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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการประเมินตนเอง ตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพัฒนาขึ้น  
ประกอบด้วย7 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ขอขอบคุณวิทยาเขตผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความตระหนักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ และหวังอย่างยิ่ง
ว่าผลการประเมินที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ในการน าไปก าหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การ
บริหาร การจัดเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรของวิทยาเขตให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลตามที่ก าหนดไว้  ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของวิทยาเขตต่อไป  

 
 
 
                                                             ผูช้่วยศาสตราจารย์พิทยา   บุญคงเสน 
                               รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ ข ] 

   
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

บทสรุปผู้บรหิาร  
 

ในปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร มีผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 7 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ (ที่
ประชุมคณะกรรมการประเมินวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ให้ยกเว้นการประเมินตัวบ่งชี้ 6.1, 6.2 6.3 และ 
7.1 ในปีการศึกษา 2563 และตัวบ่งชี้ที่ 3.2 เริ่มด าเนินงานในปีการศึกษา 2564) ได้คะแนนประเมินตนเอง
เฉลี่ยทั้งหมด เท่ากับ 4.27 คะแนน ผลการประเมินมีการด าเนินงานอยู่ในระดับดี โดยแยกเป็นราย
มาตรฐาน พบว่า 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 คะแนน  ผลการประเมินประเมินอยู่ใน
ระดับดี 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจยัและนวัตกรรม ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.53 คะแนน ผลการ
ประเมินประเมินอยู่ในระดับดี 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.28 คะแนน  ผลการประเมิน
ประเมินอยู่ในระดับดี 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ได้
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 คะแนน ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 คะแนน  ผลการประเมินประเมิน
อยู่ในระดับดี 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา  
(ยกเว้นการประเมินตัวบ่งชี้ 6.1, 6.2 และ 6.3 ในปีการศึกษา 2563) 
มาตรฐานที่ 7 เอกลักษณ์ด้านกีฬา  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 คะแนน  ผลการประเมิน

ประเมินอยู่ในระดับดี 
           โดยมีผลการการวิเคราะห์การด าเนินงานแยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ พบว่า 

ด้านปัจจัยน าเข้า ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
ด้านผลลัพธ์ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

จากผลการประเมินตนเอง ดังกล่าว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้ท า
การวิเคราะห์ตนเองจากผลการประเมิน พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตมีจ านวนน้อย 
2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดินมีจ านวนน้อย) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า  ก 
บทสรุปผู้บริหาร  ข 
สารบัญ  ค 
ส่วนที่ 1 ส่วนน า  
 1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1 
 2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 3 
 3. โครงสร้างองค์กร 4 
 4. โครงสร้างการบริหาร 4 
 5. รายชื่อผู้บริหาร และวิทยาเขตกรรมการวิทยาเขต 5 
 6.หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 7 
 7.จ านวนนักศึกษา 8 
 8.จ านวนอาจารย์ 8 
 9.จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 10 
 10.ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 11 
 11. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 13 
 12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาเขต 16 
 13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต 18 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 หน้า 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน  
 มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 22 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 22 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงานของนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
23 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 24 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด 26 
 มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 27 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 27 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 28 
 มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ 30 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ 31 
 มาตรฐานที่ 4.ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่น

พื้นบ้านและกีฬาไทย 
32 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่หรือวิจัย 

32 

 มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 35 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 35 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 37 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 42 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 43 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 การบริหารงาน ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่น

พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 การพัฒนาบุคลากร 

44 
 

48 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 อาจารย์ประจ าวิทยาเขตท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 53 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 อาจารย์ประจ าวิทยาเขตท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 55 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 การบริหารของวิทยาเขตเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 57 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 ผลการประเมินหลักสูตรของวิทยาเขต 63 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 ผลการประเมินวิทยาเขตของวิทยาเขต 64 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.12 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 65 
 มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา 68 
 มาตรฐานที่ 7 เอกลักษณ์ด้านกีฬา 69 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์ทางการกีฬา 69 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง  
 ภาคผนวก  
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
 

 
 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ชื่อหน่วยงาน 

ชื่อ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  
ต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
                                     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 ที่ตั้ง 
 ที่อยู่ : เลขที่ 137 หมู่ 3 ถนนสหกรณ์  ต.บางหญ้าแพรก   
                                                    อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร 74000 
 หมายเลขโทรศัพท์ : 034 - 435899 
 หมายเลขโทรสาร : 034 – 435899  ต่อ  531 
 สีประจ าวิทยาเขต : สีชมพู  สีฟ้าน้ าทะเล 
 เว็บไซต์ : www.tnsuskn.ac.th 
 ประวัติและความเป็นมา 
      มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษา
ทางด้านพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้ฝึกสอน และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สังกัดส านักงาน
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ 3 ถนนสมุทรสาคร-โคก
ขาม ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 034 - 435899 โทรสาร 034 - 
435899 ต่อ 531 บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 18225 มีเนื้อที ่117 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา 
      มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จากเดิมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร เป็นสถานศึกษาใช้ชื่อว่า วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2521 เป็นวิทยาลัยพลศึกษา แห่งที่ 13 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะขยายการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นวิทยาลัยพลศึกษาประจ าเขต
การศึกษา 1 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม และเพชรบุรี เริ่มเปิด
ด าเนินการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 2 กิโลเมตร 
      สถานที่เรียนในระยะแรก (ปีการศึกษา 2521 - 2522) ได้ใช้สถานที่ภายในสนามกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมพลศึกษา (เดิม) เป็นจ านวน 200,000 บาท เปิดการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2521 และยังได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ในที่ตั้งถาวรของวิทยาลัย ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2523  
      ในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ภายใต้โครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎนครปฐม เปิดการเรียนการสอนจ านวน 1 หลักสูตร      
คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตโปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา ต่อมาใน ปีการศึกษา 2535           
ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและ
การจัดการกีฬา) เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนนอกเหนือจากการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง 
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      ในปีการศึกษา 2537 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายบทบาทของวิทยาลัยพลศึกษา ให้ท า
หน้าที่เป็นวิทยาลัยชุมชนอีกบทบาทหนึ่ง เพื่อรองรับผู้ส าเร็จการศึกษาอันเนื่องมาจากโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาทุกระดับ กระทรวงศึกษาได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสาครบุรี  ในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร สังกัดกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2537 เป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งที่ 48 จัดการเรียนการ
สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเพ่ิมขึ้นอีกหลายสาขาวิชาเพ่ือสนองตาม
ความต้องการของชุมชน     
      ต่อมาในปีการศึกษา 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งสถาบันการพลศึกษา จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติขึ้นได้โดยค าแนะน ายินยอมของรัฐสภามาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548” หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 ให้สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษา  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์
สุขภาพ นันทนาการ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้องมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการ การให้บริการชุมชน การใช้และการพัฒนา เทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา นันทนาการและ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็น 3 คณะวิชา    
ในแต่ละคณะมีการบริหารงานโดยมีคณบดี 1 ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ประจ า ณ สถาบันการพลศึกษาส่วนกลาง 
และรองคณบดี 17 ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ประจ าในแต่ละวิทยาเขตทั้ง 17 วิทยาเขต   
      ปัจจุบัน สถาบันการพลศึกษ ได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่เป็นนิติบุคคลในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 17 แห่ง
เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และมีโรงเรียนกีฬา 11 แห่ง เป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะบริหารงานบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 เริ่มการเรียนการสอนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 
เป็นต้นไปภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 ปรัชญา 
  “ความรู้ดี  มีคุณธรรม  น ากีฬา  พัฒนาชุมชน” 
 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งม่ันผลิตบัณฑิต  พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  สร้างชื่อเสียง  
ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม” 
 พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา 
3. บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

 อัตลักษณ์ 
  “ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 
 เอกลักษณ์ 
  “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ 4 ] 

   
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

3. โครงสร้างองค์กร  

 
 
 
 
4. โครงสร้างการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ส านักงานรองอธิการบดี 
ส านักงานรองคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

การกีฬาและสุขภาพ 

     กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
    - งานสารบรรณ             - งานองคก์รนักศกึษา 
    - งานเลขานกุาร             - งานกจิกรรมนักศกึษา 
    - งานประชมุกรรมการ     - งานพัฒนาบุคลิกภาพและ 
      วทิยาเขตและประชุม      วินัย 
      ผู้บริหาร                    - งานแนะแนวการศกึษา 
    กลุ่มบริหาร                 และอาชีพ 
 -  - งานการเงนิและบัญชี     - งานพยาบาล             
   - งานพัสดุและยานพาหนะ - งานสวัสดกิารนกัศึกษา  
   - งานประชาสมัพันธ์         - งานหอพัก 
  - งานอาคารสถานที ่        - งานบรกิารชุมชนและสังคม 
   - งานบุคคล                   - งานป้องกนัและแก้ไข 
   - งานบริการและสวัสดกิาร  ปัญหายาเสพติด 
   - งานควบคุมภายในและ   - งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     บริหารความเสี่ยง  
   - งานพัฒนาระบบราชการ                                   
   กลุ่มนโยบายและแผน        กลุ่มส่งเสรมิวิชาการ   
   - งานแผนและงบประมาณ   - งานทะเบียนและประมวลผล 
  - งานติดตามและประเมนิผล - งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
   - งานวิเทศสัมพนัธ์             - งานศูนย์วิทยบริการ 
  -- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  - งานหลักสตูรและแผน 
    และการสือ่สาร             การเรียน 
   กลุ่มวิจยัและประกันคุณภาพการศึกษา  
   - งานวิจัยและนวัตกรรม 
  -- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  ส านักงานรองคณบดี 
คณะศิลปศาสตร์ 

-  - งานธรุการ 
-  - งานแผนและ 
-    งบประมาณ 
-  - งานวชิาการ 
-  - งานสาขาวิชา 
-  - งานบัณฑิตศกึษา 
-  - งานวจิัยและ 
-    นวตักรรม 
-  - งานประกนัคุณภาพ 
-    การศึกษา 
-  - งานกิจการนักศกึษา 
-    และกิจกรรมพเิศษ 
-  - งานฝกึประสบการณ ์
-    วิชาชีพ 
-  - งานฐานข้อมลูและ 
-    สารสนเทศ 
-  - งานศนูย์วิทยาศาสตร์  
-    การกฬีา 

- งานธรุการ 
- งานแผนและ 
  งบประมาณ 
- งานวิชาการ 
- งานสาขาวิชา 
- งานบัณฑิตศึกษา 
- งานวจิัยและ 
  นวัตกรรม 
- งานประกนัคุณภาพ 
  การศึกษา 
- งานกิจการนักศกึษา  
  และกิจกรรมพิเศษ 
- งานฝกึประสบการณ ์
  วิชาชีพ 
- งานฐานขอ้มูลและ 
  สารสนเทศ 

ส านักงานรองคณบดี 
คณะศึกษาศาสตร์ 

- งานธรุการ 
- งานแผนและ 
  งบประมาณ 
- งานวิชาการ 
- งานสาขาวิชา 
- งานบัณฑิตศึกษา 
- งานวจิัยและ 
  นวัตกรรม 
- งานประกนัคุณภาพ 
  การศึกษา 
- งานกิจการนักศกึษา 
  และกิจกรรมพิเศษ 
- งานฝกึประสบการณ ์
  วิชาชีพ 
- งานฐานข้อมลูและ 
  สารสนเทศ 

ส านักงานกีฬา 

- งานธรุการ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานบริหารจัดการทางการ 
  กีฬา 
- งานส่งเสริมและพัฒนา  
  นกักฬีา 
- งานจัดการแข่งขันกีฬา 
- งานกีฬาเพือ่ความเป็นเลิศ 
- งานฐานขอ้มูลและ 
  สารสนเทศ 
- โครงการ   วิทยาเขต   
    ชนิดกีฬา 
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5. รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ (ชุดตามปีประเมินและชุดปัจจุบัน) 
 5.1 รายช่ือผู้บริหาร 

ล าดับ
ที่ 

ปีการศึกษา 2563 (ปีท่ีรับการประเมิน) ปีการศึกษา 2564 (ปัจจุบัน) 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งการบริหารงาน ชื่อ-สกุล ต าแหน่งการบริหารงาน 

1 ผศ.พิทยา  บุญคงเสน รองอธิการบดี 
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผศ.พิทยา  บุญคงเสน รองอธิการบดี 
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

2 ดร.ปรัชญา  สภาพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 

ดร.ปรัชญา  สภาพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 

3 ดร.ยุวลักษณ์  เส้งหวาน ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายวิจัยและประกันฯ  

ดร.ยุวลักษณ์  เส้งหวาน ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายวิจัยและประกันฯ 

4 ผศ.ชุติมาพร  ภักดี 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายแผนและพัฒนา 

ผศ.ชุติมาพร ภักดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายแผนและพัฒนา 

5 ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

6 นายชยกร  ปวรทวีสุข ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 

นายชยกร  ปวรทวีสุข ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 

7 น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์ล าพอง รองคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์ล าพอง รองคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

