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คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือนำเสนอผลการประเมินตนเอง ตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพัฒนาขึ้น  ประกอบด้วย 
6 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  
คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และผู้เกี ่ยวข้องทุกคนมีความตระหนักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ 
และหวังอย่างยิ่งว่าผลการประเมินที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการนำไปกำหนดแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา การบริหาร การจัดเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้  ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจให้กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของคณะต่อไป  
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บทสรุปผู้บริหาร  
 

ในปีการศึกษา 2563  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดจัดอยู่ในกลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี มีผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 6 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้                 
ได้คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ยทั้งหมด เท่ากับ 3.82 ผลการประเมินมีการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี  
โดยแยกเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้   
ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.81 ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ตัวบ่งชี้   
ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 0.96 ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ปรับปรุงเร่งด่วน 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้   
ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.01  ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00  ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ จำนวน 11 ตัวบ่งชี้   
ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  (ไม่มีการประเมิน) 
           โดยมีผลการการวิเคราะห์การดำเนินงานแยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ พบว่า 

             ด้านปัจจัยนำเข้า ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ 
   ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
   ด้านผลลัพธ์ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
 
จากผลการประเมินตนเอง ดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต

สมุทรสาคร ได้ทำการวิเคราะห์ตนเองจากผลการประเมิน พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 3 ด้าน 
ดังนี้ 

1. ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
2. การเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
3. การให้การบริการวิชาการ 
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สารบัญ 

 หน้า 
คำนำ  ก 
บทสรุปผู้บริหาร  ข 
สารบัญ  ค 
ส่วนที่ 1 ส่วนนำ  
 1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1 
 2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 2 
 3. โครงสร้างองค์กร 3 
 4. โครงสร้างการบริหาร 4 
 5. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ 5 
 6.หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 6 
 7.จำนวนนักศึกษา 6 
 8.จำนวนอาจารย์ 6 
 9.จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน 7 
 10.ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 7 
 11. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 9 
 12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 10 
 13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 11 
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สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน  
 มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 12 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาและ

ผู้สำเร็จ 
                 การศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

13 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 15 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 นักศึกษาชัน้ปีสดุท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด 17 
 มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจำคณะ 19 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารยป์ระจำคณะ 23 
 มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ผู้รับบริการทางวชิาการ 25 
 มาตรฐานที่ 4.ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้าน

และกีฬาไทย 
 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทยที่ได้รบัการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่หรือวิจัย 27 
 มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 30 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 33 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 การบริหารงานวจิยัและนวัตกรรม 36 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 40 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.5 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดนิ) 43 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.6 การบริหารการบริการวิชาการแก่สังคม 46 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.7 การบริหารงานศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่น 

                 พื้นบา้นและกีฬาไทย 
47 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.8 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 49 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.9 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวชิาการ 51 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.10 การบริหารของคณะเพื่อสนับสนุนการดำเนนิงานตามพนัธกิจ 53 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.11 ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 60 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.12 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 62 
 มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนกัศึกษาด้านกีฬา  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดบัชาติหรือนานาชาตขิองนักศึกษา 64 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง  66 
ภาคผนวก   
 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 73 
 การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง         
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ส่วนที่ 1 ส่วนนำ 
 

 
 
 
 
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ชื่อหน่วยงาน 

ชื่อคณะ : คณะศิลปศาสตร์ 
  : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขสมุทรสาคร
 ต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
                                                               กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ที่ตั้ง 
 ที่อยู่ : เลขที่ 137 หมู่ 3 ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม 
   ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
   จังหวัดสมุทรสาคร 74000   
 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3441-1885 ต่อ 524 
 สีประจำคณะ : ฟ้า 
 เว็บไซต์ : www.tnsuskn.ac.th 
 ประวัติและความเป็นมา 

คณะศิลปศาสตร์  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาทางด้านสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  อยู่ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา  จากเดิมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  เป็นสถานศึกษาใช้ชื่อว่า วิทยาลัยพล
ศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  เร่ิมก่อตั้งเมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2521 เป็นวิทยาลัยพลศึกษา  แห่งที่ 13 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง   
(พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค  เพื่อเป็นวิทยาลัยพลศึกษาประจำเขตการศึกษา 1   
มีพื ้นที ่รับผิดชอบ 4 จังหวัด  คือ  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม และ เพชรบุรี  เริ ่มเปิด
ดำเนินการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ  2  กิโลเมตร 
  สถานที่เรียนในระยะแรก (ปีการศึกษา 2521 – 2522) ได้ใช้สถานที่ภายในสนามกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร  โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมพลศึกษา (เดิม)  เป็นจำนวน 200,000 บาท เปิดการเรียน
การสอนเมื่อวันที่  2  มิถุนายน 2521  และได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ในที่ตั ้งถาวรของวิทยาลัยใน
ปัจจุบัน เม่ือวันที่  25  สิงหาคม  2523   
  ในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ภายใต้โครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎนครปฐม ครั ้งที ่  1  เปิดการเรียนการสอน                         
1 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  โปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา   

  ในปีการศึกษา  2537  กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายขยายบทบาทของวิทยาลัยพลศึกษา   
ให้ทำหน้าที่เป็นวิทยาลัยชุมชนอีกบทบาทหนึ่ง  เพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาอันเนื่องมาจากโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยชุมชนสาครบุรี              
ในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดกรมพลศึกษา  เมื่อวันที่ 12  กันยายน 2537 เป็น
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วิทยาลัยชุมชนแห่งที่ 48  จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงเพิ่มข้ึนอีกหลายสาขาวิชาเพื่อสนองตามความต้องการของชุมชน     
  ในปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี  ภายใต้โครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎนครปฐม ครั้งที่  2  เปิดการเรียนการสอน 1 
หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  วิชาศิลปศาสตร์ 
  ต่อมาในปีการศึกษา 2548  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า  โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งสถาบันการพลศึกษา  จึงทรงโปรด
เกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นได้โดยคำแนะนำยินยอมของรัฐสภา มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้
เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548”  หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 ให้สถาบัน
การพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  นันทนาการ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง   มีภารกิจ
ด้านการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการ  การให้บริการชุมชน  การใช้และ
การพัฒนา เทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท้องถิ่น  ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา
สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬานันทนาการและบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
รวมถึงการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยแบ่งเป็น  3  คณะวิชา ในแต่ละคณะมีการบริหารงาน
โดยมีคณบดี 1  ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ประจำ  ณ  สถาบันการพลศึกษาส่วนกลาง  และรองคณบดี   
17   ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ประจำในแต่ละวิทยาเขต  

  ต่อมาในวันที่  1  มิถุนายน  2548  คณะศิลปศาสตร์  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร   
 ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  4  ปี  สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์  โปรแกรมวิชาสื่อสารการกีฬา  ซึ่งเป็นหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา  รุ ่นที่  1  ถึงปี
การศึกษา  2551   
เป็นรุ่นที่  4  ต่อมาเมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2553  สถาบันการพลศึกษา  ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติ
ให้ คณะศิลปศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา  เปลี่ยนโปรแกรมเป็นสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา 

 
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 ปรัชญา 
  “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 
 วิสัยทัศน์ 
  “เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภาคอาเซียน” 
 พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
3. บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละ

บุคคล 
 
 



- 3 - 

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

3. โครงสร้างองค์กร  

 

ที่มา : ยุทธศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565  
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4. โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
 
 
 

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

จ.ส.ต หญิง ดร. ศิริลักษณ์  กมลรัตน์

คณะกรรมการที่ปรึกษา

งานธุรการ

นางกฤษณา  สงวนจีน

งานวิชาการ

จ.ส.ต. หญิง ดร.ศิริลักษณ์ กมลรัตน์

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

นางกฤษณา สงวนจีน

งานสาขาวิชา

นางสาวศุภกาญจน์ จ าเริญรักษ์

งานวิจัยและนวัตกรรม

น.ส.จารุวดี แก้วมา

งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ

นางสาวกาญจนาถ อุดมสุข

งานแผนและงบประมาณ

นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม

งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นายสุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์

งานกิจการนักเรียนนักศึกษา

นายเกรียงศักดิ์ สานะกัง

คณะกรรมการบริหารงาน
หลักสูตร
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5. รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ (ชุดตามปีประเมินและชุดปัจจุบัน) 
 5.1 รายช่ือผู้บริหาร 

ลำดับ
ที ่

ปีการศึกษา 2563 (ปีที่รับการประเมิน) ปีการศึกษา 2564 (ปัจจุบัน) 
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งการ

บริหารงาน 
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งการ

บริหารงาน 
1 จ.ส.ต.(ญ)ศิรลิักษณ์ กมลรตัน ์ รองคณบด ี จ.ส.ต.(ญ)ศิรลิักษณ์ กมลรตัน ์ รองคณบด ี
2 ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3 นางกฤษณา สงวนจีน อาจารย ์ นางกฤษณา สงวนจีน อาจารย ์
4 นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ ์ อาจารย ์ นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ ์ อาจารย ์
5 นายเกรียงศักดิ์ สานะกัง อาจารย ์ นายเกรียงศักดิ์ สานะกัง อาจารย ์
6 นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม อาจารย ์ นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม อาจารย ์
7 นายสุดเฉลมิ ศัสตราพฤกษ์ อาจารย ์ นายสุดเฉลมิ ศัสตราพฤกษ์ อาจารย ์
8 นางสาวชญานุช หล่ออุดมทรัพย ์ อาจารย ์ นางสาวชญานุช หล่ออุดมทรัพย ์ อาจารย ์
9 นางสาวกาญจนาถ อุดมสุข อาจารย ์ นางสาวกาญจนาถ อุดมสุข อาจารย ์
10 นางสาวจารุวดี แก้วมา อาจารย ์ นางสาวจารุวดี แก้วมา อาจารย ์
11 นายนพพร เพ็ชร์พูล อาจารย ์ นายนพพร เพ็ชร์พูล อาจารย ์
12 นางสาวจารุเนตร ศรีโคกล่าม อาจารย ์ นางสาวจารุเนตร ศรีโคกล่าม อาจารย ์
13 นางสาวสุทธิดา โชติกธรรม อาจารย ์ นางสาวสุทธิดา โชติกธรรม อาจารย ์
14 Miss.Ilnaz Jamshidzehi อาจารย ์ Miss.Ilnaz Jamshidzehi อาจารย ์

 

  5.2 คณะกรรมการประจำคณะ (ตามคำสั่ง) 

ลำดับ
ที ่

ปีการศึกษา 2563 (ปีที่รับการประเมิน) ปีการศึกษา 2564 (ปัจจุบัน) 
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1 นางปัทมาวดี ทองทาบ ที่ปรึกษา นางปัทมาวดี ทองทาบ ที่ปรึกษา 
2 นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส ที่ปรึกษา นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส ที่ปรึกษา 
3 จ.ส.ต.(ญ)ศิรลิักษณ์ กมลรตัน ์ ประธานกรรมการ จ.ส.ต.(ญ)ศิรลิักษณ์ กมลรตัน ์ ประธานกรรมการ 
4 ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ กรรมการ ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ กรรมการ 
5 นางกฤษณา สงวนจีน กรรมการ นางกฤษณา สงวนจีน กรรมการ 
6 นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ ์ กรรมการ นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ ์ กรรมการ 
7 นายเกรียงศักดิ์ สานะกัง กรรมการ นายเกรียงศักดิ์ สานะกัง กรรมการ 
8 นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม กรรมการ นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม กรรมการ 
9 นายสุดเฉลมิ ศัสตราพฤกษ์ กรรมการ นายสุดเฉลมิ ศัสตราพฤกษ์ กรรมการ 
10 นางสาวกาญจนาถ อุดมสุข กรรมการ นางสาวกาญจนาถ อุดมสุข กรรมการ 
11 นางสาวจารุวดี แก้วมา กรรมการ นางสาวจารุวดี แก้วมา กรรมการ 
12 นายนพพร เพ็ชร์พูล กรรมการ นายนพพร เพ็ชร์พูล กรรมการ 
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6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2563 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา วิชาเอก 
จำนวนหน่วยกิต 

