.37 - 455,000.00 455,000.00 0.81 

3. ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

12 7.19 70,000.00 175,240.00 245,240.00 0.43 

4. สงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4 2.39 - 104,000.00 104,000.00 0.18 

5. วิจัย 10 5.99 10,000.00 1,035,000.00 1,045,000.00 1.85 
6. บริการวิชาการแกสังคม 5 2.99 10,000.00 51,000.00 61,000.00 0.09 
7. กิจการนักศึกษา 20 11.99 20,000.00 515,200.00 535,200.00 0.95 
8. สงเสริมและพัฒนากีฬา
และนันทนาการ 

8 4.79 20,000.00 653,000.00 673,000.00 1.16 

รวมทั้งสิ้น 167 100.00 49,983,100.00 6,422,000.00 56,405,100.00 100.00 
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อาคารสถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ลําดับท่ี ประเภทอาคาร จํานวน 
ปท่ีสราง/
ปรับปรุง 

1 อาคารเรียน 
     - อาคารคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ      
     - อาคารคณะศิลปศาสตร                               
     - อาคารคณะศึกษาศาสตร                               

3 
1 
1 
1    

 
2540 
2522 
2541 

2 หองเรียนปกติ 40 ท่ีนั่ง 13 - 
3 หองปฏิบัติการแมคอินทอช 1 2553 
4 หองเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

     - ช้ัน 4 อาคารวิทยบริการ 
     - ช้ัน 3 อาคารแกวมุกดา 

2 
1 
1 

 
2559 
2553 

5 หองเรียนวิทยาศาสตร 1 2553 
6 อาคารฝกกีฬา 7 - 
7 ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา 1 2551 
8 หองฝกปฏิบัติการวิชาชีพ (หองนวด) 1 2551 
9 หองสืบคนสารสนเทศ 1 2531 
10 สนามฟุตบอล 1 2526 
11 สระวายน้ํา 

     - สระวายน้ํา 25 เมตร 
     - สระวายน้ํา 50 เมตร 

2 
1 
1 

 
2523 
2540 

12 สนามเทนนิส 6 2560 
13 สนามวอลเลยบอล 1 2524 
14 หองเรียนอัจฉริยะ 40 ท่ีนั่ง 9 - 
15 หองฝกปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง 1 2544 
16 หองเรียนรวม 70 ท่ีนั่ง 3 - 
17 หองปฏิบัติการถายภาพ 1 2553 
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ขอมูลยานพาหนะ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 
ลําดับท่ี รายการ / ช่ือ หมายเลขรถ ท่ีนั่ง ปท่ีซ้ือ 

1 รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู) นก 5333 สค 12 คน 2535 
2 รถยนตนั่งสวนบุคคล (รถยนต 4 ลอ) กข 282 สค 5 คน 2540 
3 รถโดยสารสวนบุคคล (รถบัสปรับอากาศ) 40 – 0503 สค 34 คน 2546 
4 รถโดยสารสวนบุคคล (รถบัสปรับอากาศ) 40 – 0515 สค 29 คน 2547 
5 รถบรรทุกสวนบุคคล (รถกระบะบรรทุก) 81 – 5177 สค - 2551 
6 รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู) นข 1107 สค 10 คน 2553 
7 รถยนตนั่งสวนบุคคล (รถยนต 4 ลอ) กค 828 สค 7 คน 2558 
8 รถโดยสารสวนบุคคล (รถบัสปรับอากาศ) 40 – 0692 สค 24 คน 2561 
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ภาพกิจกรรม ปการศึกษา 2562 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ ศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรการกีฬา 
วันท่ี  26 พฤศจิกายน 2561  ณ  NK Fitness จ.สมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวันคลายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
และนักศึกษา วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 
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คณะศิลปศาสตร สาขาส่ือสารการกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
โครงการพัฒนาทักษะตามกรอบคุณวุฒิ 5 ดานฯ กิจกรรมศึกษาดูงานดานวิชาชีพส่ือสารมวลชน 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 ณ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) 
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โครงการการจัดการความรูเพื่อนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู หัวขอการจัดทําโปสเตอร 
เพื่อนําเสนองานวิจัย วันท่ี 1 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมบางหญาแพรก อาคารวิทยบริการ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมแขงขันแฮนดบอลกระชับมิตร ระหวางทีม IPE Samutsakhon vs SINE Sports School จาก
ประเทศเดนมารก  วันท่ี 21 มีนาคม 2562 
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โครงการรอนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจําป 2562 
ระหวางวนัท่ี 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
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โครงการอบรมแกนนําเยาวชนศูนยเพื่อนใจ To Be Number One จังหวัดสมุทรสาคร 
ระหวางวนัท่ี 3 – 4 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2562 วันท่ี 9 เมษายน 2562 
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โครงการทบทวนระบบการบริหารและการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
ประจําป 2562 ระหวางวันท่ี 27 – 28 พฤษภาคม 2562 
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โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน (กิจกรรมการจัดการความรูสูความเปนครูมืออาชีพ) 
วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคารงามขํา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72                                          ขอมูลสารสนเทศ 2562 
 

โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562 
“กิจกรรมอบรมดานการใชระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา (e - Education) สําหรับนักศึกษา 
ดานภาษาอังกฤษ และการพัฒนาบุคลิกภาพ” 
วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73                                          ขอมูลสารสนเทศ 2562 
 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
“กิจกรรมสงเสริมการวิจัยส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม ระดับอุดมศึกษา”  
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74                                          ขอมูลสารสนเทศ 2562 
 

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทรา  ธิเบศรราชวโรดม บรมนาถ
บพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการทองเท่ียว 
และกีฬา ประจําปการศึกษา 2560 วันท่ี 7 สิงหาคม 2562 
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พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปหลวง วันท่ี 9 สิงหาคม 2562 
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กิจกรรม “เดิน – วิ่ง พิชิตชัยสงใจไทยไปโอลิมปก - พาราลิมปก 2020” 
วันอาทิตยท่ี 11 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
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กิจกรรมโครงการปองกนัการต้ังครรภในวัยเรียนและแกไขปญหายาเสพติด 
วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ Singha Photo Academy by Aor Action 
วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา 
และระดับวิทยาเขต ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
วันท่ี 30 กรกฎาคม และ 20-21 สิงหาคม 2562 
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คณะกรรมการดําเนินงาน 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 

            1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําวิทยาเขตสมุทรสาคร 
            2. ผูชวยอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา 
            3. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
            4. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
            5. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
            6. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
            7. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 
            8. รองคณบดีคณะศิลปศาสตร 
            9. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
          10. หัวหนาสํานักงานรองอธิการบดี 
          11. หัวหนาสํานักงานกีฬา 
 
 
 
 

คณะกรรมการฝายจัดทําเอกสาร 
 

            ดร.ปรัชญา    สภาพงศ  ประธานกรรมการ 
            นางสาวสุธาทิพย   นิลมวง  กรรมการ 
            นายกรินทร    บุญเหมาะ  กรรมการ 
   นางสาวยุภา    สารมะโน  กรรมการ  
   ดร.ยุวลักษณ    เสงหวาน  กรรมการและเลขานุการ 
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