8 จสต. หญิง ดร.ศิริลักษณ์ กมลรัตน์ รองคณบดี 
คณะศิลปศาสตร์ 

จสต.ดร.หญิง ศิริลักษณ์ กมลรัตน์ รองคณบดี 
คณะศิลปศาสตร์ 

9 ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง รองคณบดี 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง รองคณบดี 
คณะศึกษาศาสตร์ 

10 น.ส.น้ าฝน  ผ่องอ าไพ หัวหน้า สนง. 
รองอธิการบดี 

น.ส.น้ าฝน  ผ่องอ าไพ หัวหน้า สนง. 
รองอธิการบดี 

11 นายวิษณุ  อรุณเมฆ หัวหน้า สนง. 
กีฬา 

นายวิษณุ  อรุณเมฆ หัวหน้า สนง. 
กีฬา 
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  5.2 คณะกรรมการวิทยาเขต (ตามค าสั่ง) 

ล าดับ
ที่ 

ปีการศึกษา 2563 (ปีท่ีรับการประเมิน) ปีการศึกษา 2564 (ปัจจุบัน) 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 ผศ.พิทยา  บุญคงเสน ประธานกรรมการ ผศ.พิทยา  บุญคงเสน ประธานกรรมการ 
2 น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์ล าพอง กรรมการ น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์ล าพอง กรรมการ 
3 จสต.หญิง ศิริลักษณ์ กมลรัตน ์ กรรมการ จสต.หญิง ศิริลักษณ์ กมลรัตน ์ กรรมการ 
4 ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง กรรมการ ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง กรรมการ 
5 

- - 

นายพิทูร  สุวรรณชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 นายสุนันต์  ระฆังทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 ผศ.ถาวร  กมุทศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายสุรศักดิ์  เกิดจันทึก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายศิริ  สาระผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 ดร.พรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายกสมาคมกีฬา 

แห่งจังหวัดสมุทรสงคราม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับ
ที ่

คณะวิชา ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา วิชาเอก 
จ านวนหน่วยกิต 

ที่เรียนตลอด
หลักสูตร 

รูปแบบการ
จัด

การศึกษา 
1 คณะวิทยาศาสตร ์

การกีฬาและ
สุขภาพ 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) (หลักสูตรปี
การศึกษา 2556) 
Bachelor of 
Science Program 
in Sports Science 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
B.S. (Sports Science) 
 

วิทยาศาสตร์
การออก
ก าลังกาย 

ไม่น้อยกว่า 125 
หน่วยกิต 

 

หลักสตูร
ระดับ

ปริญญาตร ี
หลักสตูร  

4 ปี 
 

2 คณะศลิปศาสตร ์
 
 
 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาสื่อสารการ
กีฬา 
(Bachelor of Art 
program in 
Sports 
Communication) 

ช่ือเต็ม (ไทย) 
: ศิลปศาสตรบณัทิต  

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

สื่อสารการ
กีฬา 

ไม่น้อยกว่า 130 
หน่วยกิต 

หลักสตูร
ระดับ

ปริญญาตร ี

หลักสตูร 

 4 ปี 
 

3 คณะศึกษาศาสตร ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา 
Bachelor of 
Education 
Program in 
Physical 
Education 
 

ช่ือเต็ม (ไทย)  
: ศึกษาศาสตรบัณทติ  
(พลศึกษา) 
ช่ือย่อ (ไทย)      
: ศษ.บ. (พลศึกษา) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) 
: Bachelor of 
Education     
(Physical Education) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ)   
: B.Ed  (Physical 
Education) 

พลศึกษา ไม่น้อยกว่า 132 
หน่วยกิต 

 

หลักสตูร
ระดับ

ปริญญาตรี 
หลักสตูร 4 

ปี 
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7. จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563   (รายงาน ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง) 
คณะ หลักสูตร ระดับชั้นปี (คน) 

รวม 
วิทยาศาสตร์ฯ  1 2 3 4 5 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและกีฬา 

- 34 40 43 - 117 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลังกาย 

49 - - - - 49 

รวม 49 34 40 43 0 166 
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา 20 34 18 13 0 85 

รวม 20 34 18 13 0 85 
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 69 65 58 60 68 320 

รวม 69 65 58 60 68 320 
รวมท้ังหมด 138 133 116 116 68 571 

 
 
8. จ านวนอาจารย์ (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 
     8.1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

คณะ วุฒิการศึกษา 
จ านวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

วิทยาศาสตร์ฯ ปริญญาเอก 3 3 - 3 
ปริญญาโท 7 7 - 7 
ปริญญาตร ี - - - - 

รวม 10 10 - 10 
ศิลปศาสตร์ ปริญญาเอก 2 2 - 2 

 ปริญญาโท 11 11 - 11 
 ปริญญาตร ี - - - - 

รวม 13 13 - 13 
ศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก 5 5 - 5 

 ปริญญาโท 9 9 - 9 
 ปริญญาตร ี - - - - 

รวม 14 14 - 14 
รวมท้ังหมด 37 37 - 37 
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8.2 จ านวนอาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะ ต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

วิทยาศาสตร์ฯ ศาสตราจารย ์ - - - - 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.5) - - - - 
รองศาสตราจารย ์ - - - - 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.4) - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4 4 - 4 
ครูช านาญการพเิศษ (คศ.3) - - - - 
อาจารย ์ 6 6 - 6 
ครูช านาญการ (คศ.2) - - - - 
ครู (คศ.1) - - - - 

รวม 10 10 - 10 
ศิลปศาสตร์ ศาสตราจารย ์ - - - - 

ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.5) - - - - 
รองศาสตราจารย ์ - - - - 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.4) - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 1 - 1 
ครูช านาญการพเิศษ (คศ.3) - - - - 
อาจารย ์ 12 12 - 12 
ครูช านาญการ (คศ.2) - - - - 
ครู (คศ.1) - - - - 

รวม 13 13 - 13 
ศึกษาศาสตร์ ศาสตราจารย ์ - - - - 

 ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.5) - - - - 
 รองศาสตราจารย ์ - - - - 
 ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.4) - - - - 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 3 - 3 
 ครูช านาญการพเิศษ (คศ.3)     
 อาจารย ์ 10 10 - 10 
 ครูช านาญการ (คศ.2) 1 1 - 1 
 ครู (คศ.1) - - - - 

รวม 14 14 - 14 
รวมท้ังหมด 37 37 - 37 
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9. บุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 

คณะ/สนร. 
วุฒิการศึกษา 

จ านวน (คน) 
รวม 

ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 
วิทยาศาสตร์ฯ ปริญญาเอก - - - - 

ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาตร ี 2 2 - 2 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 2 2 - 2 

รวม 4 4 - 4 
ศิลปศาสตร์ ปริญญาเอก - - - - 

ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาตร ี 2 2 - 2 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี - - - - 

รวม 2 2 - 2 
ศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก - - - - 

ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาตร ี 2 2 - 2 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี - - - - 

รวม 2 2 - 2 
ส านักงานรอง

อธิการบดี 
ปริญญาเอก - - - -   
ปริญญาโท 3 3 - 3 
ปริญญาตร ี 25 25 - 25 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 22 22 - 22 

รวม 50 50 - 50 
รวมท้ังหมด 58 58 - 58 

 

หมายเหตุ   นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาในวิทยาเขต รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
พิเศษอ่ืนที่สังกัดวิทยาเขต เช่น เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจ าในวิทยาเขต แต่กรณี
ปฏิบัติงานทั่วไป หรือไม่เฉพาะเจาะจงท่ีวิทยาเขต ให้นับในระดับวิทยาเขต 
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10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
10.1 งบประมาณประจ าปี 2563  

แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น       

แผนงานส่งเสริม 
และพัฒนากีฬา 

      

ผลผลิตที่ 1 
ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น 

พลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 11,042,161.21 5,392,670.00  112,366.00 16,547,197.21 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
 194,000.00    194,000.00 

ผลผลิตที่ 3  
การให้บริหารด้านกีฬา 

 510,285.98    510,285.98 

 

10.2 งบประมาณประจ าปี 2564  รายงานที่ได้รับงบประมาณ 
แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น       
แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการ 
      

ผลผลิตที่ 1 
ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น  

พลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 7,715,300.00 7,168,900.00  77,100.00 14,961,300.00 

ผลผลิตที่ 2 
การให้บริการด้านกีฬา 

 145,500.00    145,500.00 

แผนงานส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา 

      

ผลผลิตที่ 3 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
 405,360.00   525,700.00 931,060.00 
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10.3 อาคารสถานที่ 

ล าดับที่ ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
1 อาคารเรียน 3  
2 ห้องเรียนปกติ 17 วิทย์4/ศิลฯ2/ศึกฯ11 
3 ห้องฝึกปฏิบัติการทางภาษา 1  
4 ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5  
5 ห้องวิทยาศาสตร์ -  
6 โรงฝึกพลศึกษา 4  
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 1  
8 ห้องฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ (ห้องนวด) 3  
9 ห้องสืบค้นสารสนเทศคณะ 4  
10 สนามฟุตบอล 2  
11 สระว่ายน้ า 2  
12 สนามเทนนิส 6  
13 สนามเปตอง 1  
14 สนามโดมฟุตซอล 1  
15 สนามยิงธนู 1  
16 โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1  
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11. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีท่ีผ่านมา 

รายการ 
ข้อเสนอแนะของวิทยาเขต

กรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 

การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 1.ส านักงานกีฬาควรร่วมมือกับ
คณะในการวางแผนพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาและการสร้าง
สมรรถภาพทางกายแก่นักศึกษา
ในทุกชนิดกีฬา เพื่อให้มีโอกาส
ในการผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
การแข่งขันทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และใหไ้ด้รับรางวัล
มากขึ้น รวมทั้งการสร้าง
แรงจูงใจให้กับนักกีฬาท่ีสร้าง
ผลงาน 
2.ผู้บริหารในระดับคณะและ
วิทยาเขตควรก าหนดนโยบาย 
ส่งเสริม สนับสนุน จัดสรร
งบประมาณให้อาจารย์ประจ า
น าผลงานทางวิชาการไป
เผยแพร่ในวารสารหรือ
ฐานข้อมูล หรือในรูปแบบอ่ืน  
ที่มีค่าถ่วงน้ าหนักที่สูงข้ึน เช่น 
ต ารา การจดสิทธิบัตร เป็นต้น 
รวมทั้งเผยแพร่งานวิจัยสู่
สาธารณชนหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องที่สามารถน างานวิจัย
ไปใช้ประโยชนไ์ด้หลายด้าน 
3.วิทยาเขตและคณะมี
งบประมาณแผ่นดินในการ
สนับสนุนงานวิจัยค้อนข้างน้อย 
ดังนั้นจึงควรวางแผน และ
ก าหนดแนวทางในการสร้าง
โอกาสในการขอทุนวิจัยจาก
ภายนอก เช่น การบูรณาการ
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย
กับการออกก าลังกายและ
สุขภาพของชุมชน ท่ีจะน าไปสู่
การพัฒนานวัตกรรม ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ และขอรับทุนสนบัสนุน
การวิจัย 
 
 
 

1.มีการวางแผนร่วมกับคณะใน
การรับนักศึกษาใหม่ โดยมีการ
ก าหนดคุณสมบตัิของผู้สมัครเข้า
ศึกษาต่อที่มีความสามารถ
ทางด้านกีฬา ในรอบโควตา 
พร้อมท้ังมีการประชุมผูฝ้ึกสอน
ให้จัดหานักกีฬาท่ีมี
ความสามารถเข้ามาศึกษาต่อใน
วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
 
2. ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
งานวิจัยของวิทยาเขตไดม้ีการ
ประชุมเพื่อวางแผนการจัดสรร
เงินงานวิจัยรวมทั้งระเบียบใน
การจัดท างานวิจัย ตามนโยบาย
ของผู้บริหาร เพื่อให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 
 
 
 
 
 
 
3. ฝ่ายงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา งานวิจัยได้มี
การวางแผนและแนว ทางในการ
ขอทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกโดยมีการ
ประชาสมัพันธ์เกี่ยว กับการ
ของบเพื่อจัดท างาน วิจัย 

1. คณะได้มีการก าหนด
คุณสมบัตผิู้สมัครเข้าศึกษา
ในรอบโควตาและรอบทั่วไป
ที่จะเข้ามาสมัครสอบเพื่อ
เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 
2563  
 
 
 
 
 
2. คณะได้มีการจัดท า
งานวิจัยตามแผนการจดัสรร
เงินงานวิจัยงบประมาณ 
โดยมีการยึดระเบียบในการ
จัดท างานวิจัย และคณะยัง
ได้มีการจัดท าแผนงานวิจัย
เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
3. ปีการศึกษา 2563 
คณะวิทยาศาสตร์ฯไดร้ับทุน
สนับสนุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของวิทยาเขต

กรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 

การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์
ผู้เรยีน 
 
 
 
 
 

- 
 

- - 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การ
วิจัยและนวตักรรม 

1. ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ ายังมีการเผยแพร่
ในวารสารหรือฐานข้อมลูที่มีค่า
ถ่วงน้ าหนักน้อย 
 
2. การน าผลงานวิจยัไปใช้
ประโยชน์ของอาจารย์ประจ า
คณะมจี านวนน้อย (คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและและ
สุขภาพ ร้อยละ 11.67 และ 
คณะศลิปศาสตร์ ร้อยละ 20) 

1. ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์ประจ าได้น าผลงานทาง
วิชาการไปเผยแพร ่
 
 
2. มีการก าหนดนโยบายที่
ชัดเจนในการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

1. คณะและวิทยาเขตไดม้ี
การก าหนดนโยบายในการ
ส่งเสริมสนับสนุน การน า
ผลงานทางวิชาการไป
เผยแพร ่
2. คณะได้มีการน าผลงาน
ทางงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่ตรงหรือสอดคล้องกับ
งานวิจัย 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การ
บริการวิชาการ 
 
 
 
 
 

- 
 

-  

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย 
 
 

- 
 

-  

มาตรฐานที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
สนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์
ประจ ามจี านวนน้อย 
 
2. การน าผลการประเมินไปใช้
วางแผนการด าเนินงานในปี
ถัดไป 
 

1. ได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์
แต่ละคณะขอทุนสนับสนุนวิจัย
จากหน่วย งานภายนอก 
 
2. มีการรวบรวมข้อเสนอแนะ
จากการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการระดับคณะและ
วิทยาเขต 

1. ปีการศึกษา2563 คณะ
วิทยาศาสตร์ฯได้รบัทุน
สนับสนุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 
2. คณะและวิทยาเขต ได้มี
การน าเอาเสนอ แนะในการ
จัดด าเนินงานไปวาง
แผนการท างานปีการศึกษา
ถัดไป 
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของวิทยาเขต

กรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 

การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์
ของนักศึกษาด้านกีฬา   

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติมีจ านวนน้อย 
 
 
 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติ มีจ านวนน้อย 
 
 
 
 
 
3. นักศึกษาในศูนย์กีฬาไม่ได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับนานาชาต ิ

1. มีการประชุมวางแผนในการ
คัดเลือกนักศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาทักษะด้านกีฬา โดยการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
2. มีการประชุมวางแผนในการ
จัดท าโปรแกรมการฝึกซ้อมและ
การแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษา รวมทั้งการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับนักกีฬาที่
สร้างผลงาน 
 
 
 
3. ศูนย์กีฬามีการประชุม
วางแผนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านกีฬาและการสร้าง
สมรรถภาพทางกายแก่นักศึกษา
ในศูนย์กีฬา 

1. วิทยาเขตไดม้ีการประชุม
ผู้ฝึกสอนกีฬาในการพัฒนา
ทักษะกีฬาแต่ละประเภท
โดยมีการสนับสนุนให้แตล่ะ
ชนิดกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ในรายการแข่งขันระดับต่างๆ 
2. ผู้บริหารมีนโยบายให้ผู้
ฝึกสอนแตล่ะชนิดกีฬาท า
การฝึกซ้อมโดยมีการจดัท า
แผนการฝึกซ้อม แต่ไม่
สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับชาตไิดเ้นื่องจากเกิด
การระบาดของโรคโควิด 19 
จึงมีการยกเลิกโปรแกรม
การแข่งขันกีฬาทุกชนิดกีฬา 
3. ในการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาปีการศึกษา 
2563 ทางวิทยาเขตไม่
สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้เนื่องจากเกดิการระบาด
ของโรคโควิด 19 จึงมีการ
ยกเลิกโปรแกรมการแข่งขัน
กีฬาทุกชนิดกีฬา 

มาตรฐานที่ 7 เอกลักษณ ์
   ด้านกีฬา 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ทางการกีฬาต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด (จ านวน 7 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 38.89) 

คณะและวิทยาเขตมีการก าหนด
นโยบาย ส่งเสรมิ สนับสนุน 
จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์
ประจ าในการผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรมด้านศาสตร์การ
กีฬา 

คณะและวิทยาเขตได้มีการ
จัดท านโยบายเกี่ยวกับการ
วิจัย โดยใหส้อดคล้องกับ
เอกลักษณ์ และวิทยาเขตได้
จัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้เพื่อจัดท าวิจยัที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ด้านกีฬา 
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12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาเขต 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๕๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
เห็นสมควรประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับการจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา  ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  ขอยกเลิกประกาศสถาบันการพลศึกษา 
เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา     
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ข้อ ๒ ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดนโยบาย  และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ส าหรับการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมีการ
ด าเนินงานที่ประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผลในการจัดการศึกษา และการบริหาร
จัดการ ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุ
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและหน่วงงานต้นสังกัด 

ข้อ ๓  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับการจัดการศึกษา  
๓.๑ จัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  และเสนอต่อรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยา
เขตสมุทรสาคร  เพ่ือให้ความเห็นชอบ  

๓.๒ จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีความเชื่อมโยงการ
ด าเนินงานทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต  พร้อมทั้งถ่ายทอดไปยังผู้บริหารและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

๓.๓ มีการสนับสนุน และพัฒนาให้ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตสมุทรสาคร ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และปฏิทิน
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

๓.๔ มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปีการศึกษา  
ข้อ ๔ แนวปฏิบัติการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับการจัดการศึกษา 

๔.๑ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร  ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน 

และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางปรับปรุง 
(Act) โดยวิธีการดังนี้  

  (1) วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 
  (2) จัดเก็บข้อมูลตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  (3) จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 
  (4) จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ 
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  (5) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับต่อผู้บริหาร และ
คณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร พร้อมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 

  (6) วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการราชการประจ าปี และแผนยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๔.2 วิทยาเขตรวมรวบรายงานการประเมินตนเอง และแผนพัฒนาการศึกษา ส่งมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ  

นโยบาย และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ตามประกาศนี้ ให้ใช้กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต โดย
เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
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13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
ของคณะ/วิทยาเขต 

แผนงานการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะ/วิทยาเขต 

แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานการ 
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ของคณะ/วิทยาเขต 

ทบทวนแนวปฏิบัติการด าเนินงานตามมาตรฐานคณุภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 

หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

วิทยาเขต 

คณะวิชา 

 ผู้ก ากับ ติดตาม                        
การด าเนินงาน 

 

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

รองคณบด ี
(ระดับหลักสตูรและคณะวิชา) 

 

รายงานผลการก ากับ  ตดิตาม 
 3 ครั้ง/ปีการศึกษา 

 

รองอธิการบด ี
(ระดับวิทยาเขต) 

 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ประเมินคุณภาพภายใน (วิทยาเขต,ต้นสังกัด) 

จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาจากผลการประเมิน 

คณะวิชา 

วิทยาเขต 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนนิงาน 
 

 
 
 

ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 7 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

1.ผลลัพธ์ผู้เรียน 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ  
มาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิ
คุณภาพบณัฑิตทุกหลักสูตรของ
วิทยาเขต 

ได้คะแนน 4.41 คะแนน 

1.2 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งาน 
ท ารวมกับผลงานของนักศึกษา 
และผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ 
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ ์
หรือเผยแพร ่

ค่าเฉลี่ยของคะแนนบณัฑติปรญิญา
ตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ทุกคณะของวิทยาเขต 

ได้คะแนน 5.00 คะแนน 

1.3 นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เป็น 
ผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค ์
นวัตกรรม 
 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้จาการแปลง
ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวตักรรมทุกคณะของ
วิทยาเขต 

ได้คะแนน 5.00 คะแนน 

1.4 นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่สอบ 
ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ 
ก าหนด 
 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้จาการแปลง
ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายทีส่อบผ่านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดทุกคณะของวิทยา
เขต 

ได้คะแนน 3.15 คะแนน 

2. ผลลัพธ์การวิจัย
และนวัตกรรม 

2.1 ผลงานทางวิชาการของ 
อาจารย์ประจ าวิทยาเขต 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าคณะทุกคณะของ
วิทยาเขต 

ได้คะแนน 2.05 คะแนน 

2.2 ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ 
ประโยชน์ของอาจารย์ประจ า 
วิทยาเขต 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวน
ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ของ
อาจารย์ประจ าวิทยาเขต เป็น
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้น
ไป 

ได้คะแนน 5.00 คะแนน 

3. ผลลัพธ์การบริการ
วิชาการ 

3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการหรือ 
ใช้อาคารสถานท่ี 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวน
ผู้รับบริการทางวิชาการหรือใช้
อาคารสถานท่ีทั้งหมดของวิทยาเขต
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อย
ละ 90 ขึ้นไป 
 

ได้คะแนน 4.28 คะแนน 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

3.2 ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความเข็มแข็งและยั่งยืน 

จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความเข็มแข็งหรือยั่งยืนตั้งแต่  1 
ชุมชนขึ้นไป = 5 คะแนน 

เริ่มด าเนินงานปีการศึกษา 
2564 

4. ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยด้าน
การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย 

4.1 การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา 
ไทยท่ีไดร้ับการฟื้นฟู อนุรักษ์  
เผยแพร่ หรือวิจัย 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวน
กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกฬีา
ไทยท้ังหมดของวิทยาเขตเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
ขึ้นไป 

ได้คะแนน 5.00 คะแนน 

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 การพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6  ข้อ ได ้6 ข้อ 5.00 คะแนน 
โปรดใส่ ในข้อที่ท าได ้

      
5.2 การบริหารงานวิจัยและ 
นวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 5  ข้อ ได ้5 ข้อ 5.00 คะแนน 
โปรดใส่ ในข้อที่ท าได ้

     
5.3 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและ 
นวัตกรรม (เงินรายได้) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ
ประเมินเงินสนับสนนุงานวิจัยและ
นวัตกรรม(เงินรายได้) ทุกคณะ
ของวิทยาเขต 

ได้คะแนน 4.25 คะแนน 

5.4 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและ 
นวัตกรรม (เงินงบประมาณ 
แผ่นดิน) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ
ประเมินเงินสนับสนนุงานวิจัยและ
นวัตกรรม (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) ทุกคณะของวิทยาเขต 

ได้คะแนน 2.70 คะแนน 

5.5 การบริหารงาน  
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น 
ไทย ด้านการละเล่นพืน้บา้น 
และกีฬาไทย 

เกณฑ์มาตรฐาน 6  ข้อ ได ้6 ข้อ 5.00 คะแนน 

โปรดใส่ ในข้อที่ท าได ้

      

5.6 การพัฒนาบุคลากร  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ได ้6 ข้อ 5.00 คะแนน 
โปรดใส่ ในข้อที่ท าได ้

      
5.7 อาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวน
อาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคณุวฒุิ
ปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0-
5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

ได้คะแนน 3.38 คะแนน 

5.8 อาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวน
อาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ได้คะแนน 1.80 คะแนน 
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5.9 การบริหารของวิทยาเขต 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามพันธกิจ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ได้ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 
โปรดใส่ ในข้อที่ท าได ้

     
5.10 ผลการประเมินหลักสูตร 
ของวิทยาเขต  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของ
วิทยาเขต 

ได้คะแนน 3.58 คะแนน 

5.11 ผลการประเมินคณะของ  
วิทยาเขต  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ
ประเมินคณะทุกคณะของวิทยา
เขต 

ได้คะแนน 4.06 คะแนน 

5.12 การบริหารการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ได้ 6 ข้อ 5.00 คะแนน 
โปรดใส่ ในข้อที่ท าได ้

      
6. อัตลักษณ์ของ

นักศึกษาด้านกีฬา   
6.1 นักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลจาก 
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ระดับชาต ิ

ยกเว้นไม่ประเมินตัวบ่งช้ีนี้ในปีการศึกษา 2563 
เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid19) 

6.2 นักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลจาก 
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ระดับนานาชาต ิ

ยกเว้นไม่ประเมินตัวบ่งช้ีนี้ในปีการศึกษา 2563 
เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid19) 

 6.3 นักศึกษาในศูนย์กีฬาที่ไดร้ับ 
รางวัลจากการเข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ

ยกเว้นไม่ประเมินตัวบ่งช้ีนี้ในปีการศึกษา 2563 
เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid19) 

7. เอกลักษณ์ 
   ด้านกีฬา 

7.1 การพัฒนานักกีฬาของ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ยกเว้นไม่ประเมินตัวบ่งช้ีนี้ในปีการศึกษา 2563 
เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid19) 

7.2 ผลงานวิจยัและนวตักรรม 
ด้านศาสตร์ทางการกีฬา 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์
ทางการกีฬา เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 
5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

ได้คะแนน 4.04 คะแนน 

คะแนนผลการประเมินตนเองระดับวิทยาเขต    4.18 คะแนน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน  
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-นามสกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นายชานน  สรรเสริญ Bangkub1413@gmail.com 093 - 5754875 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นายชานน  สรรเสริญ Bangkub1413@gmail.com 093 - 5754875 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตทุกคณะของวิทยาเขต 

สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได ้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตทุกคณะของวิทยาเขต  

 จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต 
 

ผลการด าเนินงาน 
ล าดับที่ คณะ ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิบัณฑิต 

1 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 4.32 
2 ศิลปศาสตร์ 4.64 
3 ศึกษาศาสตร์ 4.28 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตทุกคณะ      13.24 
คะแนนที่ได=้/จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต = 13.24/3=4.41 คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