ที่เรียนตลอด
หลักสูตร 

รูปแบบการจัด
การศึกษา 

1 ศิลปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา 
(Bachelor of Art 
program in Sports 
Communication) 
 

ช่ือเต็ม (ไทย) 
: ศิลปศาสตรบณัทิต  

(สื่อสารการกีฬา) 
ช่ือย่อ (ไทย)   
:  ศศ.บ. (สื่อสารการกีฬา) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) 
: Bachelor of Art (Sports 
Communication) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ)   
: B.A.  (Sports Communication) 

สื่อสารการ
กีฬา 

ไม่น้อยกว่า 130 
หน่วยกิต 

 

ปริญญาตรี 
หลักสตูร 4 ปี 

 

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

  ชั้นปี 
หลักสูตร 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม 

สื่อสารการกีฬา 20 34 18 13 85 
รวม      

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

วุฒิการศึกษา 
จำนวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ปริญญาเอก 2 2 - 2 
ปริญญาโท 11 11 - 11 
ปริญญาตร ี - - - - 

รวม 13 13 - 13 
 8.2 จำนวนอาจารย์ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ  

ตำแหน่งทางวิชาการ 
จำนวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ศาสตราจารย ์     
ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.5)     
รองศาสตราจารย ์     
ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.4)     
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 1 - 1 
ครูชำนาญการพเิศษ (คศ.3)     
อาจารย ์ 12 12 - 12 
ครูชำนาญการ (คศ.2)     
ครู (คศ.1)     

รวม 13 13 - 13 
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9. บุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามวุฒิการศึกษา (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 

วุฒิการศึกษา 
จำนวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ปริญญาเอก - - - - 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาตร ี 2 2 - 2 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี 1 1 - 2 

รวม     
 

หมายเหตุ   นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที ่ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาในคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่
หน่วยงานพิเศษอื่นที่สังกัดคณะ เช่น เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจำในคณะ 
แต่กรณีปฏิบัติงานทั่วไป หรือไม่เฉพาะเจาะจงท่ีคณะ ให้นับในระดับวิทยาเขต 

10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
10.1 งบประมาณประจำปี 2563  

แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น       

แผนงานส่งเสริม 
และพัฒนากีฬา 

      

ผลผลิตที่ 1 
ผู้สำเร็จการศึกษาดา้น 

พลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- 1,291,700 523,000 - - 1,814,700 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
- - - - - - 

ผลผลิตที่ 3  
การให้บริหารด้านกีฬา 

- 6,000 - - - 6,000 
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10.2 งบประมาณประจำปี 2564  รายงานที่ได้รับงบประมาณ 
แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น       
แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการ 
      

ผลผลิตที่ 1 
ผู้สำเร็จการศึกษาดา้น  

พลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- 941,400 269,300 - - 1,210,700 

ผลผลิตที่ 2 
การให้บริการดา้นกีฬา 

- - - - - - 

แผนงานส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา 

      

ผลผลิตที่ 3 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
- 4,500 - - - 4,500 

 

10.3 อาคารสถานที่ 

ลำดับที่ ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
1 อาคารเรียน 1  
2 ห้องเรียนปกติ 6  
3 ห้องฝึกปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ 1  
4 ห้องวิทยุกระจายเสียง 1  
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11. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีท่ีผ่านมา 

รายการ 
ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน    
มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์
ผู้เรยีน 

1.คณะควรวเิคราะห์คณุภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติว่าด้านใดอยู่ในระดับ
มากที่สุด เพื่อนำไปเป็น
แนวทางในการพัฒนา
หลักสตูร 
2.ควรมีการจดัทำฐานข้อมูล
แหล่งงานของผู้สำเร็จ
การศึกษา 
3.ตัวบ่งช้ีที่จะมีการประเมินใน
ปีถัดไป คณะควรมีการเตรยีม
ความพร้อมของอาจารย์และ
นักศึกษา ได้แก่ การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ และการ
ส่งเสริมนักศึกษาเป็นผู้สร้าง
หรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
 

  

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์
การวิจัยและนวัตกรรม 

1.ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำยังมีการ
เผยแพร่ในวารสารหรือ
ฐานข้อมลูที่มีค่าถ่วงน้ำหนัก
น้อย 
2.การนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ของอาจารย์ประจำ
คณะมจีำนวนน้อย 
 

  

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์
การบริการวิชาการ 

    ควรมีการจัดทำข้อมลูของ
ผู้รับบริการจำแนกตามกลุ่ม
และประเภท เช่น กลุม่
ผู้สูงอายุ กลุม่เยาวชน กลุม่
วัยรุ่น เพศ และอื่นๆ เป็นต้น 
เพื่อคณะและวิทยาเขตจะได้
นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายและขยายผล
การดำเนินงานในการ
ให้บริการ 
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย 

     คณะควรมีการบูรณาการ
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทยกับการออกกำลังกายและ
สุขภาพของชุมชนที่จะนำไปสู่
การพัฒนานวัตกรรม ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ วิจัย เพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก
ภายนอก 
 

  

มาตรฐานที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

1.ผู้บริหารควรสนับสนุนให้
อาจารย์ประจำดำเนินการขอ
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานภายนอก 
รวมถึงฝ่ายวิจยัหรือประกัน
คุณภาพการศึกษาควรมี
ฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัยทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก 
 

  

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์
ของนักศึกษาด้านกีฬา   

   

 
12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
“คณะศลิปศาสตร์  จดัการศึกษาหลากหลายได้คณุภาพมาตรฐาน  

    เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  เป็นที่ยอมรบัและต้องการของสังคม” 
 1.  ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของคณะศิลปศาสตร์ ต้องให้ความสำคัญร่วมมือวางแผน การดำเนินกิจกรรม 
การตรวจสอบตดิตาม และทบทวนผลการดำเนินงาน การประกันคณุภาพการศึกษาของ คณะศลิปศาสตร์ เพื่อให้การ
บริหารจดัการของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสุด 
  2.  บุคลากรทุกคนในคณะศิลปศาสตรต์้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา  
โดยยดึถือกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 
  3.  บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบตัวบ่งช้ีและการอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  คณะศิลปศาสตร์จะพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาและคุณภาพการศึกษา 
 5.  คณะศิลปศาสตร์จะเตรียมความพร้อมด้านคณุภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื่องเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในจากต้นสังกัดและประเมินคณุภาพภายนอก โดย สมศ. และมกีารนำข้อมูลข่าวสารและผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาและเผยแพรสู่่สาธารณชน 
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13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินไปจัดทำแผนพัฒนาคณุภาพ       
แผนปฏิบัตริาชการประจำปี และยุทธศาสตร์ในระดับคณะ 

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัตฯิ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
และเกณฑ์การประเมิน และถ่ายทอดตัวบ่งช้ีไปยังผู้รบัผิดชอบตัวบ่งช้ีในทุกระดับ 

 

คณะฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติฯ และจดัทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติฯ   
แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้รบัผิดชอบตัวบ่งช้ี 

คณะและหลักสตูรจดัทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)                  
หลักสตูรบันทึกข้อมลูในระบบ TNSU QA online 

 

คณะฯและหลักสูตรกำกับติดตาม รายงานผลและปรับปรุงการดำเนนิงาน 

คณะและหลกัสตูรรบัการประเมนิคณุภาพฯ 

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ กำหนดปฏิทินการประเมินคณุภาพฯ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับหลักสตูรและระดับคณะ 

รายงานผลการประเมินคณุภาพฯ ต่อผู้บริหาร 
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มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนนิงาน 
 

 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม น.ส.ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์ 

นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม 
yraiae@gmail.com 
moopingaaa@gmail.com 

085-1834648 
081-7638599 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สว่างศรี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิบัณฑิตทุกหลักสตูรของคณะ 
 

สูตรการคำนวณ 

คะแนนท่ีได ้ = 
 ผลรวมค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑติ 

ทุกหลักสูตรของคณะ 
 

 จำนวนหลักสตูรทั้งหมดของคณะ 
 

หมายเหตุ  
  การรายงานข้อมูล ให้รายงานจากผลการประเมินระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ผลการดำเนินงาน 
 

ลำดับที่ หลักสูตร ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต 
1 สื่อสารการกีฬา 4.64 

ผลรวมของค่าเฉลี่ย  
คะแนนที่ได้ =/จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.50 4.64 4.64 บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-คณะ-1(SKN-art) รายงานสรุปค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑติ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จ 
                    การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม น.ส.ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ ์

นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม 
yraiae@gmail.com 
moopingaaa@gmail.com 

085-1834648 
081-7638599 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 

 
เกณฑ์การประเมิน 
             ค่าเฉลี ่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะรวมกับค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละ
ของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตร
ของคณะ (กรณีมีหลักสูตรปริญญาโท) 
 
สูตรการคำนวณ 

กรณีท่ี 1 เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี  
คะแนนที่ได้ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน

ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ 
 

กรณีท่ี 2 เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

คะแนนที่ได้ = 

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลง
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ 

+ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อย
ละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ  

 

 2  

ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี ่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะ 
สูตรการคำนวณ 

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ทุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 
ประเด็นที่ 2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ 

      ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เกณฑ์การประเมิน 
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของคณะ 
  
สูตรการคำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โททุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จำนวนหลักสูตรปริญญาโททั้งหมดของคณะ 

 
ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

ลำดับที่ หลักสูตร คะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตฯ 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต 5.00 

ผลรวมของคะแนน  
ประเด็นที่ 2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

ลำดับที่ หลักสูตร คะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักฯ 
1   
2   

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

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.00 5.00 5.00 บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.2-คณะ-1(SKN-art) รายงานสรุปคะแนนทีไ่ด้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
1.2-คณะ-2(SKN-art) แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รายบุคคล ท่ีสำเรจ็การศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 ทุกหลักสูตรของคณะ  
 



- 15 - 

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม moopingaaa@gmail.com 081-7638599 

จ.ส.ต.(ญ)ศิรลิักษณ์ กมลรตัน ์ ksirilux@yahoo.com 081-6430599 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนกัศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตร

ของคณะ 
 

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายที่เป็นผูส้ร้างหรือ 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ × 5 
80 

 

หมายเหตุ:  
1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการหรือ

กิจกรรมในการเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยให้เก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงวันที่สำเร็จ
การศึกษา ของปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน 

2. จำนวนน ักศ ึ กษาช ั ้ นป ี ส ุ ดท ้ าย ให ้น ับเฉพาะน ักศ ึ กษาท ี ่ ลงทะเบ ียนเร ี ยนในภาคต ้ นของ 
ปีการศึกษาที่รับการประเมิน โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง เช่น การประเมินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563  

- นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 ซึ่งตรงกับรหัส 59 
- นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศลิปศาสตร์ คือนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ซึ่งตรงกับรหัส 60  

 จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เปน็ผู้สร้างหรือ 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ × 100 

 จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการดำเนินงาน  

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 
จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ ไม่รวมนักศึกษา
ตกค้าง  

คน 
13 

2 
จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเปน็ผู้สร้างหรือผูร้่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  

คน 
13 

3 
จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเปน็ผู้สร้างหรือผูร้่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม หลักสตูร...........................................  

คน 
- 

4 
รวมจำนวนนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม ทุกหลักสตูรของคณะ =+ 

คน 
13 

5 
ร้อยละของของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่เป็นผูส้ร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวตักรรมทุกหลักสูตรของคณะ  
= /*100 

ร้อยละ 
100 

6 คะแนนที่ได้ =*5/80 คะแนน 6.25 
 

ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 6.25 5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3-คณะ-1(SKN-art) ผลงานของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีสุดท้าย 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4    นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม น.ส.ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ ์

นายเกรียงศักดิ์ สานะกัง 
yraiae@gmail.com 
earts_26@hotmail.com 

085-1834648 
087-7162036 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
กำหนด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 
 

สูตรการคำนวณ 
1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั ้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่

กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ 
 

 จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ × 100 

 จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ 

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้ = 
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายที่สอบผา่น 

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ × 5 
 50 

 

หมายเหตุ  
1. การนับจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้นับ

นักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TNSU English Test แต่ระดับปานกลางขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ในประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื ่อง  นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2564  

2. จำนวนนักศึกษาชั ้นปีส ุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที ่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของ 
ปีการศึกษาที่รับการประเมิน โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง เช่น การประเมินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
2563  

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

ตรงกับรหัส 60 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการดำเนินงาน  

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 
จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ ไม่รวมนักศึกษา
ตกค้าง  

คน 
13 

2 
จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
กำหนด หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

คน 
6 

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

คน 
- 

4 
จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ =+ 

คน 
6 

5 
ร้อยละของของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีท่ี่สอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ = /*100 

ร้อยละ 
46.15 

6 คะแนนที่ได้ =*5/50 คะแนน 4.62 

 

ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.50 4.62 4.62 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4-คณะ-1(SKN-art) แบบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กาหนดของนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

1.4-คณะ-2(SKN-art) แบบรายงานสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตร
ของคณะศิลปศาสตร์ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

มาตรฐานที่  2  ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 
 
 

  
ตัวบ่งชี้ 2.1      ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี ้    ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม น.ส.จารุวดี แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087-7901766 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 

  
เกณฑ์การประเมิน 

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

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

สูตรการคำนวณ  
  

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

1.1 คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 

 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
X 100 

 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 
 

1.2 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจำคณะ × 5 
 30 

 
     2. คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 

2.1 คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 

 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
X 100  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

 
          2.2.แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจำคณะ × 5 
 20 

 
 
หมายเหตุ 

1. ผลงานทางวิชาการ หมายถึง งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตำรา 
หนังสือ และบทความทางวิชาการ 

2. ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเพื่อสำเร็จการศึกษา  
3. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา 

โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน ของปีท่ีรับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีท่ีประเมินให้คำนวณ
ตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ 

4. อาจารย์ประจำหนึ่งคนสามารถมีผลงานทางวิชาการได้มากกว่าหนึ่งรายการ 
 
 
 
 
 
 

 



- 21 - 

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 2.1-1 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ   

ที ่ ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ 
ค่า

น้ำหนัก 

ผลการดำเนินงาน 
จำนวนเรื่อง/

ชิ้นงาน 
ผลถ่วงน้ำหนัก 

1 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 

2 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./ก.ก.อ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 1 0.40 

3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 

4 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  

0.60 1 0.60 

5 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556   
แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./ก.ก.อ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 - - 

6 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 - - 

7 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 

8 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 - - 

9 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00 - - 
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00 - - 

11 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 

12 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการ 

1.00 - - 

รวม    2  1.00 
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คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตารางท่ี 2.1-2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ   

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเรื่อง/
ชิ้นงาน 

ผลถ่วงน้ำหนัก 

1 
ผลงานทางวิชาการและผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด  

 2  1.00 

2 จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด   13 

3 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำคณะ x100/ =  

7.69 

4 
คะแนนที่ได้ = *5/ร้อยละท่ีได้คะแนนเต็ม 5 ของ
แต่ละคณะ 

1.92 

 

ผลการประเมินตนเอง: 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

2.50 1.92 1.92 ไม่บรรลุ 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-คณะ-1(SKN-art) แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารยป์ระจำคณะ (ปีงบประมาณ) 

-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ 
-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสญัญาจ้าง 

2.1-คณะ-2(SKN-art) กาญจนาถ อุดมสุข และจารุวดี แก้วมา. (2562). เปิดมุมมองกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport 
ประเทศไทย Electronic E-sport's Thailand: Opinion & Movement from social 
and Public Policy. วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏศรสีะเกษ. 6(2), 
1-14 

2.1-คณะ-3(SKN-art) นเรศ บัวลวย,ศุภกาญจน์ จำเริญรกัษ์,ศิริลักษณ์ กมลรัตน์ และสุธิชา ภิรมย์นุม่. (2563) 
การสื่อสารเพื่อบริหารความสมัพันธ์กับกลุ่มแฟนคลับ กรณีศึกษาสโมสรฟตุบอลจังหวัด
สมุทรสาครCommunication for Customer Relations Management A Case 
Study of Samutsakhon Football Club. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 
1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563, หน้า 95 – 104 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ 2.2  ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

http://www.tnsuskn.ac.th/web/images/Data/research/2562/article2562/E-Sport_2562.pdf
http://www.tnsuskn.ac.th/web/images/Data/research/2562/article2562/E-Sport_2562.pdf
http://www.tnsuskn.ac.th/web/images/Data/research/2562/article2562/E-Sport_2562.pdf
http://www.tnsuskn.ac.th/web/images/Data/research/2562/article2562/E-Sport_2562.pdf
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม น.ส.จารุวดี แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087-7901766 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 
 จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 

× 100 
 จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจำ

คณะ X 5 
 50 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ ให้นับจากผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนำไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะให้นับจากผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ในปี 

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

30 กันยายน ของปีท่ีรับการประเมิน 
 
ผลการดำเนินงาน   

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะ  คน 6 

2 
จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะที่นำไปใช้
ประโยชน์ทั้งหมด  =+++ 

เรื่อง 
- 

 2.1 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ    เรื่อง - 
 2.2 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  เรื่อง - 
 2.3 การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/ สงัคม เรื่อง - 
 2.4 ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์  เรื่อง - 

3 
ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะที่นำไปใช้
ประโยชน์ทั้งหมด =/*100 

ร้อยละ 
- 

6 คะแนนที่ได้ =*5/50 คะแนน - 

   
ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.50 0 0 ไมบ่รรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-คณะ-1(SKN-art) แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีงบประมาณ) 
-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ 
-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

มาตรฐานที่  3  ผลลัพธ์การบริการวิชาการ  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ผู้รับบริการทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม น.ส.ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ ์ yraiae@gmail.com 085-1834648 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผู ้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
สูตรการคำนวณ  

   1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

 
    จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ  

x 100 
10,800  

   
  2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

x 5 
90  

 
หมายเหตุ 
 การนับจำนวนผู้รับบริการวิชาการให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีรับการประเมินและนับซ้ำได้ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 3.1-1 รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ 

ที ่ เดือน จำนวนผู้รับบริการ  (คน) หมายเหตุ 

1 ตุลาคม 2562 -  
2 พฤศจิกายน 2562 -  
3 ธันวาคม 2562 -  
4 มกราคม 2563 100  
5 กุมภาพันธ์ 2563 100  
6 มีนาคม 2563 100  
7 เมษายน 2563 -  
8 พฤษภาคม 2563 -  
9 มิถุนายน 2563 -  
10 กรกฎาคม 2563 100  
11 สิงหาคม 2563 800+400+150 = 1350  
12 กันยายน 2563 500+600+600+300+150 =2150  

รวม  3900  
 

  ตารางท่ี 3.1-2 ผลการดำเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
หน่วย
วัด 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 
เป้าหมายจำนวนผู ้ร ับบริการทางวิชาการ ระดับคณะใน 
วิทยาเขต  

คน 10,800   

2 จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ คน 3900 

3 ร้อยละของผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  
=/*100 

 คน 
36.11 

4 คะแนนที่ได้ = *5/90 คะแนน 2.01 
 

ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.50 2.01 2.01 ไม่บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-คณะ-1(SKN-art) แบบรายงานการให้บริการวิชาการ 
3.1-คณะ-2(SKN-art) แบบรายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

มาตรฐานที่  4   ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือวิจัย 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล    ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม น.ส.กาญจนาถ อุดมสุข kancha.tato@gmail.com 086-789-0979 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 

 
เกณฑ์การประเมิน 
       โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
 
สูตรการคำนวณ  

         1. คำนวณค่าร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ  

ร้อยละท่ีได้ =  
    จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมด

ของคณะ  x 100 
2 

  
        2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
    ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยทั้งหมด

ของคณะ 
 

x 5 
100  

 
หมายเหตุ 

1. การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ต้องดำเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งฟื้นฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่  วิจัย 

2. การวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ยังไม่ได้
นำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ก็ได้  

 3. การนับจำนวนกิจกรรมให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 4.1-1 การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 

ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

ประเภท
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ลักษณะการดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินการ 
(จังหวัด) 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการ 

(คน) 

หมาย
เหตุ 

การละ 
เล่น

พื้นบ้าน 

กีฬา
ไทย 

การ
ฟื้น
ฟู 

การ
อนุ 
รักษ์ 

การ
เผย 
แพร่ 

การ
วิจัย 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลโครงการ
ฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 
"ชวนเล่นว่าว ท้าลม
หนาว สืบสานภูมิปญัญา
ชาวสมุทรสาคร" 
วันท่ี  13 กุมภาพันธ์ 
2563 

 √ √  √  มหาวิทยา 
ลัยการกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต

สมุทรสาคร 

46  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ฟ้ืนฟู
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย โครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
ทดสอบสมรรถนะการ
เป็นนักกีฬาผ่าน
การละเล่นไทย คณะ
ศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 
เดินกะลา 
เดินไม้โถกเถก  
วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 

√  √    มหาวิทยา 
ลัยการกีฬา
แห่งชาติ
วิทยาเขต

สมุทรสาคร 

15 เฉพาะ
นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตารางท่ี 4.1-2 ผลการดำเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 
เป้าหมายจำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
ระดับคณะในวิทยาเขต  

กิจกรรม 2 

2 
จำนวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมด
ของคณะ  

กิจกรรม 
2 

3 
ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมด
ของคณะ =/*100 

ร้อยละ 
100 

4 คะแนนที่ได้ =*5/100 คะแนน 5 

 
ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.50 5 5 บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-คณะ-1(SKN-art) รายงานสรุปผลโครงการฟื้นฟูอนุรกัษ์สืบสานและพัฒนาศลิปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย 
"ชวนเล่นว่าว ท้าลมหนาว สืบสานภูมิปัญญาชาวสมุทรสาคร" 
วันท่ี  13 กุมภาพันธ์ 2563 

4.1-คณะ-1(SKN-art) รายงานผลการประเมินโครงการการทะนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ฟ้ืนฟูการละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทยโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ทดสอบสมรรถนะการเป็น
นักกีฬาผ่านการละเล่นไทย คณะศิลปศาสตร์ เดินกะลา เดินไมโ้ถกเถก 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

มาตรฐานที่  5 การบริหารจัดการ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม น.ส.ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ ์ yraiae@gmail.com 085-1834648 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที ่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการกำหนดนโยบาย
การพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ 

     คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบรูณา
การ โดยกำหนดใหร้ายวิชาในหลักสูตรมีการพัฒนาผู้เรยีน
แบบบูรณาการ โดยการจดัการเรยีนการสอนที่มีการบูรณา
การครอบคลุมมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านการวิจัยและนวตักรรม ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
และด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยเลือกรายวิชา
ในหลักสูตร 
 
 

5.1-1-คณะ-1-(SKN-art)   
ประกาศคณะศลิปศาสตร์ 
เรื่อง นโยบายการพัฒนา
ผู้เรยีนแบบบูรณาการ  

2.มีระบบและกลไกการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา
การ 

      คณะร่วมกับอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรประชุมเพื่อ
จัดทำระบบและกลไกการพัฒนาผูเ้รียนแบบบูรณาการ และ
เผยแพรร่ะบบและกลไกให้อาจารย์ประจำคณะฯ ได้ทราบ 
และมีการคัดเลือกรายวิชาที่จะนำไปบูรณาการในด้านต่างๆ 
ซึ่งมาจากในสาขาวิชาสื่อสารการกฬีา วิชาทั่วไปและวิชาเลือก
โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ในสาขาวิชาให้ระบลุงไปให้
ชัดเจนใน มคอ.3 ที่ตัวเองรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที ่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

 
3.มีแผนการพัฒนาผู้เรยีน
แบบบูรณาการ  

       คณะร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมเพื่อ
จัดทำแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ที่สอดคล้องกับ
นโยบาย ระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
 