4.41 คะแนน 4.41 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-วิทยาเขต-1-SKN รายงานการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และอัตลักษณ์บัณฑิต ของผู้ส าเร็จการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 



[ 23 ] 

   
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ 
                    การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-นามสกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นายชานน  สรรเสริญ Bangkub1413@gmail.com 093 - 5754875 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นายชานน  สรรเสริญ Bangkub1413@gmail.com 093 - 5754875 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทุกคณะของวิทยาเขต 
 

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมของคะแนนบัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รบัการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

ทุกคณะของวิทยาเขต 

 

 จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต 

 
ผลการด าเนินงาน 

ล าดับที่ 
คณะ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท ารวมกับ
ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญา

โทที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่
1 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 5.00 
2 ศิลปศาสตร์ 5.00 
3 ศึกษาศาสตร์ 5.00 

ผลรวมของคะแนนทุกคณะ      15.00 
คะแนนที่ได=้/จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต = 15/3=5.00 คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-วิทยาเขต-1-SKN รายงานภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-นามสกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นางสาวจฑุาทพิย์  สร้วงสุวรรณ Jutasu3@hotmail.com 081 - 3814240 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวอารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 - 8066353 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ    

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

 

สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน  

ที ่ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วยวัด 

1 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

43 คน 

2 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

13 คน 

3 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

67 คน 

4 
รวมจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม ทุกหลักสูตรของวิทยาเขต 
=+ 

123 คน 

5 
ร้อยละของของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของวิทยาเขต  
= /*100 

100 ร้อยละ 

6 คะแนนที่ได้ =*5/80 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

 ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการแปลงค่าในการค านวณร้อยละ  
ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เป็นผูส้ร้างหรือ 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของวิทยาเขต 
 จ านวนคณะของวิทยาเขต 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

หมายเหตุ:  
1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ

หรือกิจกรรมในการเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยให้เก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึง
วันที่ส าเร็จการศึกษา ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

2. จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของ 
ปีการศึกษาที่รับการประเมิน โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง เช่น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2563  

- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งตรงกับรหัส 59 นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งตรงกับรหัส 60 
 

ผลการประเมินตนเอง          
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 100 5 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3-วิทยาเขต-1-SKN เอกสารอ้างอิงจาก 3 คณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4    นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-นามสกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นางสาวจฑุาทพิย์  สร้วงสุวรรณ Jutasu3@hotmail.com 081 - 3814240 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวภัคคีนี  ฟองนนท ี annpakkinee.2539@gmil.com 061 - 5206349 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกคณะของวิทยาเขต       
 

สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได ้ = 

 ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการแปลงค่าในการค านวณ 
ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีส่อบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

ทุกคณะของวิทยาเขต       
 จ านวนคณะของวิทยาเขต 

 

ผลการด าเนินงาน  
ล าดับที่ 

คณะ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของ
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
1 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2.75 
2 ศิลปศาสตร์ 4.62 
3 ศึกษาศาสตร์ 2.09 

ผลรวมคะแนนทุกคณะ      9.46 
คะแนนที่ได=้/จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต = 9.46/3=3.15 คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเอง    
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

9.17/3=3.06 คะแนน 3.15 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4-วิทยาเขต-1-SKN ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

1.4-วิทยาเขต-2-SKN ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

มาตรฐานที่  2  ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม  
 
ตัวบ่งชี้ 2.1      ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
ชนิดตัวบ่งชี ้    ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นางสาววิภา  จันทรวงค์ chantarawong.wp@gmail.com 081 - 0104232 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวอารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 - 8066353 
  
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะทุกคณะของวิทยาเขต 
 

สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

คณะทุกคณะของวิทยาเขต  
 จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต 

 
ผลการด าเนินงาน  

ล าดับที่ คณะ 
คะแนนผลการประเมินประเมินผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 

หมายเหตุ 

1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 0.67  
2 คณะศลิปศาสตร ์ 1.92  

3 คณะศึกษาศาสตร ์ 3.57  

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินฯ 6.16/3=2.05 คะแนน  
คะแนนที่ได้ 2.05 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

6.16/3=2.05 คะแนน 2.05 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-วิทยาเขต-1-SKN รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
2.1-วิทยาเขต-2-SKN รายงานสรุปจ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าทุกคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

ตัวบ่งชี้ 2.2  ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นางสาววิภา  จันทรวงค ์ chantarawong.wp@gmail.com 081 - 0104232 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวอารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 - 8066353 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจ า

วิทยาเขต เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
  

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ า 

วิทยาเขต 
 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ของอาจารย ์

ประจ าวทิยาเขต × 100 
 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดของวิทยาเขต 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน ์

ของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต X 5 
 50 

 

หมายเหตุ 
1. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าคณะ ให้นับจาก

ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจ าคณะที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่
รับประเมิน  

2. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดของอาจารย์ประจ าคณะให้นับจากผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทั้งหมดของอาจารย์ประจ าคณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณก่อนปีที่รับการประเมิน 1 
ปี เช่น รับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในปี พ.ศ. 2562 ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก และทุนส่วนตัว 

3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ประจ าคณะ เป็นผลงานของอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงาน
จริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา  

4. การนับผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ถ้ามีการน าผลการวิจัย หรือนวัตกรรม 1 เรื่องไป
ใช้ประโยชน์หลายด้าน ให้นับได้ 1 เรื่องเท่านั้น 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

ผลการด าเนินงาน   

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมดของวิทยาเขต คน 10 

2 
จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่น าไปใช้
ประโยชน์ทั้งหมด=+++ 

เรื่อง 
9 

 

2.1 ด้านนโยบายและสาธารณะ เรื่อง 3 

2.2 ด้านพาณิชย์ เรื่อง - 

2.3 ด้านสังคมและชุมชน เรื่อง - 

2.4 ด้านวิชาการ เรื่อง 6 

3 
ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด =/*100 

ร้อยละ 
ร้อยละ 90 

4 คะแนนที่ได้ =*5/50 คะแนน 5 
   

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 90 5 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-วิทยาเขต-1-SKN รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
2.2-วิทยาเขต-2-SKN รายงานสรุปจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

มาตรฐานที่  3  ผลลัพธ์การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ผู้รับบริการทางวิชาการและใช้อาคารสถานที่ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นายวิษณุ  อรุณเมฆ Witsana.arun@gmail.com 094 - 6562661 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นายวิษณุ  อรุณเมฆ Witsana.arun@gmail.com 094 - 6562661 
 

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและใช้อาคารสถานที่ทั้งหมดของวิทยา
เขต เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
  
สูตรการค านวณ  

         1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและใช้อาคารสถานที่ทั้งหมดของวิทยาเขต  

 
    จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและใช้อาคารสถานที่ทั้งหมดของวิทยาเขต  

x 100 
130,800    

   
        2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและใช้

อาคารสถานที่ทั้งหมดของวิทยาเขต  x 5 
90 

หมายเหตุ 
1. การนับจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและใช้อาคารสถานที่ ให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปี

การศึกษาที่รับการประเมิน และนับซ้ าได้   
 2. เป้าหมายจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและใช้อาคารสถานที่ จ าแนกดังนี้ 

 การให้บริการทางวิชาการ จ านวน 32,400 คน (3 คณะๆ ละ 900 คนต่อเดือน รวมทั้งสิ้นคณะละ 
10,800 คนต่อปี) 

 การให้บริการอาคารสถานที่ จ านวน 98,400 คน (เดือนละ 8,200 คน) 
3. การนับจ านวนผู้รับบริการวิชาการให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน

และนับซ้ าได ้
4. การบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในคณะ สามารถด าเนินการได้ตามความ

เชี่ยวชาญของตนเอง เช่น บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีความสามารถด้านการตัดสินกีฬา
สามารถให้บริการวิชาการการตัดสินกีฬาได้ หรือ อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านกีฬา 
สามารถให้บริการวิชาการ การตัดสินกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา หรือ เป็นวิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษตาม
ความสามารถในวิชาชีพของตนเองได้ เป็นต้น 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

ผลการด าเนินงาน  
  ตารางท่ี 3.1-2 ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
หน่วย
วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 เป้าหมายจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและใช้อาคารสถานท่ี คน 130,800    

2 จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและใช้อาคารสถานที่ท้ังหมดของวิทยา
เขต  

คน 
100,763 

3 
ร้อยละของผูร้ับบริการทางวิชาการทั้งหมดของวิทยาเขต  
=/*100 

 คน 
77.04 

4 คะแนนที่ได้ = *5/90 คะแนน 4.28 
 
ผลการประเมินตนเอง                

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
4.28 คะแนน 4.28 คะแนน 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-วิทยาเขต-1-SKN แบบรายงานการใช้บริการอาคารสถานที่สนามกีฬา และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3.1-วิทยาเขต-2-SKN แบบสรุปจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
3.1-วิทยาเขต-3-SKN แบบสรุปจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ 
3.1-วิทยาเขต-4-SKN แบบสรุปจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน (เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2564) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

มาตรฐานที่  4   ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย 
 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือวิจัย 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นางสาวนฤมล  ศรีสุวรรณ Narumon.css2@gmail.com 096 - 8780468 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวนฤมล  ศรีสุวรรณ Narumon.css2@gmail.com 096 - 8780468 
 

เกณฑ์การประเมิน 
       โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของวิทยาเขตเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
 
สูตรการค านวณ  

         1. ค านวณค่าร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของวิทยาเขต  

 
    จ านวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทยท้ังหมดของ

วิทยาเขต  x 100 
6 

  
        2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
 ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของวิทยาเขต  

x 5 
100  

 

หมายเหตุ 
 1. การนับจ านวนกิจกรรมให้นับตามปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

2. กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยให้นับจ านวนกิจกรรมทั้งหมดของคณะหรือที่วิทยาเขต
ด าเนินการ 

3. การวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ที่ยัง
ไม่ได้น าไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ก็ได้ 

4. ในการด าเนินงานกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยสามารถด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ 
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ผลการด าเนินงาน  
ตารางท่ี 4.1-1 การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภท
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ลักษณะ 
การด าเนินกิจกรรม 

สถานที่
ด าเนินการ 
(จังหวัด) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการ 

(คน) 

หมายเหตุ 

การละ 
เล่น

พ้ืนบ้า
น 

กีฬา
ไทย 

กา
ร

ฟ้ืน
ฟู 

การ
อนุรั
กษ ์

การ
เผย
แพร่ 

การ
วิจัย 

1 โครงการฟื้นฟู อนรุักษ ์สืบ
สาน และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้าน และ
การแข่งขันกีฬาไทย 
กิจกรรม “วิ่งกระสอบ”  
ระหว่างวันท่ี 19 – 20 
ส.ค. 2563 

 - -   - คณะวิทยา 
ศาสตร์การ
กีฬาและ
สุขภาพ 

51  

2 โครงการฟื้นฟู อนรุักษ ์สืบ
สาน และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม การ ละ
เล่นพ้ืนบ้าน และการ
แข่งขันกีฬาไทย 
กิจกรรม “วิ่งโถกเถก”  
ระหว่างวันท่ี 19 – 20 
ส.ค. 2563 

 - -   - คณะวิทยา 
ศาสตร์การ
กีฬาและ
สุขภาพ 

51  

3 โครงการฟื้นฟูอนุรักษส์ืบ
สานและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย "ชวนเล่นว่าว 
ท้าลมหนาว สืบสานภูมิ
ปัญญาชาวสมุทรสาคร" 
วันท่ี  13 ก.พ. 2563  

-  -   - คณะ 
ศิลปศาสตร ์

46 3 

๔ โครงการเตรยีมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่  
ทดสอบสมรรถนะการ
เป็นนักกีฬาผ่าน
การละเล่นไทยคณะ 
ศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 กิจกรรม “เดิน
กะลา”และ “เดินไม้โถ
กเถก” วันท่ี 4 ส.ค. 
2563 
 

 - -   - คณะ 
ศิลปศาสตร ์

15 4 
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5 โครงการส่งเสริมและ
เผยแพรศ่ิลป วัฒนธรรม
ไทย กิจกรรม 
“การละเล่นพ้ืนบ้าน” 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 
2563 

  -   - คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

80  

6 โครงการส่งเสริมและ
เผยแพรศ่ิลป วัฒนธรรม
ไทย กิจกรรม “กีฬา
ไทย” 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 
2563 

  -   - คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

80  

  5 1 0 6 6 0 - 323  
 
ตารางท่ี 4.1-2 ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 
เป้าหมายจ านวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
ระดับวิทยาเขตในวิทยาเขต  

กิจกรรม 6 

2 
จ านวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมด
ของวิทยาเขต  

กิจกรรม 
6 

3 
ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมด
ของวิทยาเขต =/*100 

ร้อยละ 
100 

4 คะแนนที่ได้ =*5/100 คะแนน 5 
 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

5 คะแนน 5 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-วิทยาเขต-1-SNK แบบรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทย 
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มาตรฐานที่  5 การบริหารจัดการ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-นามสกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นางสาวจฑุาทพิย์  สร้วงสุวรรณ Jutasu3@hotmail.com 081 - 3814240 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวภัคคีนี  ฟองนนท ี annpakkinee.2539@gmil.com 061 - 5206349 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการก าหนดนโยบาย