5.1-3-คณะ-1-(SKN-art)  
แผนการพัฒนาผู้เรยีนแบบ
บูรณาการ 
 

4.มีการดำเนินงานตาม
แผน  

      หลักสูตรได้แจ้งอาจารย์ผูส้อนทราบและดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการกับการวิจยั การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีวิชาท่ีถูกเลือก ดังนี้ 
 -    วิชาการเขียนบทความและสารคดี ได้บูรณาการการสอน
กับงาน ศิลปวัฒนธรรม โดยใหฝ้ึกเขียนบทความเพื่อนำเสนอ
เกี่ยวกับเรื่องการละเล่นไทย “ไม้โถกเถก” 
- วิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ไดบู้รณาการ
การเรยีนการ สอนกับงานบริการวชิาการ โดยยกตัวอย่างงาน
โฆษณาที่ถูกต้องและงานโฆษณาทีผ่ิดจรรยาบรรณหรือมีการ
โฆษณาเกินจริง มาเป็นกรณีศึกษา 
- วิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อ
การกีฬา ให้นักศึกษาสำรวจรูปแบบรายการทีวีกีฬา แล้วนำมา
พัฒนาเป็นงานวิจัย 

 

 

5.1-4-คณะ-1-(SKN-art)  
มคอ.3  
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คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที ่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
 

 รายวชิา/โครงการ
ที่บูรณาการ 

ผู้สอน พันธกิจ 

กา
รว

ิจัย
 

บร
ิกา

รว
ชิา

กา
ร 

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
ม 

-วิชาการเขียน
บทความและสารคดี 
 
 
-วิชาหลักการ
โฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ ์
 
 
 
 
-วิชาการผลิต
รายการ
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยโุทรทัศน์
เพื่อการกีฬา 
 
 

นางสาว
กาญจนาถ 
อุดมสุข 
 
น.ส.ศุภ
กาญจน ์
จำเริญ
รักษ์ 
 
 
นายสุธิชา 
ภิรมย์นุ่ม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.มีการติดตาม  และ
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผน 

  1.  คณะร่วมกับอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนการพัฒนาผู้เรยีนแบบบูรณาการ  
   2. คณะร่วมกับอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร จัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนการพฒันาผู้เรยีนแบบบูรณาการ 
 

5.1-5-คณะ-1-(SKN-art) 
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาผูเ้รียน
แบบบูรณาการ 

6.มีการนำผลการ
ดำเนินงานไปวางแผน
พัฒนาการดำเนินงาน
ต่อไป 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรพจิารณา มคอ.5/มคอ.6 และ
รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอต่อคณะฯ ในการนำไปใช้
ปรับปรุงแผนการพัฒนาผูเ้รียนแบบบูรณาการในภาค
การศึกษาถัดไป 
2. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร ประชุมร่วมกับคณะฯ 
กำหนดรายวิชาที่มีการบูรการด้านการเรยีนการสอนกับการ
วิจัยและนวตักรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ในรายวิชาต่างๆ เพิ่มอีก 3 
รายวิชาในภาคการศึกษาหน้า 
 

5.1-6-คณะ-1-(SKN-art) 
รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/ 
2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 
เดือน เมษายน 2564 (ครั้งท่ี 
5 ปีการศึกษา 2563) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 6 5 คะแนน บรรลุ 
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คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม นายเกรียงศักดิ์ สานะกัง earts_26@hotmail.com 087-7162036 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของคณะโดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนและการจัดกิจกรรม 
 

- คณะศิลปศาสตรไ์ด้จดัทำแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยมีการเชิญนักศึกษาที่เป็นประธาน
สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และ
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในการจัดทำ
แผนงาน เมื่อวันพุธท่ี 25 กันยายน 2562 ณ 
ห้อง 115 คณะศิลปศาสตร์ โดยเอาแผนงาน
ของปกีารศึกษา 2562 มาเป็นบรรทัดฐานใน
การพิจารณาเพื่อจัดทำแผนการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 
 

5.2-1-คณะ-1(SKN-art)แผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 
2563 

2. แผนการจ ัดก ิจกรรมพ ัฒนา
นักศ ึกษา ให ้ดำเน ินก ิจกรรมที่
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ค ุ ณ ล ั ก ษณะ บ ัณฑิ ต
ครอบคลุมตามผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาของ
คณะศลิปศาสตร์ไดม้ีกิจกรรมที่ส่งเสรมิ
คุณลักษณะบณัฑติที่ครอบคลุมตามผลลัพธ์
การเรยีนรู้ของหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
โดยในแผนงานฯ มีโครงการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑติดังต่อไปนี ้
- โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 
- กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วมสัมมนางานวิจัยใน
หัวข้อ “การศึกษาแนวโน้มการฟอกเงินใน
ประเทศไทย” ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 ณ 
โรงแรมดิเอเมอรัลจดัโดย สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
- กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม ณ มหาวิทยาลัย ศรี
นครินทรวิโรจฒ ประสานมติร  
-โครงการคณุธรรม จรยิธรรมสำหรับบัณฑติ
ในอุดมคติไทย จดัขึ้น ณ วันท่ี 1 เมษายน 

5.2-2-คณะ-1(SKN-art) รายงานผล
การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 
 
5.2-2-คณะ-2(SKN-art) รายงานผล
โครงการคณุธรรม จรยิธรรมสำหรบั
บัณฑิตในอุดมคตไิทย 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
2564 ณ ห้องประชุมนวัตกรรม อาคารงาม
ขำ คณะศึกษาศาสตร ์
 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 
 

- คณะศิลปศาสตรไ์ด้จดัทำโครงการพัฒนา
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาโดยจดั
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการประกนัคุณภาพ
การศึกษากับนักศึกษาคณะศลิปศาสตร์ในวัน
อังคารที่ 16 มีนาคม 2564 
 

5.2-3-คณะ-1(SKN-art) รายงานผล
โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563 

4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการมีการ
ประ เ ม ิ นผลความสำ เ ร ็ จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผล
การประ เม ิ นมาปร ั บปร ุ งการ
ดำเนินงานครั้งต่อไป 

 

-คณะศลิปศาสตรไ์ด้จดักิจกรรมทีส่ามารถ
กระทำได้ในช่วงเวลาการระบาดใหญ่ โคโร
น่าไวรสั และกิจกรรมท่ีได้ทำเสร็จแล้วจะมี
การประเมินความสำเร็จตามวัตถปุระสงค์
ของกิจกรรมและได้นำผลการประเมินในข้อ
ที่พบเห็นว่าต่ำสดุมาปรับปรุงเป็นแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาในปีถดัไป 
 

5.2-4-คณะ-1(SKN-art) รายงานผล
การประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

5 .  ประ เม ิ นความสำ เ ร ็ จ ต าม
ว ัตถ ุประสงค ์ ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
 
 

- คณะศิลปศาสตรไ์ด้ทำการประเมิน
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อจะเอาไปเป็น
ข้อมูลในการจัดทำแผนงานการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในปีถัดไป โดยไดแ้จก
แบบสอบถามและข้อคิดเห็นท่ีเรียบเรียงมา
จากวัตถุประสงค์ของแผนการจดักจิกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
แก่คณาจารย์และนักศึกษาแล้วนำผลการ
ประเมินนั้นมาจดัทำแผนปีถัดไป 
 

5.2-5-คณะ-1(SKN-art) รายงานผล
การประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2563 

6. นำผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

- คณะศิลปศาสตรไ์ด้นำผลการประเมิน
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาข้อท่ีพบเห็นว่า
ต่ำสุดไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเตมิเพือ่ให้มีแผน
ใหม่ในปีการศึกษา 2564 

5.2-6-คณะ-1(SKN-art) แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 6 ข้อ 5 บรรลุ 
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คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม น.ส.จารุวดี แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087-7901766 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการกำหนดนโยบายและทิศ
ทางด้านวิจัยและนวตักรรม 

     คณะศิลปศาสตร์ จัดทำร่างประกาศเรือ่ง 
นโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจัย
และนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์  เพื ่อให้
สอดคล ้องก ับประกาศนโยบายและทิศ
ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม ของวิทยาเขต
สมุทรสาครและมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงบริบท
ของคณะฯ 
     คณะฯ เสนอร่างนโยบาย ทิศทาง และ
แนวปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม คณะศิลป
ศาสตร์ ต่อรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร 
พิจารณาเพื่อลงนามและประกาศใช้นโยบาย 
ท ิศทาง และแนวปฏ ิบ ัต ิการว ิจ ัยและ
นวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ 
 
 

5.3-1-คณะ-1(SKN-art)  
ประกาศมหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติ เรื่อง นโยบาย ทิศทาง และ
แนวปฏิบัติการวิจยัและนวัตกรรม  
 
5.3-1-คณะ-2(SKN-art)  
ประกาศมหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรือ่ง 
นโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการ
วิจัยและนวตักรรม  
 
5.3-1-คณะ-3(SKN-art)  
ประกาศมหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรือ่ง 
นโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการ
วิจัยและนวตักรรม คณะศิลปศาสตร ์
 

2. มีระบบและกลไกการวิจยัและ
นวัตกรรม 

     คณะฯ แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ 
เพื่อบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โดยแจ้ง
ประกาศเรื ่อง นโยบาย ทิศทาง และแนว
ปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข อ ง แ ผ น ง า น ว ิ จ ั ย แ ล ะ น ว ั ต ก ร ร ม 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาครให้คณาจารย์ในคณะฯ ทราบ 
     คณะกรรมการฯ คณะฯ จัดทำบันทึก
ข้อความ เรื่อง การสมัครรับทุนสนบัสนุนการ

5.3-2-คณะ-1(SKN-art)  
ประกาศมหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรือ่ง 
การสมคัรรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
(เงินรายได้) คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร 
 
5.3-2-คณะ-2(SKN-art)  
คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร ที่ 198/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
วิจัย เงินรายได้ คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร โดยคณาจารย์ที่ต้องการสมคัร
รับทุนสนับสนุนการวิจัยจะต้องยื่นแบบเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย แก่
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตามขั้นตอน
ต่อไป ท้ังนี้ หลังจากการเสนอขอรบัทุน
สนับสนุนการวิจัย คณะกรรมการฯ         
จะพิจารณาจัดสรรทุนฯ แก่คณาจารย์ที่
เสนอขอรับทุน และจะมีการเซ็นสญัญา
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งคณะฯ มี
คณาจารย์ที่สมัครขอรับทุนการสนบัสนุน 
จำนวน 4 เรื่อง 

งานวิจัยและนวัตกรรม คณะศิลป
ศาสตร์  
 
5.3-2-คณะ-3(SKN-art)  
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (Flowchart) 
แผนงานวิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร 
 
5.3-2-คณะ-4(SKN-art)  
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ
สนับสนุนทุนวิจัย มหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
5.3-2-คณะ-5(SKN-art)  
สัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจยั 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร 

3. มีแผนการวิจัยและนวตักรรม      มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แผนงานวิจ ัยและนวัตกรรม 
งานวิจัยและนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร เพื ่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และทิศทางด้านวิจัยและนวัตกรรม คณะ
ศิลปศาสตร์  
     คณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนมแีผนการ
วิจัยตามปฏิทินการปฏิบัติงานในแบบเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย และ
ส ัญญาขอร ั บท ุ นสน ั บสน ุ นก า ร ว ิ จั ย 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร 
 

5.3-3-คณะ-1(SKN-art)  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2563  แผนงานว ิ จ ั ยและ
นวัตกรรม งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
5.3-3-คณะ-2(SKN-art)  
แบบเสนอโครงการว ิจ ัยเพ ื ่อขอ
สนับสนุนทุนวิจัย มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
5.3-2-คณะ-2(SKN-art)  
สัญญาขอรับทุนสนับสนุนการวิจยั 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร 

4. มีการดำเนินการตามแผน 
 
 
 

     คณะฯ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
( เ ง ินรายได ้ )  คณะศ ิลปศาสตร ์  ซ ึ ่ ง ใน
ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท ี ่ตรงก ับปี
การศึกษา 2563 คณะฯมีคณาจารย์ที่สมัคร
ขอรับทุนการสนับสนุน จำนวน 4 เรื่อง ดังนี ้
 
     1. การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านชายทะเล

5.3-4-คณะ-1(SKN-art)  
ผลการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์  
เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   
 
5.3-4-คณะ-2(SKN-art)  
บันทึกข้อความการขออนุมัติ
โครงการวิจัย 4 เรื่อง 
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คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
รางจันทร์จังหวัดสมุทรสาคร (งบประมาณ 
65,000 บาท) 
     2. ลักษณะทางประชากร การตระหนักรู้ 
และทัศนคติที ่ส ัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านกีฬาที่เป็น
ม ิ ต ร ก ั บส ิ ่ ง แ วดล ้ อม  ขอ งน ั กศ ึ กษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (งบประมาณ 
40,000 บาท) 
     3. วิเคราะห์สำนวนภาษาพาดหัวข้อขา่ว
กีฬาภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์แบงค็อค
โพสต์ (งบประมาณ 35,000 บาท) 
     4 .  ก า ร ค ุ ก ค า ม ข อ ง ส ื ่ อ โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์สินค้าประเภทอาหารเสริมต่อ
ผู ้บร ิโภคทางวิทยุโทรทัศน์ (งบประมาณ 
30,000 บาท) 
รวมงบประมาณ (เงินรายได้) คณะศิลป
ศาสตร์ เป็นเงิน 170,000 บาท (หนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
          ทั ้งนี ้ ผ ู ้ร ับทุนสนับสนุนการวิจัย 
ดำเนินการตามแผนงานวิจ ัย โดยการขอ
อนุม ัต ิโครงการวิจัยตามกรอบเวลาและ
ดำเนินการตามแผนที่ได้เสนอไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยและ
ส ัญญาขอร ั บท ุ นสน ั บสน ุ นก า ร ว ิ จั ย 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร 

 
 

5. มีการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผน 
 
 
 

     เพื ่อการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนของคณะฯและว ิทยาเขตฯ มี
กำหนดให้ผู ้รับทุนสนับสนุนการวิจัยที่เป็น
หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานการใช้จ่ายเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม ทุก 3 
เด ือน รวมถ ึ งรายงานการประเม ินผล
โครงการหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม หรือขอขยาย
แผนการดำเนินการวิจัย หากไม่เป็นไปตาม
แผนทีผู่้วิจัยได้วางไว ้
 
 

5.3-5-คณะ-1(SKN-art)  
รายงานการใช้จ ่ายเง ินสนับสนุน
งานวิจัย 
 
5.3-5-คณะ-2(SKN-art)  
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
วิจัยและนวัตกรรม 
 
5.3-5-คณะ-3(SKN-art)  
แบบการขอขยายการดำเนินงานวิจัย 
 
5.3-5-คณะ-4(SKN-art)  
แบบบันทึกข้อความขอส่งรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
6.มีการนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

     คณะฯได้ทบทวนการเปิดรับทนุการ
สนับสนุนงานวิจัย โดยมีการกำหนดกลุ่ม
หัวข้องานวิจัย ที่จะไดร้ับการสนับสนุน 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และสอดคล้องกับบรบิทของคณะ ดังนี ้
   1. การวิจัยและนวัตกรรมทางดา้นนิเทศ
ศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
   2. การวิจัยและนวัตกรรมทางดา้นสื่อสาร
การกีฬา 
   3. การวิจัยและนวัตกรรมทางดา้น
มนุษยศาสตร ์
   4. การวิจัยและนวัตกรรมทางดา้น
สังคมศาสตร ์
   5. การวิจัยและนวัตกรรมทางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   6. การวิจัยและนวัตกรรมทางดา้นการ
กีฬาและการออกกำลังกาย 
   7. การวิจัยและนวัตกรรมทางดา้นการบูร
ณาการการเรียนกับการสอนในคณะศลิป
ศาสตร ์
   8. การวิจัยและนวัตกรรมทางดา้นศาสตร์
อื่น ๆ ท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อคณะศิลป
ศาสตร ์
    โดยจะนำไปพิจารณาวางแผนปรับปรุงใน
ปีการศึกษาหรือปีงบประมาณต่อไป 

5.3-6-คณะ-1(SKN-art)  
ประกาศมหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  
เรื่อง การสมคัรรับทุนสนับสนุนการ
วิจัย (เงินรายได้) คณะศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3.00 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4  เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล     ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม น.ส.จารุวดี แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087-7901766 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 

 
 เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5   
 

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

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

1.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ  

 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

 
          1.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

X5 
25,000 
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คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

2. คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 
2.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ  

     
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

 
           2.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

X5 
12,500 

 
หมายเหตุ 

1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ให้นับจำนวนเงินจากคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
(เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ และ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ ที่
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

2. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะให้นับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 กันยายน ของปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีที่ประเมินให้คำนวณตามเกณฑ์
อาจารย์ประจำ 
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คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการดำเนินงาน 
ตารางท่ี 5.4-1  ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงินรายได้) 
 

 

ตารางท่ี 5.4-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวตักรรม (เงินรายได้) ของคณะทั้งหมด  บาท 90000 
2 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ  คน 13 

3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ ต่อ
อาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ =/ 

บาท 
6923.07 

4 คะแนนที่ได้ =*5/จำนวนเงินตอ่คนของแต่ละคณะตามเกณฑ ์ คะแนน 2.76 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

4.00 2.76 2.76 คะแนน ไม่บรรลุ 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.4-คณะ-1(SKN-art) บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์
จังหวัดสมุทรสาคร 

นายสุดเฉลมิ ศัสตราพฤกษ์ 
ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ 

65,000  

2 ลักษณะทางประชากร การ
ตระหนักรู้ และทัศนคติที่สมัพันธ์
กับพฤติกรรมการสนับสนุน การ
จัดกิจกรรมด้านกีฬาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ
 

น.ส.จารุวดี แก้วมา 
น.ส.กาญจนาถ อุดมสุข 
น.ส.จารเุนตร ศรีโคกล่าม 

40,000  

3 วิเคราะหส์ำนวนภาษาพาดหัวข้อ
ข่าวกีฬาภาษาอังกฤษใน
หนังสือพิมพ์แบงค็อคโพสต ์

นายเกรียงศักดิ์ สานะกัง 35,000  

4 

การคุกคามของสื่อโฆษณา
ประชาสมัพันธ์สินค้าประเภท
อาหารเสริมต่อผู้บริโภคทางวิทยุ
โทรทัศน ์

น.ส.ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ ์
จ.ส.ต.หญิง ศิรลิักษณ์ กมลรตัน ์

30,000  

รวม  90,000  
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คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.5    เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
การเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม น.ส.จารุวดี แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087-7901766 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5   
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค2 (สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี) 
    กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) 
   จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณที่กำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
    กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) 
    จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและนวัตกรรมจากเงินงบประมาณกำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการคำนวณ   

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

1.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

     
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ  
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

 
           1.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ X5 
50,000 
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2. คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 
2.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

     
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ  
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

 
           2.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ X5 
25,000 

 
หมายเหตุ 

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

2. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะให้นับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 กันยายน ของปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปีที่ประเมินให้คำนวณตามเกณฑ์
อาจารย์ประจำ 
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ผลการดำเนินงาน 
ตารางท่ี 5.5-1  ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงนิงบประมาณแผ่นดิน) 

 
ตารางท่ี 5.5-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณ

แผ่นดิน) ของคณะทั้งหมด  
บาท 733857.143 

2 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ  คน 13 

3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจำ
ทั้งหมดของคณะ =/ 

บาท 
56450.55 

4 คะแนนที่ได้ =*5/จำนวนเงินต่อคนของแต่ละคณะ
ตามเกณฑ์ 

คะแนน 
5.00 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3.00 56450.55 5 คะแนน บรรลุ 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.5-คณะ-1(SKN-art) สัญญาโครงการวิจัยเพื่อจัดทำเครื่องมือสำหรับการประเมินตนเองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ด้าน และประโยชน์จากการใช้สนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 

5.5-คณะ-2(SKN-art) สัญญาโครงการจัดทำแผนพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 

การวิจัยเพื่อจัดทำเครื่องมือสำหรับการ
ประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 
4 ด้าน และประโยชน์จากการใช้สนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา 

นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม 125,000 

 

2 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาวิชาชีพในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม 608,857.143 
 

รวม   
733857.143 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6    บริหารการบริการวิชาการแก่สังคม  
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา (เริ่มประเมิน ปีการศึกษา 2564) 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม    
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการกำหนดนโยบายและทิศ
ทางด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม 

 
 

 

 

2.มีระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

  

3.มีแผนการบริการวิชาการแก่
สังคม 

  

4.มีการดำเนินงานตามแผน   

5.มีการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผน 

  
 

6.มีการนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงาน
ต่อไป 

  

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00    

 
 
 
 
 
 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.7  การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทย  
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม นางสาวกาญจนาถ อุดมสุข kancha.tato@gmail.com 086-7890979 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการกำหนดนโยบายด้านด้าน
การละเล่นพื้นบ้าน และ  
 กีฬาไทย  
 
 
 
 

     มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร ได้กำหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบัการ
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬา โดยมีการประกาศนโยบาย
เรื่องการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่น พื้นบ้านและกีฬาไทย ของวิทยา
เขตสมุทรสาคร ตั้งแตเ่ดือนธันวาคม 2562 
และใช้มาจนถึงปีการศึกษาปจัจุบนั รวมทั้ง 
ได้ตอบแบบการสำรวจแผนปฏิบตักิารทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติ แผน 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567)  
เป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะยาว  
 

5.7-1-คณะ-1(SKN-art)  
ประกาศนโยบายเรื่องการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย ของวิทยาเขต
สมุทรสาคร 

2.ระบบและกลไกการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย 
 
 
 
 

     กลไกการทะนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย วทิยาเขต
สมุทรสาคร คณะศลิปศาสตร์ได้มคีำสั่ง
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขต
สมุทรสาครที่ 68/1 2562 เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย คณะศิลปศาสตร์ และใช้ต่อเนื่องมาใน  
ปีการศึกษา 2563 
 

5.7-2-คณะ-1(SKN-art)  
ผังตารางกลไกการละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย 

3.มีแผนการละเล่นพ้ืนบ้านและกฬีา
ไทย 
 
 
 

     คณะศิลปศาสตร์ มีการจดัทำแผนระยะ 
4 ปีและไดด้ำเนินตามแผน ซึ่งในปี
การศึกษา 2563 มีการปรับให้กีฬาไทยและ
การละเล่นไทยปรับเปลีย่นจากการเล่นไทย
ที่วางแผนไว้คือ “สะบ้ามอญ” ที่เป็น 

5.7-3-คณะ-1(SKN-art) 
แผนโครงการการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ฟ้ืนฟูการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
การละเล่นพ้ืนบ้านประเภทกลุม่ ซึง่ไม่
เหมาะกับกิจกรรมในช่วงการแพรร่ะบาด
ของโควิด จึงเปลี่ยนเป็นการละเลน่ไทย
ประเภทเดี่ยวซึ่งเล่นเป็นรายบุคคล คือ
การละเล่นเดินกะลา และเดินไมโ้ถกเถก 
เป็นศิลปะของภาคกลางท่ีกำลังจะสูญหาย
ให้กลับมาเป็นท่ีรู้จักอีกครั้ง 
 

4.มีการดำเนินงานตามแผน 
 
 
 

     โครงการการทะนุบำรุงศลิปวฒันธรรม 
ฟื้นฟูการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
โครงการเตรยีมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
ทดสอบสมรรถนะการเป็นนักกีฬาผ่าน
การละเล่นไทย คณะศลิปศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563  เดินไม้โถกเถก และเดิน
กะลา  

5.7-4-คณะ-1(SKN-art)  
รายงานผลการประเมินโครงการการ
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฟ้ืนฟู
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
โครงการเตรยีมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ ทดสอบสมรรถนะการเป็น
นักกีฬาผ่านการละเล่นไทย คณะ
ศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
 

5..มีการตดิตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผน 
 
 

     มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการจัดกิจกรรม พบว่าความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 6 
การทดสอบสมรรถนะความเป็นนักกีฬาผ่าน
การละเล่นไทย: เดินไมโ้ถกเถก และเดิน
กะลา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 และมี
คณาจารย์คอยติดตามการดำเนินงาน 
 