ด้านการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา  

     งานหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ 
ก าหนดประกาศนโยบายยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.2564 

5.1-1-วิทยาเขต-1-SKN 
ประกาศนโยบาย
ยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2564 

2.มีระบบและกลไกการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา   

     งานหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ ได้มี
การจัดท าระบบและกลไกล ในการด าเนินการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาและได้มีการประชุมร่วมกับกองส่งเสริม
วิชาการ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ในการชี้
แจ้งขั้นตอนการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 

5.1-2-วิทยาเขต-1-SKN 
ระบบและกลไกการ
พัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษ 
5.1-2-วิทยาเขต-2-SKN 
ค าสั่งคณะกรรมการการ
ด าเนินการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
 

3.มีแผนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา   

     งานหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ ได้มี
การประชุมแนวทางในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2563 
ร่วมกับกองส่งเสริมวิชาการ ของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ งานหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ
ได้มีการจัดท าตารางกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี

5.1-3-วิทยาเขต-1-SKN 
ตารางกิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
5.1-3-วิทยาเขต-2-SKN 
ร่าง แผนงานกิจกรรม
พัฒนาทักษะ

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
การศึกษา 2563 โดยใช้แทนแผนการด าเนินงานทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการท างาน ในปีการศึกษา 2564 
และได้มีการร่างแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไว้แล้ว 

ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 

4.มีการด าเนินงานตาม
แผน  

     งานหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ
ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ได้มีการด าเนินงานตาม
ตารางกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีการ
เชิญประชุมวางแผนการจัดท าโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ทุกคณะ และทุกชั้นปีที่ โดยจัดขึ้นในวันที่ 
20-22 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี
วิทยากรจากภายนอกมาบรรยายแก่นักศึกษา และมี
การมีรายงานผลการสอบวัดความรู้ความสามารถ
ทักษะภาษาอังกฤษ 

5.1-4-วิทยาเขต-1-SKN 
เอกสารการขออนุมัติ
โครงการอบรบ
ภาษาอังกฤษ  
5.1-4-วิทยาเขต-2-SKN 
รายงานผลสรุปโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษ  
อ้างถึง 5.1-3-วิทยาเขต-1-SKN 

ตารางกิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
  

5.มีการติดตาม  และ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

     งานหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ  
ได้จัดท าผลสรุปรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการอบรบภาษาอังกฤษ ในกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

อ้างถึง 5.1-4-วิทยาเขต-2-SKN 

รายงานผลสรุปโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษ  
 

6.มีการน าผลการ
ด าเนินงานไปวางแผน
พัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป 

     งานหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ ได้มี
การประชุมคณะกรรมการทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา เพ่ือสรุปการด าเนินงานโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ
วางแผนการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
2564 

5.1-6-วิทยาเขต-1-SKN
รายงานการประชุมใน
การสรุปการด าเนินงาน
โครงการภาษาอังกฤษ
และวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษใน
ปีงบประมาณ 2565 

 
 
 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

6 ข้อ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นางสาววิภา  จันทรวงค์ chantarawong.wp@gmail.com 081 – 0104232 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวอารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 – 8066353 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการก าหนด

นโยบายและทิศ
ทางด้านวิจัยและ
นวัตกรรม 

     1. งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร ร่วมกับคณะทั้ง 3 คณะ ร่างค าสั่ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และ
เสนอต่อรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจ าวิทยาเขตสมุทรสาครลงนามและประกาศใช้ 
     2. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
ก าหนดนโยบายและทิศทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
โดยศึกษายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พันธ
กิจมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นโยบายของคณะ 
วิทยาเขต และประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
เรื่อง นโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจัยและ
นวัตกรรม แล้วร่างนโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการ
วิจัยและนวัตกรรมของวิทยาเขตสมุทรสาคร และเสนอ
ต่อรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ า
วิทยาเขตสมุทรสาครลงนามและประกาศใช้ 

5.2-1-วิทยาเขต-1-SKN 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและ นวัตกรรม 
5.2-1-วิทยาเขต-2-SKN 
ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร เรื่อง 
นโยบาย ทิศทาง และ
แนวปฏิบัติการ วิจัยและ
นวัตกรรม 
5.2-1-วิทยาเขต-3-SKN 
ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ เรื่อง 
นโยบาย ทิศทาง และ
แนวปฏิบัติการวิจัยและ 
นวัตกรรม 

2.มีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยและ
นวัตกรรม โดย
ครอบคลุมอย่างน้อย 
3 ด้าน ได้แก่ 

     1. งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรมและเสนอ
ต่อรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ า

5.2-2-วิทยาเขต-1-SKN 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร เรื่อง 
คณะกรรมการพัฒนา

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 

mailto:chantarawong.wp@gmail.com
mailto:Araya.porn17@gmail.com
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
งบประมาณ 
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม และ
อาจารย์ประจ า 

วิทยาเขตสมุทรสาครลงนามและประกาศใช้ 
     2. คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
วิจัยและนวัตกรรมจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย    
     - งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวบรวมข้อมูลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ประจ าปีงบประมาณ 2556-2564 โดย
มีข้อมูลชื่องานวิจัย ผู้วิจัยคณะ 
ที่สังกัด งบประมาณ ปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจัยและบทคัดย่อ 
     - การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
รวบรวมการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปี พ.ศ. 
2558-2562 โดยมีข้อมูลชื่อผู้วิจัยวารสารหรือการประชุม
วิชาการ ปีที่เผยแพร่ และบทความวิจัย 
     - ฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์ รวบรวมข้อมูล
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต
สมุทรสาคร 
     - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รวบรวมแบบฟอร์มของ
งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้อาจารย์สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  
ที่เก่ียวกับงานวิจัยและนวัตกรรม 

ระบบสารสนเทศ ด้าน 
การวิจัยและนวัตกรรม 
5.2-2-วิทยาเขต-2-SKN  
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร 
http://www.tnsuskn.
ac.th/web/ 
หัวข้อ ฐานข้อมูล
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

3.มีการส่งเสริม 
สนับสนุน ติดตาม
การด าเนินงานตาม
นโยบาย 

     1. งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ
งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือด าเนินงานตามนโยบาย ใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 
      1) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามมาตรการประหยัด
งบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
      2) หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย  
(วิทยาเขต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      4) พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุน
ทุนวิจัย (วิทยาเขต)   
     2. งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

5.2-3-วิทยาเขต-1-SKN 
ระเบียบวาระการประชุม 
5.2-3-วิทยาเขต-2-SKN 
หนังสือเชิญประชุม 
5.2-3-วิทยาเขต-3-SKN 
รายงานการประชุมฯ 
5.2-3-วิทยาเขต-4-SKN 
เอกสารค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย 
(เงินรายได้) เสนอผ่าน
กองนโยบายและแผน
โดยได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ 
5.2-3-วิทยาเขต-5-SKN 
ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา

http://www.tnsuskn.ac.th/web/
http://www.tnsuskn.ac.th/web/
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและความก้าวหน้าการด าเนินงาน
วิจัยและนวัตกรรมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โดย
ก าหนดให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน
สนับสนุนงานวิจัย  และรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรม ทุก 3 เดือน 
     3. งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร มีการจัดท าคู่มือการด าเนินงานด้านการ
วิจัย และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
     4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุน
การวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมกีาร
จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ให้อาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
จ านวน 4 ประเภท คือ  
      1) ทุนสนับสนุนการวิจัย ระดับวิทยาเขต  จ านวน  
10,000 บาท 
     2) ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ จ านวน 250,000 บาท 

ชื่อเรื่องวจิัย คณะผู้วิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

การวเิคราะห์ทางชวีกลศาสตร์
ของการวิ่งกลับตัวเพื่อท า
คะแนนในนกักีฬาคริกเก็ตชาย
ทีมชาติไทย 

น.ส.นฤมล  ศรีสุวรรณ 80,000 

ผลของการฝกึความอดทนแบบ
แอนแอโรบิกระยะสัน้และระยะ
ยาวที่มีตอ่ความสามารถในการ
กระโดดเชือกของนกัเรียนระดับ
ประถมศกึษาตอนปลาย 

ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม 
 

80,000 

การศกึษารูปแบบลายนิ้วมือ
และความสามารถทางการกีฬา
ของนกัศกึษามหาวทิยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วทิยาเขต
สมุทรสาคร 

ดร.วิภา  จันทรวงค์ 
นายหริต หัตถา 
 

40,000 

การศกึษาการแสดง
ความสามารถทางกายของ
นักกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วทิยาเขตสมุทรสาคร 

น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์ล าพอง 
นายหริต  หัตถา 
 
 

50,000 

     
 
 

เขตสมุทรสาคร เรื่อง  
การให้ทุนสนับสนุนการ
วิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
5.2-3-วิทยาเขต-6-SKN 
คู่มือการด าเนินงานด้าน
การวิจัย และหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัด
งบประมาณด้านการวิจัย
และนวัตกรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
     3) ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 
90,000 บาท 

ชื่อเรื่องวจิัย คณะผู้วิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

การรับรู้ความหมายผ่านสัญญะ
การโฆษณา ของเครือ่งดื่ม
แอลกอฮอล์ในการถ่ายทอดสด
การแข่งขนัฟุตบอลไทยลีกผ่าน
ทีวีดิจทิัล 

นายสุธิชา  ภริมย์นุ่ม 25,000 

รูปแบบการประยุกต์ใช้ปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่พัฒนา
วิสาหกิจชมุชน 

ผศ.ดร.นพรัตน์  พบลาภ 
นายสุดเฉลิม  ศัสตราพฤกษ์ 

35,000 

ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การติดตามข่าวกฬีาของ
นักศกึษา หลักสตูรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาสื่อสารการกฬีา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาต ิ

นางกฤษณา  สงวนจนี  
นางสาวจารุเนตร ศรีโคกล่าม 

30,000 

     4) ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 
175,000 บาท 

ชื่อเรื่องวจิัย คณะผู้วิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

การพัฒนาทกัษะการใช้
เทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่การศกึษา
ของนกัศกึษา มหาวทิยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วทิยาเขต
สมุทรสาคร 

ดร.ยุวลักษณ ์ เส้งหวาน 34,500 

รูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม ของนักศกึษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาต ิ

ดร.จุฑาทพิย์  สร้วงสุวรรณ 35,000 

การพัฒนาทกัษะภาวะผู้น าและ
การคิดสร้างสรรค์ของนกัศกึษา
คณะศึกษาศาสตร์ โดยใชก้าร
เรียนรู ้ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง 34,500 

ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การตัดสนิใจ
เลือกเข้าศกึษาตอ่หลักสูตร
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา 
พลศึกษา มหาวทิยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ (17 วิทยาเขต) 

ดร.ภัทร์ธริา  บุญเสรมิส่ง 
นายวิษณุ  อรุณเมฆ 

36,000 

ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การส าเร็จ
การศกึษาของนกัศึกษาที่มี
ความสามารถด้านกฬีา 
มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ 
(17 วิทยาเขต) 

นายวิษณุ  อรุณเมฆ 35,000 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.มีการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม
ให้กับอาจารย์
ประจ าครอบคลุมทุก

     งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   วิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้วางแผนที่จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ให้กับอาจารย์ประจ าทุกคน
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

5.2-4-วิทยาเขต-1-SKN 
คู่มือแผนปฏิบัติการ
บริหารงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (หน้าที่ 31) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
คณะ ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในระลอกที่ 2 ซึ่งมีการระบาดอย่าง
หนักในจังหวัดสมุทรสาครและระลอกท่ี 3 ซึ่งมีการระบาด
อย่างหนักในกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และจังหวัด
อ่ืน ๆ จึงจ าเป็นต้องเลื่อนการจัดโครงการออกไป 

5.มีการสร้างขวัญ
ก าลังใจอาจารย์
ประจ าที่มี
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

     งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   วิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรที่มี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มีคุณภาพ และสร้าง
ประโยชน์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ สมควรเป็น
แบบอย่างแก่นักวิจัยอ่ืนในการจะทุ่มเทก าลังใจ และ
สติปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร โดยมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นเกียรติบัตร
ให้แก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีรางวัลเชิด
ชูเกียรตินักวิจัย 3 ประเภท คือ รางวัลเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในระดับดีเด่น ใน
ระดับดีมาก และในระดับดี โดยพิจารณาจากการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัย และการได้รับเงินสนับสนุนการท าวิจัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     งานวิจัยและนวัตกรรมฯ จึงได้ร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรตินักวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2563 และแบบฟอร์ม
การเสนอประวัติและผลงานวิจัยของผู้ที่สมควรได้รับการ
เสนอชื่อให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วทิยาเขตสมทุรสาคร ประจ าปีการศึกษา 
2563 และเสนอต่อรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติประจ าวิทยาเขตสมุทรสาครลงนามและประกาศใช้ 