5.7-5-คณะ-1(SKN-art) 
สรุปผลการประเมินโครงการการ
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฟ้ืนฟู
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
โครงการเตรยีมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ ทดสอบสมรรถนะการเป็น
นักกีฬาผ่านการละเล่นไทย คณะ
ศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

6.มีการนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

     หลังเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม เมื่อมี
การสรุปโครงการและรายงานให้กับท่ีประชุม 
ได้รับทราบ คณาจารย์ร่วมกันให้
ข้อเสนอแนะแล้ว จึงมีการวางแผน
พัฒนาการดำเนินงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นไทยและกีฬาไทย 
ปีการศึกษา 2564 โดยเน้นให้เป็นกีฬาไทย
หรือการละเล่นไทยที่อยู่ในท้องถิ่น และ
จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสมุทรสงคราม 
เพชรบุรี กรุงเทพมหานคร ฯลฯ เพื่อ
ประโยชน์กับคนในสังคมของพื้นที่ และ
นโยบายของวิทยาเขตฯในปีดังกลา่วจะเน้น
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูในการทำนุบำรุง รวมถึง
การเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมแบบยัง่ยืน 
เป้าหมายระยะต่อไปคือการจดัตั้งศูนย์
ศิลปะวัฒนธรรมในวิทยาเขตและมีกิจกรรม
ต่อเนื่องในด้านวิชาการ ด้านศลิปวัฒนธรรม 

5.7-6-คณะ-1(SKN-art)  
รายงานการประชุม การประชุมคณะ
ศิลปศาสตร์  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
และศูนย์จดักิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษแ์ละ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.8 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม จ.ส.ต.(ญ)ศิรลิักษณ์ กมลรตัน ์ ksirilux@yahoo.com 081-6430599 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
 

1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

 

 

2.แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X5 
40 

 
หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ 
อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล ณ 
วันท่ี 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุใน
คำช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำ 

3. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ ให้นับตั้งแต่วันที่บรรจุถึงวันสุดท้ายของปีการศึกษาท่ีรับ
การประเมิน 

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

 4. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที ่มีสัญญาจ้างระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป 

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

 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

× 100 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 
ผลการดำเนินงาน   
ตารางท่ี 5.8-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ 

ลำดับที่ ประเภทอาจารย์ 
จำนวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ตำแหน่งทางวิชาการ (คน) คุณวุฒิการศึกษา (คน) ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน) 
คิดเป็น 
(คน) อ. ผศ. รศ. ศ. ตรี โท เอก 

ไม่เกิน 
6 

เดือน 

6 เดือน 
ไม่เกิน 
9 เดือน 

9 เดือน
ขึ้นไป 

1 ข้าราชการ 9 8 1 - - - 7 2 - - 9 9 
2 สัญญาจ้าง 4 4 - - - - 4 - - - 4 4 

รวม  13 12 1 - - - 11  2 - - 13 13 

 
 
ตารางท่ี 5.8-2 ผลการดำเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ  คน 13 
2 จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คน 2 

3 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 =/*100 

ร้อยละ 
15.38 

6 คะแนนที่ได้ =*5/40 คะแนน 1.92 

 
ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.50 1.92 1.92 คะแนน ไม่บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.8-คณะ-1(SKN-art) แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีการศึกษา) 
- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ 
- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.9 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม จ.ส.ต.(ญ)ศิรลิักษณ์ กมลรตัน ์ ksirilux@yahoo.com 081-6430599 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 

 

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

1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
 

 
 
 
2.แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง 

ทางวิชาการ X5 
60 

หมายเหตุ  

1. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 

ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารย์

ประจำ 
  2. การประเมินผลการจัดการศึกษาของปีการศึกษา 2563 
   2.1 การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ ให้นับอาจารย์ตามการบรรจุ ดังนี้  
    1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปรญิญาโท บรรจกุ่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2559  

(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏบิัติการสอนมาแล้วอยา่งน้อย 4 ป ีและทาง
มหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ป ีรวมเป็น 5 ปี) 
                     2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปรญิญาเอก บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562  
(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะตอ้งปฏิบัติการสอนมาแลว้อย่างนอ้ย  1 ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 
ปี รวมเป็น 2 ป ี
   2.2  การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง  ให้นับอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง ดังนี้  

1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปรญิญาโท จะต้องมีสัญญาจา้งตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง 
พ.ศ. 2564 (เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวฒุิปริญญาโท จะต้องปฏิบัตกิารสอนมาแล้วอยา่งน้อย 4 ปี และทางมหาวิทยาลยัคิดให้ระยะเวลาที่
ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี) 

2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก จะต้องมีสัญญาจ้างตั้งแต่ปี  งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง 
พ.ศ. 2564 (เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัตกิารสอนมาแล้วอยา่งน้อย 1 ปี และทางมหาวิทยาลยัคิดให้ระยะเวลาที่
ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี) 

3. การจัดทำขอ้มูลตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัตขิ้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.พ.7) 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

× 100 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 5.9-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ  

ลำดับที่ ประเภทอาจารย์ 
จำนวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ตำแหน่งทางวิชาการ (คน) 
คุณวุฒิการศึกษา 

(คน) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน) 

คิดเป็น 
(คน) 

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

6 เดือน 
ไม่เกิน 
9 เดือน 

9 เดือน
ขึ้นไป 

1 ข้าราชการ 5 4 1 - - - 3 2 - - 5 5 
2 สัญญาจ้าง 2 2 - - - - 2 - - - - 2 

รวม  
6  1   -  5 2 - - 5 

7 
   

 

ตารางท่ี 5.9-1 ผลการดำเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ  คน 7 

2 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 

คน 
1 

3 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ (รศ.) 

คน 
- 

4 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์ (ศ.) 

คน 
- 

5 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการท้ังหมด 
 =++ 

 
1 

6 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

 =/*100 
 

14.29 

7 คะแนนที่ได้ =*5/60 คะแนน 1.19 
 

ผลการประเมินตนเอง                
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

2.50 ร้อยละ 14.29 1.19 คะแนน บรรลุ 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

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

- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ 
- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.10  การบริหารของคณะเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษาและปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม (1) 

น.ส.ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ ์(2) 
น.ส.กาญจนาถ อุดมสุข (4) 
นางกฤษณา สงวนจีน (3,5) 

moopingaaa@gmail.com 
yraiae@gmail.com 
kancha.tato@gmail.com 
- 

 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.ม ีการทบทวนยุทธศาสตร ์ของ
คณะและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีที ่สอดคล้องตามพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของคณะ 

       คณะศิลปศาสตร์วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ร่วมกับ ฝ่ายแผนและพัฒนาวิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้มีแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการ
ฯ เพื่อจัดทำรายงานแผนปฏิบตัิงานประจำปี  
(Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และจัดทำแผนปฏิบตัิงานประจำปี 
(Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และได้ประชุมคณะกรรมการ ในวันท่ี 
26-27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบาง
หญ้าแพรก มกช.สมุทรสาคร  
        จากผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 คณะกรรมการได้นำ
ปัญหา ข้อเสนอแนะจากการดำเนนิโครงการ
มาจัดทำ ยุทธศาสตรฯ์ พ.ศ.2561-2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วิทยาเขต คณะวิชา ได้ดำเนินการตาม
นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีการทบทวน วิเคราะห์
ความสอดคล้องทั้งในระดับสถาบนั วิทยา
เขต คณะในระดบัส่วนกลาง และคณะใน
ระดับวิทยาเขต และได้ทำการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) 

5.10-1-คณะ-1(SKN-art)  
คำสั่ง มกช.สค.ที่ 167/2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ระยะ 
5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
รายงานแผนปฏิบัติงานประจำปี 
(Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี (Action Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 
5.10-1-คณะ-2(SKN-art)  
บันทึกข้อความ สพล.สค.ที่ กก 
0517.5.1/300 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 
2562 เรื่องขอเชิญประชุม 
 
5.10-1-คณะ-3(SKN-art)  
ยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร พ.ศ.2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)  
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
       จากการดำเนินการจัดทำและทบทวน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏบิัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนการดำเนิน
ในงานต่าง ๆ ของ วิทยาเขต และคณะวิชา 
ได้ดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการวิทยา
เขตเพื่อพิจารณา ในการประชุมกรรมการ
วิทยาเขต ครั้งท่ี 8/2562 วันศุกร์ที่ 11 
ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบ และได้นำแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหน่วยงาน โดย
การจัดทำคูม่ือแผนปฏิบตัิการบริหาร
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ให้
บุคลากรของวิทยาเขตได้ถือปฏิบตัิร่วมกัน 
คณะศลิปศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาครได้นำ
แผนการปฏิบัติราชการประจำปไีปใช้
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี
การรายงานผลการดำเนินงานให้
คณะกรรมการวิทยาเขตได้พิจารณา จำนวน 
2 ครั้ง คือ 
         1) การประชุมคณะกรรมการวิทยา
เขตครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 20 
พฤษภาคม 2563 รายงานการดำเนินงานใน
ไตรมาส 2 คณะร่วมกับวิทยาเขต ได้แต่งตั้ง
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการฝ่ายแผนและ
พัฒนา ระหว่างวันท่ี 3 , 8 , 10 – 11 , 14 – 
15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา และห้อง
ประชุมบางหญ้าแพรก เพื่อทบทวนและจัด
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัการกีฬา
แหง่ชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร พ.ศ.2561-
2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) รายงาน
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 และจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  เพื่อนำผลการดำเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะไปจัดทำ
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และได ้
          2) รายงานการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และนำแผนการ

5.10-1-คณะ-4(SKN-art)  
แผนปฏิบัติการประจำปี (Action 
Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร  
 
5.10-1-คณะ-5(SKN-art)  
ระเบียบวาระการประชุม และมตกิาร
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต ครั้ง
ที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 
2562  
5.10-1-คณะ-6(SKN-art)  
คู่มือแผนปฏิบตัิการบริหาร
งบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563) คณะศิลปศาสตร ์
5.10-1-คณะ-7(SKN-art)  
ระเบียบวาระการประชุม และมตทิี่
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต ครั้ง
ที่ 4/2563 วันพุธท่ี 20 พฤษภาคม 
2563 
 
5.10-1-คณะ-8(SKN-art)  
คำสั่ง มกช.สค.ที่ 163/2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ระยะ 
5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
รายงานแผนปฏิบัติงานประจำปี 
(Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี (Action Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
 
5.10-1-คณะ-9(SKN-art)  
รายงานผลโครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการฝ่ายแผนและพัฒนา  
 
5.10-1-คณะ-10(SKN-art)  
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปี 
(Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 
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คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เสนอขอความเห็นชอบในการประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขตครั้งที่ 7/2563 ใน
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 โดย
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ 

พ.ศ.2563 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร  
 
5.10-1-คณะ-11(SKN-art)  
ระเบียบวาระการประชุม และมตทิี่
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต ครั้ง
ที่ 7/2563 ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 
2563 
 

2. มีการจัดทำรายงานต้นทุนต่อ
หน่วยรายหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
โอกาสในการแข่งขัน 

     คณะศิลปศาสตร์ไดม้ีส่วนร่วมกับวิทยา
เขตสมุทรสาครดำเนินการวเิคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนคา่ใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะหค์วามคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑติ และโอกาสในการแข่งขัน  
พร้อมรายงานทางการเงิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

5.10.2-คณะ-1(SKN-art) 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 
5.10.2-คณะ-1(SKN-art) รายงาน
ทางการเงิน 
 
 

3.มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ป ั จ จ ั ย เ ส ี ่ ย ง ท ี ่ ส ่ ง ผ ลต ่ อก า ร
ดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้การบริหารความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ลดลง 

     คณะศิลปศาสตร์ ได้จดัทำประกาศ
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร คณะศลิปศาสตร์ เรื่องนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง 
 
     มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
บริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์ และจดั
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อจัดทำระบบและกลไกการบรหิารความ
เสี่ยงของคณะ 

     จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
รวมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตาม
บริบทของคณะฯ และจดัทำคู่มือการบริหาร
ความเสีย่ง 
จากการวิเคราะห์พบว่า คณะฯ มคีวามเสีย่ง 
4 ด้าน ดังน้ี 
    1.  ด้านงานพัฒนาบุคลากรมีความเสี่ยง
เรื่องการขาดแคลนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทาง
วิชาการ 

5.10.3-คณะ-1(SKN-art) 
ประกาศมหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร คณะ
ศิลปศาสตร์ เรื่องนโยบายการบรหิาร
ความเสีย่ง 
 
5.10.3-คณะ-2(SKN-art) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งคณะศิลปศาสตร ์
 
5.10.3-คณะ-3(SKN-art)  
แผนบริหารความเสี่ยง คณะศลิป
ศาสตร ์
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
    2.  ด้านงานพัฒนาบุคลากรมีความเสี่ยง
เรื่องการขาดแคลนอาจารย์ประจำหลักสตูร      
    3.  ด้านงานวิจัยและพัฒนามีความเสี่ยง
เรื่องการเผยแพร่  ตีพิมพ์และนำเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติมีน้อย 
     4. ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษามี
ความเสีย่งนักศึกษาออกกลางคัน 
 
-  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสีย่งและจดัลำดับความเสีย่งที่ได้จาก
การวิเคราะห์ พบว่าความเสี่ยงท่ีมโีอกาส
และผลกระทบมาก 4 ด้าน เรยีงลำดับได้
ดังนี้  
    1.  การขาดแคลนอาจารย์ที ่มีตำแหน่ง
ทางวิชาการ โอกาสและผลกระทบอยู ่ใน
ระดับ 5 ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
    2.  การขาดแคลนอาจารย์ประจำ
หลักสตูรมโีอกาสที่จะเกิดอยู่ในระดับ 4 
ผลกระทบอยู่ในระดับ 3 ระดับความเสีย่งสูง  
    3.  การเผยแพร่ ตีพิมพ์และนำเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติมีน้อย
มีโอกาสที่จะเกิดอยู่ในระดับ 4 ผลกระทบอยู่
ในระดับ 3 ระดับความเสี่ยงสูง 
    4.  นักศึกษาออกกลางคัน มีโอกาสที่จะ
เกิดอยู่ในระดับ 4 ผลกระทบ อยู่ในระดับ 3 
ระดับความเสี่ยงสูง 
-  ในเรื ่องประเด็นความเสี่ยงเรื ่องการขาด
แคลนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
การควบคุมที่มีอยู่ คือ สนับสนุนให้อาจารย์
ไปอบรมเพิ่มความรู้เพื่อพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ สร้างระบบพ่ีเลี้ยงจากอาจารยท์ี่
มีตำแหน่งทางวิชาการและ การจัดรายวิชาที่
สอนให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญที่
จะเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ 
จากการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้ผลบ้าง
แต่ไมส่มบรูณ์จึงต้องมีแนวทางแก้ไข/
ปรับปรุงอย่างเข้มข้น ตามแผนบรหิารความ
เสี่ยงดังนี้ 1) จัดทำแผนงานโครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงานทาง
วิชาการ 
2) ให้คณาจารย์ที่เข้าหลักเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการเตรยีมจดัทำเอกสาร
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/ตำรา 
ตามที่ กพอ.กำหนด 
3) กระตุ้นสรา้งแรงจูงใจเช่น เงินรางวัล
ตีพิมพ์ในการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการใน
ระดับต่าง ๆ ที่ กพอ.กำหนด 
 

4.ม ีการกำหนดประเด็นความรู้ที่
สอดคล้อง ก ับพันธกิจของคณะ 
ดำเนินการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลหรือแหล่งเรียนรู ้อื ่น ๆ 
ตามประเด็นที่กำหนด เผยแพรแ่ละ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  
 
 

ในปีการศึกษา 2563 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตรไ์ด้วางแผนงาน
และดำเนินงานการจดัการความรูส้อดคล้อง
กับทิศทางการทำงานของมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ทีต่้องการให้วิทยาเขต
สมุทรสาคร เป็นต้นแบบของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางปฏบิัติการ คณะศลิปศาสตร์
จึงเลือกการจดัการความรู้ในหัวข้อ“แนว
ทางการจัดการเรียนการสอน หลกัสูตร
ปฏิบัติการทีเ่น้นการปฏิบัติการ/การมีส่วน
ร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อการมีงานทำของ
บัณฑิตสาขาสื่อสารการกีฬา มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ประสบการณ์จากต่าง
วิทยาเขต” โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้เกี่ยวข้องจากต่างวิทยาเขต และนำผล
มาวิเคราะห์สรุปรวมองค์ความรูเ้พื่อ
นำเสนอในการประชุมเมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน 2563 โดยดำเนินการใน 4 
ขั้นตอน คือ 
1. จัดประชุมหารือกำหนดวาระให้

คณาจารย์ร่วมกันเลือกและกำหนด
หัวข้อการจัดการความรู ้

2. จัดทำแผนการจัดการความรู ้
3. รวบรวมความรู้โดยใช้การสัมภาษณ์

บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในคณะและจาก
วิทยาเขตอื่นที่มีการจดัหลักสูตรสาขา
สื่อสารการกีฬา 3 กลุ่มตัวอย่าง 

4. มีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมลูจดัทำ
เป็นไฟล์และคลิปวีดโีอเพื่อใช้เผยแพร่
ในคณะให้คณาจารย์ได้รับรู้รับทราบ 
(เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโควิด จึงใช้การสื่อสารออนไลน์)
และมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของวทิยา
เขตสูส่าธารณะ หลังจากนัน้ได้ระดม
ความคิดเห็นกับคณาจารย์ในคณะอีก
โดยจดัทำเป็นข้อสรุปฉบับสมบูรณ ์
รวมทั้งหาแนวทางการจัดการความรู้

5.10.4-คณะ-1(SKN-art)  
ภาพการประชุมรายงานสรุปผลและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดการความรู้ 
คณะศลิปศาสตร์ เมื่อวันท่ี 17 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00-
17.00 น.ณ ห้องประชุม 115 คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
5.10.4-คณะ-2(SKN-art)  
รายงานสรุปผลโครงการจัดการ
ความรู้คณะศลิปศาสตร์ “แนว
ทางการจัดการเรียนการสอน 
หลักสตูรปฏิบัติการ ที่เน้นการ
ปฏิบัติการ/การมีส่วนร่วมกับสถาน
ประกอบการ เพื่อการมีงานทำของ
บัณฑิตสาขาสื่อสารการกีฬา 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติจาก
ต่างวิทยาเขต”พร้อมหนังสือรับรอง
การใช้ประโยชน์จากการจัดการ
ความรู ้
 
5.10.4-คณะ-3(SKN-art)  
ภาพการประชุมรายงานสรุปผลและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เมื่อวันศุกร์ที่ 4  
มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00  
12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศลิป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
5.10.4-คณะ-4(SKN-art)  
รายงานสรุปผลโครงการจัดการ
ความรู้คณะศลิปศาสตร์ "การประชุม
แลกเปลีย่นความรู้แนวทางจัด
หลักสตูรปฏิบัติการร่วมกับวิทยาลยั
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต" 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ในปีถัดไป ซึ่งที่ประชุมมมีติให้ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดหลักสูตร
ปฏิบัติการในบริบทอื่น ๆ ทั้งนี ้ไดน้ำ
ข้อสรุปจัดทำเป็นบันทึกส่งไปยังฝา่ย
ประกันคณุภาพในระดับวิทยาเขตด้วย 

5. มีการรายงานสรปุผลการดำเนินการ
และรวบรวมข้อมลูจากผู้ใช้ประโยชน์
เพื่อประกอบการสรุปรายงาน 

      ท้ายท่ีสุด เมื่อดำเนินการเสรจ็สิ้น
กระบวนการคณาจารยไ์ด้หารือกนัว่าจะนำ
ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรูค้รั้งนี้ไป
ใช้เป็นส่วนหน่ึงในการร่างหลักสูตร
ปฏิบัติการของคณะศลิปศาสตรต์อ่ไป 
และในปลายปีการศึกษา 2563 ถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะศลิปศาสตร์
วางแผนจัดการความรู้อยา่งต่อเนือ่ง 
หลังจากจัดประชุมหารือกำหนดหวัข้อการ
จัดการความรู้ จัดใหม้ีโครงการจัดการ
ความรู้  การประชุมแลกเปลีย่นความรู้
แนวทางจัดหลักสตูรปฏิบัติการร่วมกับ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
(ออนไลน์) เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 
ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
1. จัดทำแผนการจัดการความรู ้
2. รวบรวมความรู้โดยประสานงานกับ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รังสิต ที่มีการจัดหลักสตูรปฏิบัติการ  
และหลักสตูรสหกิจศึกษา ท่ีเน้นการ
ปฏิบัติการและการมสี่วนร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

3. ดำเนินการสรุปสาระสำคัญจากการ
ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดังกล่าว  
สังเคราะห์และรวบรวมจัดทำเป็นไฟล์
แล้วจดัประชุมนำเสนอให้กับ
คณาจารย์รับทราบ พร้อมแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกัน จากน้ันจึงเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ  

มีการรายงานสรปุผลการดำเนินการและ
รวบรวมข้อมลูจากผู้ใช้ประโยชน์เพื่อ
ประกอบการสรุปรายงาน 
 
 

พร้อมหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
จากการจัดการความรู ้
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.ม ีการต ิดตามการดำเน ินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค ์ประกอบการประกัน
คุณภาพคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 
 
 
 
 

    คณะศิลปศาสตร์ มีระบบและกลไกใน
การกำกับการดำเนินการประกันคณุภาพให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกนัคุณภาพ
หลักสตูร มคอ.7 และตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
จำนวน ตัวบ่งช้ีมีการจัดทำแผนดำเนินงาน
โดยการแต่งตั้งผู้กำกับการดำเนินงานและ
ผู้เขียนรายงานผลการดำเนินงานผลการ
ประเมินตนเองตามองค์ประกอบประจำปี
การศึกษา 2562 และคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารและพัฒนาหลักสตูร 
ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบ
โดยมีการแจ้งและเตือนโดยใช้หนังสือเวียน 
รวมถึงการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา 

5.10.5-คณะ-1(SKN-art)  
รายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสตูร (มคอ.7) ประจำปี
การศึกษา 2562 
 
5.10.5-คณะ-2(SKN-art)  
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏบิัติหน้าที่
ตามตัวบ่งช้ีการประกันคคณุภาพ
การศึกษา 
 
5.10.5-คณะ-3(SKN-art) คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารและ
พัฒนาหลักสตูร 
 
 

หมายเหตุ 
1. เกณฑ์ข้อที่ 1, ข้อที่ 2 ,ข้อที่ 3 ให้ใช้ข้อมูลตามปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาที่รับการ

ประเมิน 
2. เกณฑ์ข้อที่ 4 และข้อที่ 5  ให้ใช้ข้อมูลตามปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.11      ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม moopingaaa@gmail.com 081-7638599 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 

 
เกณฑ์ประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 
 
สูตรการคำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะ  
 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการดำเนินงาน 
ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยนับ ผลการดำเนินงาน 
1 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ หลักสูตร 1 
2 คะแนนผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คะแนน 3.54 
3 คะแนนผลการประเมินหลักสูตร.......................  คะแนน - 
4 คะแนนผลการประเมินหลักสูตร.........................  คะแนน - 
5 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะ =++ 
คะแนน - 

6 คะแนนที่ได้ = / คะแนน 3.54 
 
ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 3.54 3.54 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.11-คณะ-1(SKN-art) รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7 ปีการศึกษา 2563) 
5.11-คณะ-2(SKN-art) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

จากการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (CAR63) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.12    การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล       ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม นางกฤษณา สงวนจีน - - 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการกำหนดนโยบายด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
 
 
 

     คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับฝ่ายวจิัยและ
ประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร กำหนด
นโยบายและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอดุมศึกษา 

  

5.12.1-คณะ-1(SKN-art)  
ประกาศมหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรือ่ง
นโยบายและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา 
 