5.2-5-วิทยาเขต-1-SKN 
ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร  
เรื่อง หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้สมควรได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย ประจ าปี
การศึกษา 2563 
5.2-5-วิทยาเขต-2-SKN 
แบบฟอร์มการเสนอ
ประวัติและผลงานวิจัย
ของผู้ที่สมควรได้รับการ
เสนอชื่อให้ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรตินักวิจัย 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 

 
ผลการประเมินตนเอง                

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 ข้อ 5 คะแนน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นางสาววิภา  จันทรวงค์ chantarawong.wp@gmail.com 081 – 0104232 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวอารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 – 8066353 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ทุกคณะของวิทยาเขต 
 
สูตรการค านวณ  

คะแนนท่ีได้ = 

 ผลรวมคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวตักรรม(เงินรายได้) 
ทุกคณะของวิทยาเขต  

 จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต 

 
ผลการด าเนินงาน   

ล าดับที่ คณะ 
คะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 

หมายเหตุ 

1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 400,000 5.00 

2 คณะศลิปศาสตร ์ 90,000 2.76 

3 คณะศึกษาศาสตร์ (14 คน) 360,000 5.00 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินฯ  12.76/3 

คะแนนที่ได้ =/3 4.25 
ผลการประเมินตนเอง                

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
12.76/3 4.25 คะแนน 

 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.3-วิทยาเขต-1-SKN ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  

เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.3-วิทยาเขต-2-SKN เอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4  เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
ชนิดตัวบ่งชี ้    ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นางสาววิภา  จันทรวงค์ chantarawong.wp@gmail.com 081 – 0104232 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวอารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 – 8066353 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  
ทุกคณะของวิทยาเขต 
 

สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวตักรรม  
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ทุกคณะของวิทยาเขต  

 จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต 
 

ผลการด าเนินงาน 

ล าดับที่ คณะ คะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย
และนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) หมายเหตุ 

1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 310,000 3.10 คะแนน 
2 คณะศลิปศาสตร ์ 733,857.143 5 คะแนน 
3 คณะศึกษาศาสตร ์ 0 0 คะแนน 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินฯ  8.10/3 

คะแนนที่ได้ =/3 2.70 
 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

8.10/3 2.70 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.4-วิทยาเขต-1-SKN เอกสารอ้างอิงจาก 3 คณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5  การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทย  
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นางสาวนฤมล  ศรีสุวรรณ Narumon.css2@gmail.com 096 – 8780468 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวนฤมล  ศรีสุวรรณ Narumon.css2@gmail.com 096 – 8780468 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการก าหนด

นโยบายด้านด้าน
การละเล่นพ้ืนบ้าน 
และ  
 กีฬาไทย  

     งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ ร่วมกับคณะกรรมการงานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ได้มีการก าหนดนโยบายและทิศทางท่ี
เกี่ยวข้องกับพันธกิจในด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย โดยวิทยาเขตได้ออก
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทยตาม
บริบทของวิทยาเขตและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากท่ีสุด โดย
มุ่งเน้นที่กิจกรรมการอนุรักษ์และเผยแพร่การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

5.5-1-วิทยาเขต-1-SKN 
ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร เรื่อง 
นโยบาย หลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 

2.มีระบบและกลไก
การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย 

     งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ ร่วมกับคณะกรรมการงานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ได้มีการก าหนดระบบและกลไกการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการทะนุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทยขึ้น โดยมีการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานฯ เพ่ือหารือในการจัดท า
แผนการด าเนินงานการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.5-2-วิทยาเขต-1-SKN 
ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ
บริหารงานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และ
กีฬาไทย 
 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย ตลอดจนการประชุม
ชี้แจงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือหาข้อสรุปและแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งจะน าไปพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการครั้งต่อไป 

5.5-2-วิทยาเขต-2-SKN 
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการ
บริหารงานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และ
กีฬาไทย 
5.5-2-วิทยาเขต-3-SKN 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3. มีแผนการ
ด าเนินงานด้าน
การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย 

     งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ ร่วมกับคณะกรรมการงานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไดป้ระชุมคณะกรรมการบริหารงาน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬา
ไทย เพื่อจัดท าแผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้าน และกีฬาไทย พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยแผนงานที่ได้
จัดท าขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทยของวิทยาเขตสมุทรสาคร 

5.5-3-วิทยาเขต-1-SKN 
ระเบียบวาระการประชุม 
5.5-3-วิทยาเขต-2-SKN 
รายงานการประชุม 
5.5-3-วิทยาเขต-3-SKN 
แผนปฏิบัติการ
ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และ
กีฬาไทย มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร พ.ศ.
2563 

4.มีการด าเนินงาน
ตามแผน 

     งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ ร่วมกับคณะกรรมการงานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และคณะวิชาทั้ง 3 คณะ  
ด าเนินงานตามแผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้าน และกีฬาไทย พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-
19) ที่มีการระบาดหย่างต่อเนื้องในปีนี้ จึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การควบคุมการแพร่ระบาดของทางราชการ ท าให้การจัด
กิจกรรม/โครงการบางโครงการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไป
จากแผนที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ได้มีกระบวนการด าเนินการโดย
เริ่มจากการขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ มีการด าเนินงานจัดกิจกรรม/
โครงการ และสรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/

5.5-4-วิทยาเขต-1-SKN 
โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ 
สืบสาน และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และ
การแข่งขันกีฬาไทย 
คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 
กิจกรรม “วิ่งกระสอบ” 
ระหว่างวันที่ 19 – 20 
ส.ค.2563 
5.5-4-วิทยาเขต-2-SKN 
โครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
โครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการในปีการศึกษา 
2563 จ านวน 2 โครงการ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และเผยแพร่การละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทยทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ดังนี้ 
     1. โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และการแข่งขันกีฬา
ไทย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
กิจกรรม “วิ่งกระสอบ” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ส.ค.2563  
     2. โครง การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และการแข่งขันกีฬา
ไทย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ กิจกรรม “วิ่ง
โถกเถก” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ส.ค.2563 
     3. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ทดสอบ
สมรรถนะการเป็นนักกีฬาผ่านการละเล่นไทยคณะศิลป
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 กิจกรรม “เดินกะลา” วันที่ 4 
ส.ค.2563 
     4. โครงการฟ้ืนฟูอนุรักษ์สืบสานและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย กิจกรรม 
ชวนเล่นว่าวท้าลมหนาว สืบสานภูมิปัญญาชาว
สมุทรสาคร วันที่ 13 ก.พ.2563 
     5. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การละเล่นพ้ืนบ้าน วันที่ 
19 ก.พ.2563 
     6. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 กีฬาไทย วันที่ 19 ก.พ.
2563 

ทดสอบสมรรถนะการ
เป็นนักกีฬาผ่าน
การละเล่นไทยคณะศิลป
ศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 กิจกรรม “เดิน
กะลา” วันที่ 4 ส.ค. 
2563 
5.5-4-วิทยาเขต-3-SKN 
โครงการฟ้ืนฟูอนุรักษ์สืบ
สานและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย กิจกรรม ชวน
เล่นว่าวท้าลมหนาว สืบ
สานภูมิปัญญาชาว
สมุทรสาคร วันที่ 13 
ก.พ.2563 
5.5-4-วิทยาเขต-4-SKN 
โครงการส่งเสริมและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ไทย คณะศึกษาศาสตร์ 

5.มีการติดตามและ
รายงาน ผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

     งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ มีการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้าน และกีฬาไทย โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน 
และกีฬาไทย เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามแผนฯ จัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน และรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนฯกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จในปีการศึกษา 2563 

5.5-5-วิทยาเขต-1-SKN 
ระเบียบวาระการประชุม 
5.5-5-วิทยาเขต-2-SKN 
รายงานการประชุม 
5.5-5-วิทยาเขต-3-SKN 
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแบบ
ก ากับติดตามการ
ทะนบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และ
กีฬาไทย ปีการศึกษา 
2563 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
6.มีการน าผลการ

ด าเนินงาน ไป
วางแผนพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 

     จากการด าเนินงานตามแผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย ได้มีการน าผลการ
ด าเนินงานจาก ปีการศึกษาที่ผ่านมาน ามาปรับปรุงการ
ท างาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการวางแผน
เชิญประชุมคณะกรรมการงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และ 3 คณะ เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานด้านการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย ในการ
จัดกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ ในปีการศึกษาต่อไป 
 

5.5-6-วิทยาเขต-1-SKN 
แผนพัฒนาด้านการ
ทะนบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และ
กีฬาไทย ปีการศึกษา 
2564 
5.5-6-วิทยาเขต-2-SKN 
แผนการจัดกิจกรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และ
กีฬาไทย ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562-2566 (แผน 5 ปี) 
 

 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

6 ข้อ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6  การพัฒนาบุคลากร 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นางสาวจารุวดี  แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087 – 7901766 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวจารุวดี  แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087 – 7901766 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการก าหนดนโยบาย

ด้านการพัฒนาบุคลากร  
     คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร โดยให้
คณะกรรมการศึกษาและจัดท าก าหนดนโยบายด้าน
การพัฒนาบุคลากร จัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตาม
นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ซึ่งมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และได้ท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามบริบท
ของวิทยาเขตสมุทรสาคร โดยได้ด าเนินการเสนอ
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการ
วิทยาเขตเพ่ือพิจารณา ในการประชุมกรรมการวิทยา
เขตสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 11 ต.ค. 2562 
โดยคณะกรรมการมีมติ เห็นชอบ 

5.6-1-วิทยาเขต-1-SKN 
วาระการประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต
สมุทรสาคร ครั้งที่ 
8/2562 วันที่ 11 ต.ค. 
2562 
5.6-1-วิทยาเขต-2-SKN 
สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต
สมุทรสาคร ครั้งที่ 
8/2562 วันที่ 11 ต.ค. 
2562 
5.6-1-วิทยาเขต-3-SKN 
ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร เรื่อง 
นโยบาย หลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากร 
5.6-1-วิทยาเขต-4-SKN 
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 

mailto:jaruwadee.tnsu@gmail.com
mailto:jaruwadee.tnsu@gmail.com
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.6-1-วิทยาเขต-5-SKN 
ค าสั่ง สพล.สค.ที่ 
296/2561 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการ
พัฒนาบุคลากร 

2.มีระบบและกลไกการ
พัฒนาบุคลากร    

     ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร ได้มีการวางระบบและกลไกการพัฒนา
บุคลากร ดังนี้ 
     - ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
เพ่ือด าเนินงานตามกรอบ โดยการศึกษาจากประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2561 (มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพ่ือด าเนินการจัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร จากนั้นฝ่ายบริหาร
ด าเนินการถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน
ไปยังผู้รับผิดชอบ เพ่ือก ากับติดตาม รายงานผล และ
ปรับปรุงการด าเนินงาน รวมถึงสังเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือรองรับผลการประเมินในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารมีค าสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
และด าเนินการตามสมควร 
     - ขั้นตอนที่  2 การด าเนินงานและการก ากับ
ติดตาม (Do) หลักจากที่ถ่ายทอดนโยบาย แนว
ทางการด าเนินงานไปยังผู้รับผิดชอบ น าไปสู่กลยุทธ์
และเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายคือ  
   1 .  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีวุฒิ
การศึกษา และต าแหน่งวิชาการสูงขึ้น  
   2. บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ทิศทางที่ถูกต้องและ
เหมาะสม  
   3. มีการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ทันสมัย และใช้ประโยชน์ได้จริง  
   4. มีระบบสวัสดิการที่ดีและเอ้ือประโยชน์ให้กับ
บุคลากรอย่างเหมาะสม 
   5. บุคลากรมีจรรยาบรรณในการท างาน จากนั้น

5.6-2-วิทยาเขต-1-SKN 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Flowchart) การพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
น าไปสู่แนวปฏิบัติการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร มีโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรมี
การอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
     - ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพการด าเนินงาน 
(Check) มีการก าหนดแนวทางการติดตามและการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร คือ    
   1. มีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการหรือ
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
   2. มีรายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากร หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
   3. น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการพัฒนา
บุคลากรในครั้งต่อไป โดยใช้ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
แผน 
     - ขั้นตอนที่ 4 การน าผลการประเมินคุณภาพการ
ด าเนินงานไปปรับปรุง (Act) หลักจากด าเนินการตาม
ระบบและกลไกตามข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายบริหาร
และผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัดรายงานผลการประเมิน
เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 

3. มีแผนพัฒนาบุคลากร       ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร ได้มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็น
การวางแผนและก าหนดเป้าหมายรวมถึงวัตถุประสงค์
ของกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

อ้างถึง 5.6-1-วิทยาเขต-4-SKN 
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

4.มีการด าเนินงานตาม
แผน 

     ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานตามแผน 
โดยมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในรอบปีการศึกษา 
2563 ดังนี้ 
     - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “การ
พัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือความส าเร็จขององค์กร” เมื่อ
วันที่ 19 ส.ค.2563 จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
     - กิจกรรมที่ 1 การอบรมเรื่องการขอรับการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัย ส าหรับบุคลากร 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 
2563 จัดโดย กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
     - กิจกรรมที่ 2 การส่งบทความตีพิมพ์ใน

5.6-4-วิทยาเขต-1-SKN 
รายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
5.6-4-วิทยาเขต-2-SKN 
ภาพกิจกรรมที่ 1 และ 2 
จัดในรูปแบบการอบรม
ออนไลน์ จัดโดย กอง
วิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษากลุ่มวิจัยและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 10 พ.ย.2563 จัดโดย กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษากลุ่มวิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 
 
 
 

5.มีการติดตามและ
รายงาน ผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

     ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องมีการก ากับติดตาม 
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน โดยจัดท า
แบบก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ศักยภาพบุคลากรเสนอต่อผู้รับผิดชอบทราบและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5.6-5-วิทยาเขต-1-SKN 
แบบก ากับติดตามการ
ด าเนินงานแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 
2563 รายงานตามปี
การศึกษา พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร 

6.มีการน าผลการ
ด าเนินงานไปวางแผน
พัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป 

     ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องได้มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการด าเนินงานรายงานต่อผู้บริหาร 
เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงใน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พร้อมทั้งขอความเห็นชอบนโยบายด้านการพัฒนา
บุคลากร เสนอต่อคณะกรรมการวิทยาเขตเพ่ือ
พิจารณา ในการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 
7/2563 วันที่ 2 ต.ค. 2563 โดยคณะกรรมการมีมติ 
เห็นชอบ 

5.6-6-วิทยาเขต-1-SKN 
แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
อ้างถึง 5.6-1-วิทยาเขต-3-SKN 

ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร เรื่อง 
นโยบาย หลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากร 
5.6-6-วิทยาเขต-2-SKN 
วาระการประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต
สมุทรสาคร ครั้งที่ 
7/2563 วันที่ 2 ต.ค. 
2563 
5.6-6-วิทยาเขต-3-SKN 
สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต
สมุทรสาคร ครั้งที่ 
7/2563 วันที่ 2 ต.ค. 
2563 
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ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

6 ข้อ 5 คะแนน 
 

หมายเหตุ 
1. การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกข้อต้องครอบคลุมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2. บุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

ศาสตราจารย์  
3. บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ลูกจ้างประจ า 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.7 อาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นางสาวจารุวดี  แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087 – 7901766 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวจารุวดี  แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087 – 7901766 
  
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 
0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
 

1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

×  5 
 40 

 
หมายเหตุ  

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการ
ประเมิน 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ 
4. อาจารย์ประจ าที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้ 

   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 

5. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มสีัญญาจ้างระยะเวลา 
การปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป 

6. การจัดท าข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 

 
 

       จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของวิทยาเขต 

× 100 

mailto:jaruwadee.tnsu@gmail.com
mailto:jaruwadee.tnsu@gmail.com
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

 
ผลการด าเนินงาน   
ตารางท่ี 5.7-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 

ล าดั
บท่ี 

ประเภท
อาจารย์ 

จ านวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ (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 29 22 7 - - - 19 10 - - 29  
2 สัญญาจ้าง 8 7 1 - - - 8 - - - 8  

รวม 37 29 8 - - - 27 10 - - 37 37 
 

ตารางท่ี 5.7-2 ผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของวิทยาเขต  คน 37 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คน 10 

3 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 =/*100 

ร้อยละ 
27.03 

6 คะแนนที่ได้ =*5/40 คะแนน 3.38 
 
 

ผลการประเมินตนเอง       
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 27.02 3.38 คะแนน 
         
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.7-วิทยาเขต-1-SKN แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
5.7-วิทยาเขต-2-SKN แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
5.7-วิทยาเขต-3-SKN แบบรายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
5.7-วิทยาเขต-4-SKN คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตสมุทรสาคร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.8 อาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นางสาวจารุวดี  แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087 – 7901766 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวจารุวดี  แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087 – 7901766 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1.ค านวณค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 
 
 
2.แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

×  5 
  60 

 
หมายเหตุ  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อให้ใช้
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์
อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ า 
  2. การประเมินผลการจัดการศึกษาของปีการศึกษา 2563 

2.1 การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ประเภทข้าราชการ ให้นับอาจารย์ตามการบรรจุ ดังนี้  
    1) การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาโท บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2559  

(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และ
ทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี) 
                     2) การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562  

(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย  1 ปี และ
ทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี 
  2.2  การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ประเภทสัญญาจ้าง  ให้นับอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง ดังนี้  

1) การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องมีสัญญาจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ถึง พ.ศ. 2564 (เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี 
และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี) 

2) การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องมีสัญญาจ้างตั้งแต่ปี  งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 (เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 
ปี และทางมหาวิทยาลัยคิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี) 

จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของวิทยาเขต 

× 100 

mailto:jaruwadee.tnsu@gmail.com
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3. การจัดท าข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 

 
ผลการด าเนินงาน  
ตารางท่ี 5.8-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขต  

ล าดับ

ท่ี 

ประเภท
อาจารย์ 

จ านวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ (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 17 10 7 - - - 8 9 - - 17 17 
2 สัญญาจ้าง 1 - 1 - - - 1 - - - 1 1 

รวม 
18 
 

10 8 
 

0 
 

0 
 

- 9 9  - 18 
18 

8 
 

18 18 

 
ตารางท่ี 5.8-1 ผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของวิทยาเขต  คน 18 

2 
จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขต ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 

คน 
8 

3 
จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขต ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ (รศ.) 

คน 
0 

4 
จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขต ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์ (ศ.) 

คน 
0 

5 
จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขต ที่มีต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 
 =++ 

คน 
8 

6 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 =/*100 
 

44.44 

7 คะแนนที่ได้ =*5/60 คะแนน 3.70 
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ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของวิทยาเขต  คน 37 

2 
จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 

คน 
8 

3 
จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ (รศ.) 

คน 
- 

4 
จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์ (ศ.) 

คน 
- 

5 
จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการท้ังหมด 
 =++ 

คน 
8 

6 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 =/*100 
ร้อยละ 

21.62 

7 คะแนนที่ได้ =*5/60 คะแนน 1.80 
 

ผลการประเมินตนเอง       
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 21.62 1.80 คะแนน 
         
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.8-วิทยาเขต-1-SKN ทะเบียนประวัติของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตต าแหน่งทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.9  การบริหารของวิทยาเขตเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษาและปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้ช่วยศาสตรจารยช์ุติมาพร ภักดี 

นางสาวพรพิมล พันธ์กล้วยไม้ 
นางสาวอัจฉราพรรณ  ชา้งเขียว 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์จงรักษ์ กะรัมย์ 
นางสาวน้ าฝน  ผ่องอ าไพ 

Nihornypmp@hotmail.com 
panipesk@hotmail.com 
noriaut@hotmail.com 

Chongrak20@gmail.com 
namfonpongumpai@gmail.com 

089 – 4460732 
081 – 4217739 
098 – 5652492 
089 – 4006171 
081 – 9082722 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวอารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 – 8066353 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการทบทวนยุทธศาสตร์
ของวิทยาเขตและจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ที่สอดคล้องตามพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของวิทยาเขต 

     วิทยาเขตสมุทรสาคร ร่วมกับคณะ ได้มีแต่งตั้ง
ค าสั่งคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดท ารายงานแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action 
Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้ประชุม
คณะกรรมการ ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมบางหญ้าแพรก มกช.สมุทรสาคร จากผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะกรรมการได้น าปัญหา ข้อเสนอแนะจากการ
ด าเนินโครงการมาจัดท า ยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.2561 -
2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วิทยาเขต 
คณะวิชา ได้ด าเนินการตามนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีการทบทวน 
วิเคราะห์ความสอดคล้องทั้งในระดับสถาบัน วิทยาเขต 
คณะในระดับสถาบัน และคณะในระดับวิทยาเขต และ
ได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
(SWOT Analysis)  
     จากการด าเนินการจัดท าและทบทวนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

5.9-1-วิทยาเขต-1-SKN 
ค าสั่ง มกช.สค.ที่ 
167/2563 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ระยะ 5 ปี 
พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562) 
รายงานแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี (Action Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 
(Action Plan) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 

mailto:Nihornypmp@hotmail.com
mailto:panipesk@hotmail.com
mailto:noriaut@hotmail.com
mailto:Chongrak20@gmail.com
mailto:namfonpongumpai@gmail.com
mailto:Araya.porn17@gmail.com
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
และแผนการด าเนินในงานต่าง ๆ ของ วิทยาเขต และ
คณะวิชา ได้ด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการวิทยา
เขตเพ่ือพิจารณา ในการประชุมกรรมการวิทยาเขต 
ครั้งที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 โดย
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ 
     และได้น าแผนปฏิบัติการดังกล่าวถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยการจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติ
การบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  
ให้บุคลากรของวิทยาเขตได้ถือปฏิบัติร่วมกัน 
     บุคลากรวิทยาเขตสมุทรสาครได้น าแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีไปใช้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการวิทยาเขตได้พิจารณา จ านวน 2 ครั้ง 
คือ 
     1) การประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตครั้งที่ 
4/2563 ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 รายงานการ
ด าเนินงานในไตรมาส 2   
     วิทยาเขตและคณะได้แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ฝ่ายแผนและพัฒนา ระหว่างวันที่ 3 , 8 , 10 – 11 , 
14 – 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา และห้องประชุมบาง
หญ้าแพรก เพ่ือทบทวนและจัดแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) รายงาน
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
และจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อน าผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะไปจัดท าแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ 
     2) รายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และน าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอขอความเห็นชอบในการ
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตครั้งที่ 7/2563 ในวัน
ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยคณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบ 

5.9-1-วิทยาเขต-2-SKN 
บันทึกข้อความ สพล.สค.
ที่ กก 0517.5.1/300 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 
เรื่องขอเชิญประชุม 
5.9-1-วิทยาเขต-3-SKN 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร พ.ศ.
2561 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
5.9-1-วิทยาเขต-4-SKN 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
(Action Plan) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
ระดับวิทยาเขต และ
คณะวิชา 
5.9-1-วิทยาเขต-5-SKN 
ระเบียบวาระการประชุม 
และมติการประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต 
ครั้งที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 
11 ตุลาคม 2562 
5.9-1-วิทยาเขต-6-SKN 
คู่มือแผนปฏิบัติการ
บริหารงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 
2563) 
5.9-1-วิทยาเขต-7-SKN 
ระเบียบวาระการประชุม 
และมติที่ประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต 
ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 
20 พฤษภาคม 2563 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.9-1-วิทยาเขต-8-SKN 
ค าสั่ง มกช.สค.ที่ 
163/2563 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ระยะ 5 ปี 
พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563) 
รายงานแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี (Action Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 
(Action Plan) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
5.9-1-วิทยาเขต-9-SKN 
รายงานผลโครงการ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการฝ่ายแผนและ
พัฒนา 
5.9-1-วิทยาเขต-10-SKN 
รายงานแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (Action Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร 
5.9-1-วิทยาเขต-11-SKN 
ระเบียบวาระการประชุม 
และมติที่ประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต 
ครั้งที่ 7/2563 ในวัน
ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
2. มีการส่งเสริม สนับสนุน 
และติดตาม ให้ทุกคณะใน
วิทยาเขตด าเนินการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสู ตร  เ พ่ือวิ เคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสู ตร  ประสิทธิภาพ 
ประสิ ทธิ ผล ในการผลิ ต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

     กลุ่มบริหารของวิทยาเขตฯ มีการก ากับติดตาม 
ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูล
การรายงานต้นทุนต่อหน่วยแล้วส่งให้คณะเพ่ือ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการคุ้มค่าการบริหาร
หลักสูตรแต่ละหลักสูตร โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ลูกจ้าง ค่าจ้าง
บุคลากรสายสนับสนุน ค่าเสื่อมราคา ค่า
สาธารณูปโภค คา่งบส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานสนับสนับสนุนการด าเนินงานทั้งนี้เพ่ือให้
การบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
 
 
 

5.9-2-วิทยาเขต-1-SKN 
รายงานผลต้นทุนต่อ
หน่วย 
5.9-2-วิทยาเขต-2-SKN 
รายงานทางการเงิน 
 

3. มีการจัดท าการบริหาร
ความเสี่ยงของวิทยาเขต 

     กลุ่มงานบริหาร หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงของวิทยาเขตสมุทรสาคร ได้มี
การก าหนดประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
จากสาเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายและอาจ
ส่งผลกระทบต่อการการด าเนินงานของวิทยาเขต โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนิน งานการบริหาร
ความเสี่ยง  มีการจัดประชุมชี้แจงเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
ระบุความเสี่ยงจากด้านต่างๆ มีการระบุปัจจัยเสี่ยง
การการประเมินความเสี่ยง และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและมีการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน การบริหารความ
เสี่ยงโดยในปีงบ ประมาณ 2562  