2,มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
 

     คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับฝ่ายวจิัยและ
ประกันคณุภาพการศึกษา แต่งตั้ง
คณะกรรมการการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาครและจัดทำระบบและกลไก
การประกันคณุภาพการศึกษา มีการเผยแพร่
ระบบกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 

5.12.2-คณะ-1(SKN-art)  
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 
 
5.12.2-คณะ-2(SKN-art)  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2563 
 

3.มีแผนการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน  
 
 

     คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับฝ่ายวจิัยและ
ประกันคณุภาพการศึกษาจัดทำแผนงานและ
ปฏิทินการกำกับตดิตามผลการดำเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

5.12.3-คณะ-1(SKN-art)  
แผนการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน 
5.12.3-คณะ-2(SKN-art)  
ปฏิทินการกำกับตดิตามผลการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

4.มีการดำเนินงานตามแผน  
 
 

     คณะศิลปศาสตร์ไดด้ำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอดุมศึกษา
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศกึษา
ภายใน สำหรับการจดัการศึกษา 

5.3.4-คณะ-1(SKN-art)  
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสำหรับการจัดการศึกษา 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 – 
2566 และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับคณะ 
 

ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2563 – 2566 
 
 

5.มีการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผน 
 

     คณะศิลปศาสตร์ไดม้ีการประชุมเพื่อ
ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบง่ช้ีและ
รวบรวมเอกสารที่เกีย่วข้องอย่างต่อเนื่อง 
และเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
เพื่อติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อย 3 ครั้ง หลักจากนั้นได้
ทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ 

5.3.5-คณะ-1(SKN-art)  
บันทึกข้อความเชิญประชุม เพื่อ
กำกับติดตามการดำเนินการประกนั
คุณภาพภายใน ตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ี 
 
 

6.มีการนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

     คณะศิลปศาสตร์ไดม้ีการจดัประชุม
ผู้รับผิดชอบตามมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาและ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

5.3.6-คณะ-1(SKN-art)  
บันทึกข้อความขอเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะและ
ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2562 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3.00 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา    
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1   การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา (ประเมินปีการศึกษา 2564)  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม    
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 แบ่งกลุ่มตามคณะ ดังนี้ 

- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
- คณะศิลปศาสตร์ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
- คณะศึกษาศาสตร์ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

สูตรการคำนวณ 
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

1.1 คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ  
X 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ  
 

1.2 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ  X 5 
20 

       

2. คณะศิลปศาสตร์ 
2.1 คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ  
 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ  

X 100 
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ  

 
 

2.2 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ  X 5 
20 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

3. คณะศึกษาศาสตร์ 
3.1 คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ  
 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  

X 100 
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ  

 

3.2 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ  X 5 
60 

 
หมายเหตุ 

1. การนับจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มากกว่า 1 รายการ ให้นับเพียงครั้งเดียวต่อคนไม่นับซ้ำ 
2. การนับจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท่ีไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้ใช้ข้อมูล  ณ วันที่ 31 

พฤษภาคมของปีการศึกษาที่รับการประเมิน สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่สำเร็จ
การศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

 
ผลการดำเนินงาน 

ที ่ ข้อมูล หน่วยนับ ผลการ
ดำเนินงาน 

1 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติทั้งหมดของคณะ 

คน  

2 จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ คน  
3 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ระดับชาติหรือนานาชาติ  
 =/*100 

ร้อยละ  

4 คะแนนที่ได้ =*5/ค่าร้อยละของคะแนนเต็ม 5 ของ
แต่ละคณะ 

คะแนน  

 
 
ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
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ส่วนท่ี 3 การสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

ตารางท่ี 3-1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

1.ผลลัพธ์
ผู้เรียน 

1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.64 

1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

5.00 

1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563) 

5.00 

1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด (เริ่มใช้ประเมินปีการศึกษา 2563) 

4.61 

คะแนนเฉลี่ย 4.81 
2.ผลลัพธ์การ
วิจัยและ
นวัตกรรม 

2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 1.92 
2.2 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 0.00 

คะแนนเฉลี่ย 0.96 
3.ผลลัพธ์การ
บริการวิชาการ 

3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ 2.01 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 
4.ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทยด้าน
การละเล่น
พ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 

4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่ หรือวิจัย 
 

5.00 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 
5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 5.00 
5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 
5.3 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 5.00 
5.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 2.76 
5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 5.00 
5.6 การบริหารการบริการวิชาการแก่สังคม ไม่ประเมิน 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

5.7 การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้าน
การละเล่นพื้นบ้าน 

5 

5.8 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.92 
5.9 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1.19 
5.10 การบริหารของคณะเพื่อสนับสนุนการดำเนนิงานตามพันธกิจ 5.00 
5.11 ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 3.54 
5.12 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5.00 

คะแนนเฉลี่ย 4.04 
6.อัตลักษณ์
ของนักศึกษา
ด้านกีฬา 

6.1 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา   
 

ไม่ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 68 - 

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตารางท่ี 3-2 แสดงผลการการวิเคราะห์การดำเนินงานแยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์  

มาตร
ฐาน 
ที่ 

ด้าน 

คะแนนการประเมิน 

ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 

จำนวน 
ตัวบ่งชี ้

Input Process Output 
คะแนน
เฉลี่ย 

2.51 – 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดำเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 4 - - 4.82 4.82 การดำเนินงานระดับดีมาก 

2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวตักรรม 2 - - 0.96 0.96 การดำเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 

3 ผลลัพธ์การบริการวชิาการ 1 - - 2.01 2.01 การดำเนินงานต้องปรบัปรุง 

4 
ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 
ด้านการละเล่นพ้ืนบ้านหรือกีฬาไทย 

1 - - 5.00 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ 12 2.72 5.00 3.54 4.04 การดำเนินงานระดับด ี

6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา 1 - - - -   

รวมจำนวนตัวบง่ชี ้ 21 4 6 10 

3.82 การดำเนินงานระดับด ี

คะแนนเฉลี่ย 2.72 5.00 3.53 

ผลการประเมิน 
ระดับคณะ 

การ
ดำเนินงาน

ระดับ
พอใช้ 

การ
ดำเนินงา
นระดับดี

มาก 

การ
ดำเนิน 

งานระดับ
ดี 
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ตารางท่ี 3-3 การวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 

 

 
มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
คณะ 
 
 
- ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำ
คณะ 

- คณะควรมีแผนการดำเนินการสนับสนุนให้
อาจารย์ประจำคณะมีการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการมากข้ึน 
 
- คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจำคณะนำ
ผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 

 
มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.   นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้การละเล่นไทยพื้นบ้าน 

ประวัติความเป็นมา และภูมิปัญญาที่ตกทอดมาสู่คน
รุ่นหลัง พร้อมทั้งได้ทดลองเล่นจริง จึงทำให้เกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน 

2.   น ักศ ึกษาเห ็นค ุณค ่าภ ูม ิป ัญญาไทยและ
การละเล่นไทยโดยการใช้วัสดุท้องถิ่นอย่างง่าย ๆ มา
ประยุกต์ให้เกิดความสนุกสนาน 

3.   นักศึกษาสามารถวัดสมรรถนะของร่างกาย
ตนเอง เช่น การความสร้างการสมดุลในการยืนบนไม้ 
หรือกะลา ฝึกการทรงตัว ฝึกความกล้าของจิตใจใน
การเดินไม้โถกเถกที่อยู่สูงจากพ้ืน การระวังร่างกายใน
การเล่นกีฬาที่ค่อนข้างผาดโผน ท้าทาย การหาจุด
ปลอดภัยในกับตนเองเมื่อเกิดการล้ม หรือเอียงของไม้
ที่ยืน ฯลฯ 
4.   เป็นการละเล่นไทยที่ช่วยสร้างความสามัคคี
เพราะต้องช่วยเหลือกันในการเรียนรู้อุปกรณ์ การ
เรียนรู้วิธีเล่น และการเล่นแบบแข่งขัน 

1. ควรมีการเชิญปราชญชาวบ้านผู้ที่เคยเล่น
การละเล่นนี้ หรือผู้ประดิษฐ์ของเล่นแบบภูมิ
ปัญญาไทยเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงรากฐาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. อาจมีการจัดแข่งขันระหว่างนักศึกษา หรือ
นักเรียนของโรงเรียนในชุมชนเพ่ือขยายความรู้ด้าน
การฟ้ืนฟูการละเล่นและภูมิปัญหาไทยให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3. ถ้ามีช่วงเวลาให้นักศึกษาประดิษฐ์อุปกรณ์การ
เล่นด้วยตัวเอง จะเป็นการสร้างการเรียนรู้แบบลง 
มือทำได้เป็นอย่างดี และเพ่ือให้เข้าถึงความเป็นจิต
วิญญาณของภูมิปัญญาบรรพบุรุษ 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   ควรเพิ ่มจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้

ครบทุกชั้นปี แต่ปีการศึกษา 2563 อยู่ในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด 19 จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมกับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้นเพื่อการเว้นระยะ  
 
 

     ชว่งเวลาจัดงานมีจำกัด เพราะใช้ช่วงเวลาใน
การเตรียมความพร้อมนักศึกษา อาจขยายเวลา
กิจกรรมให้มากกว่านี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ประโยชน์จากการเรียนรู้กีฬาไทยและการละเล่น
ไทยได้อย่างลึกซ้ึงขึ้น 

 
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

ชุดข้อมูลที่ 1 

  จำนวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 1  

  - ---ระดับปริญญาตร ี 1  

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต -  

  - ---ระดับปริญญาโท -  

  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

  - ---ระดับปริญญาเอก -  

ชุดข้อมูลที่ 2 

  จำนวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง -  

  - ---ระดับปริญญาตร ี -  

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต -  

  - ---ระดับปริญญาโท -  

  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

  - ---ระดับปริญญาเอก -  

ชุดข้อมูลที่ 3 

  จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 85  

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 85  

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติ -  

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท -  

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง -  

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  -  

ชุดข้อมูลที่ 4 

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 9  

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 7  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  2  

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย ์ 8  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 7  
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  - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1  

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 1  

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย ์ -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า -  

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย ์ -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า -  

ชุดข้อมูลที่ 5 

  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5  

  - - --ระดับปริญญาตร ี -  

  - - --ระดับ ป.บัณฑิต -  

  - - --ระดับปริญญาโท 4  

  - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

  - - --ระดับปริญญาเอก 1  

  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ -  

  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ -  

  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -  

  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย ์ -  

  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย ์ -  

ชุดข้อมูลที่ 6 

  จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร   

  
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ   



- 75 - 

 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ   

  - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธบิัตร   
  - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 1  

  

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

  

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

  - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   
  - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว   
  - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ   
  - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน   
  - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว   

  
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ   

  
- - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร   

ชุดข้อมูลที่ 7 

  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 22  
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 8  
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 8  

  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 5  

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา -  

  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว -  

  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา -  

  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท -  

  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 3  
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เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย) 11,531  

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.64  

ชุดข้อมูลที่ 8 
  จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

  - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    

  - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ   

  

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

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

  

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

  

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

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร   
  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เปน็วงรอบประเมิน)   

ชุดข้อมูลที่ 9 
  จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
  - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ    

  

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

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร   

  - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2   

  

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

  

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

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร   

  
- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online   

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เปน็วงรอบประเมิน)   

ชุดข้อมูลที่ 10 

  จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 90,000  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 733857.143 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  

  จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 13  

  จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 13  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 13  

  จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   
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  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  จำนวนอาจารย์ประจำทีล่าศึกษาต่อ 0  

  จำนวนอาจารย์ประจำทีล่าศึกษาต่อ 0  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ    

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ    

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

  จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาตอ่  0 

  จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาตอ่  0 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ     

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ     

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

ชุดข้อมูลที่ 11 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  

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

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
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  ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  

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

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   

  
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   
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การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง 
 

 
 
 

 
การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563  

ระดับคณะ 
ลำดับที ่ วิทยาเขต รหัส 

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

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

 

ล ำดบัท่ี คณะ รหสั 

1 วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

sci 

2 ศิลปศาสตร์ art 
3 ศึกษาศาสตร์ edu 