5.9-3-วิทยาเขต-1-SKN 
ประกาศนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง 
5.9-3-วิทยาเขต-2-SKN 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
5.9-3-วิทยาเขต-3-SKN 
บันทึกข้อความเชิญ
ประชุมทบทวนและ
จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง 
5.9-3-วิทยาเขต-4-SKN 
แผนบริหารความเสี่ยง 
5.9-3-วิทยาเขต-5-SKN 
การประชุมติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยง 
5.9-3-วิทยาเขต-6-SKN 
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ความเสี่ยง 



[ 62 ] 

   
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
4. มีการส่งเสริม สนับสนุน 
และติดตาม ให้ทุกคณะใน
วิทยาเขตด าเนินการจัดการ
ความรู้ 

     งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ได้มีการส่งเสริม 
สนับสนุน และติดตามการจัดการความรู้แต่ละคณะ 
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
     1. จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
การจัดการคววามรู้โดยมีทั้ง 3 คณะมีส่วนร่วม 
     2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ประเด็นการจัดการความรู้ โดยให้สอดคล้องกับ 
พันธกิจของคณะ ในวันที่ 17 ก.ค. 2563 (ครั้งที่ 1) 
วันที่ 1 ธ.ค. 2563 (ครั้งที่ 2) และวันที่ 21 พ.ค. 2564 
(ครั้งที่ 3) 
     3. มีการก ากับติดตามให้คณะได้จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ของคณะ 
     4. มีการก ากับติดตามให้คณะด าเนินงานตามแผน 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
คณะศิลปศาสตร์ มีการจัดการความรู้ เรื่อง แนว
ทางการจัดหลักสูตรปฏิบัติการร่วมกับวิทยาลัยเทศ
ศาสตร์ ม.รังสิต วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัดการความรู้ เรื่อง  
     1) การพัฒนาศักยภาพการวิจัย  
     2) การพัฒนาการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดวันที่18-19 พฤษภาคม 
2564 
 

 

5.9-4-วิทยาเขต-1-SKN 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดท า
แผนงานจัดการความรู้
เพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
5.9-4-วิทยาเขต-2-SKN 
รายงานการประชุมวันที่ 
17 ก.ค. 2563 
5.9-4-วิทยาเขต-3-SKN 
รายงานการประชุมวันที่ 
1 ธ.ค. 2563 
5.9-4-วิทยาเขต-4-SKN 
รายงานการประชุมวันที่ 
21 พ.ค. 2564 
5.9-4-วิทยาเขต-5-SKN 
การจัดการความรู้ เรื่อง 
การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
5.9-4-วิทยาเขต-6-SKN 
การจัดการความรู้ เรื่อง 
แนวทางการจัดหลักสูตร
ปฏิบัติการร่วมกับ
วิทยาลัยเทศศาสตร์  
ม.รังสิต 
5.9-4-วิทยาเขต-7-SKN 
การจัดการความรู้ เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพการ
วิจัย และเรื่องการ
พัฒนาการเรียนรู้ในช่วง
สถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

5.  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยของวิทยาเขต 

ได้คะแนนโดยอนุโลม 

 

- 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

หมายเหตุ 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5  ในปีการศึกษา 2563 ไม่สามารถด าเนินการได้ทันระยะเวลาของการ
ประเมินเนื่องจาก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 
2563 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
คณะกรรมการด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แล้ว แต่คณะกรรมการไม่สามารถประชุมเพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอก 3 ดังนั้น ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
จากการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 นี้ จึงให้มีผลการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ได้คะแนนโดยอนุโลม 
 
ผลการประเมินตนเอง         

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
4 ข้อ 5 คะแนน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.10    ผลการประเมินผลักสูตรของวิทยาเขต 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้ช่วยศาสตรจารย์จงรักษ์ กะรัมย์ Chongrak20@gmail.com 089 – 4006171 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ช่วยศาสตรจารย์จงรักษ์ กะรัมย์ Chongrak20@gmail.com 089 – 4006171 
 

เกณฑ์ประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของวิทยาเขต 

 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของวิทยาเขต  
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของวิทยาเขต 

ด าเนินงาน 
ผลการ 
ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของวิทยาเขต หลักสูตร 3 
2 คะแนนผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คะแนน 3.60 
3 คะแนนผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คะแนน 3.54 
4 คะแนนผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คะแนน 3.59  
5 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของวิทยาเขต =++ 
คะแนน 10.73/3 

6 คะแนนที่ได้ = / คะแนน 3.58 
 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

10.73/3 3.58 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.10-วิทยาเขต-1-SKN ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
5.10-วิทยาเขต-2-SKN คะแนนผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
5.10-วิทยาเขต-3-SKN คะแนนผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.11    ผลการประเมินคณะของวิทยาเขต 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้ช่วยศาสตรจารย์จงรักษ์ กะรัมย์ Chongrak20@gmail.com 089 – 4006171 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวอารยา แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 – 8066353 
 

เกณฑ์ประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคณะทุกคณะของวิทยาเขต 

 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินคณะทุกคณะของวิทยาเขต 

 
 จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต 

 
ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
1 คะแนนผลการประเมินคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

และสุขภาพ  
คะแนน 4.26 

2 คะแนนผลการประเมินคณะศิลปศาสตร์ คะแนน 3.82 
3 คะแนนผลการประเมินคณะศึกษาศาสตร์ คะแนน 4.09 
4 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของวิทยาเขต =++ 
คะแนน 12.17/3 

5 คะแนนที่ได้ = /3 คะแนน 4.06 
 
ผลการประเมินตนเอง                

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
12.17/3 4.06 คะแนน 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.11-วิทยาเขต-1-SKN รายงานการประเมินตนเองคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
5.11-วิทยาเขต-2-SKN รายงานการประเมินตนเองคณะศิลปศาสตร์ 
5.11-วิทยาเขต-3-SKN รายงานการประเมินตนเองคณะศึกษาศาสตร์ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.12    การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล       ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผู้ช่วยศาสตรจารย์จงรักษ์ กะรัมย์ Chongrak20@gmail.com 089 – 4006171 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวอารยา แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 – 8066353 
 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการก าหนดนโยบาย

ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  

     งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้มีการประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผลในการ
จัดการ ศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้งานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ โดยมีคู่มือ
และแนวทางในการท างาน ให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ 
4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การด าเนิน การและเก็บ
ข้อมูล การประเมินคุณภาพ 

5.12-1-วิทยาเขต-1-SKN 
ประกาศมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร เรื่อง นโยบาย 
และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

2.มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

     งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานรับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ เริ่มตั้งแต่ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ  
ระดับวิทยาเขต  
     มีการจัดท าปฏิทินในการด าเนินงานตลอด
การศึกษา และมีการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ในรอง 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน แล้วรายงานผลการก ากับ
ติดตามต่อรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต 

5.12-2-วิทยาเขต-1-SKN 
ระบบกลไกลการประกัน
คุณภาพการศึกษา วิทยา
เขตสมุทรสาคร 
5.12-2-วิทยาเขต-2-SKN 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับวิทยาเขต  
5.12-2-วิทยาเขต-3-SKN 
ปฏิทินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
5.12-2-วิทยาเขต-4-SKN 
รายงานผลการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
ระดับวิทยาเขต 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
3.มีแผนการประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน  

     งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้มีการเชิญหัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 20 ส.ค. 2563 และวันที่ 9 ก.พ. 2564 เพ่ือ
จัดท าแผนดังนี้ 
     1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
     2. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

5.12-3-วิทยาเขต-1-SKN 
รายงานการประชุมวันที่ 
20 ส.ค. 2563 
5.12-3-วิทยาเขต-2-SKN 
รายงานการประชุมวันที่  
9 ก.พ. 2564 
5.12-3-วิทยาเขต-3-SKN 
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
5.12-3-วิทยาเขต-4-SKN 
แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.มีการด าเนินงานตาม
แผน  

     งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้มีการด าเนินงานตามแผนเพียงแต่มีการ
ปรับบางกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐาน ของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ โดยได้มีการด าเนินงานดังนี้ 
     1. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
ระดับวิทยาเขต ตามตัวบ่งชี้ รอบ 3 เดือน รอบ 6 
เดือน รอบ 9 เดือน แล้วรายงานผลให้กับผู้บริหาร
ได้รับทราบความก้าวหน้าของแต่ละระดับ 
     2. มีการจัดประชุมเพ่ือก าหนดเป้าหมายตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ในระดับคณะและระดับวิทยา
เขต 
     3. จัดกิจกรรมทบทวนตัวบ่งชี้ระดับคณะและ
วิทยาเขต ในวันที่ 1-2 และวันที่ 4 มิถุนายน 2564 
(เพราะมีการทบทวนเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับปี
การศึกษา2563) 
     4. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระดับ
วิทยาเขต ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 
2564 (เนื่องมปีระกาศราชกิจจานุเบกษา ล็อกดาวน์
จังหวัดสมุทรสาคร และห้ามรวมกลุ่มเกิน 20 คน จึง
ไม่สามารถด าเนินการได้) 

อ้างถึง 5.12-2-วิทยาเขต-4-SKN 
รายงานผลการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
ระดับวิทยาเขต 
อ้างถึง 5.12-3-วิทยาเขต-2-SKN 
รายงานการประชุมวันที่  
9 ก.พ. 2564 เรื่องการ
ก าหนดค่าเป้าหมายตาม
ตัวบ่งชี้ 
5.12-4-วิทยาเขต-1-SKN 
รายงานผลกิจกรรมการ
ทบทวนตัวบ่งชี้ในระดับ
คณะและระดับวิทยาเขต 
5.12-4-วิทยาเขต-2-SKN 
ขออนุญาตด าเนินการตาม
กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ระดับ
วิทยาเขต ปีการศึกษา 
2563  
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.มีการติดตามและ

รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

     งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้มีการก ากับติดตามงานตามแผนโดยได้
มีการรายงานให้กับผู้บริหารได้รับทราบถึงผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 
     1. การจัดส่งแบบฟอร์มการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต ตามตัวบ่งชี้ 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 
     2. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5.12-5-วิทยาเขต-1-SKN 
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
อ้างถึง 5.12-2-วิทยาเขต-4-SKN 
รายงานผลการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
ระดับวิทยาเขต 
 

6.มีการน าผลการ
ด าเนินงานไปวางแผน
พัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป 

     งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้มีการน าผลการด าเนินงานจาก    
ปีการศึกษาที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงการท างาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยได้มีการวางแผนเชิญ
ประชุมหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการจักท าแผนการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาและวางแผนจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

5.12-6-วิทยาเขต-1-SKN 
ร่างแผนพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2564 
 

 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

6 ข้อ  5 คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 



[ 69 ] 

   
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณและปีการศึกษา 2563  มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา    
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1   นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6.2  นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6.3    นักศึกษาในศูนย์กีฬาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
 
ยกเว้นไม่ประเมินตัวบ่งช้ี 6.1 6.2 และ 6.3 ในปีการศึกษา 2563 เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา่ (Covid19) 
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มาตรฐานที่ 7 เอกลักษณ์ด้านกีฬา   

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1   การพัฒนานักกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ยกเว้นไม่ประเมินตัวบ่งช้ีนี ้ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา่ (Covid19) 
 

ตัวบ่งชี้ 7.2  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
   

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นางสาววิภา  จันทรวงค์ chantarawong.wp@gmail.com 081 - 0104232 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางสาวอารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 - 8066353 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาของวิทยาเขต เป็น

คะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาของวิทยาเขต 

 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
X 100 

จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดของวิทยาเขต 
  

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนท่ีได้ = 
 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาของวิทยาเขต 

× 5 
 80 

 

หมายเหตุ 
1.   การนับจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้นับตามปีงบประมาฯที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการ

ประเมิน 
2.   จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาของวิทยาเขต ให้นับเฉพาะผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาทีไ่ด้รับจัดสรรจากเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน เท่านั้นในปีงบประมาณ
ที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน  

3.    จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดของวิทยาเขต ให้นับผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
อาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน  

4.   ศาสตร์การกีฬา หมายถึง  องค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การเสริมสร้างสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬาและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องทางการกีฬา 

5.  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหมายถึง ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
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ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ คณะ 
จ านวนผลงานวิจัย

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 

จ านวนผลงานวิจัย
หรอืนวัตกรรม 

ด้านศาสตร์การกีฬา 

 
หมายเหตุ 

1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 6 5  

2 คณะศลิปศาสตร ์ 4 2  

3 คณะศึกษาศาสตร ์ 8 5  

รวม 17 11  

ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ด้านศาสตร์การกีฬาของวิทยาเขต 

ร้อยละ 64.70 

คะแนนที่ได ้ 4.04  คะแนน 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง                

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
ร้อยละ 64.70 4.04  คะแนน 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.2-วิทยาเขต-1-SKN แบบรายงานสรุปจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมศาสตร์ทางการกีฬาของอาจารย์
ประจ าวิทยาเขตสมุทรสาคร 
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ส่วนท่ี 3 การสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
ตารางท่ี 3-1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง 
1.ผลลัพธ์ผู้เรียน 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
4.41 

1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงานของนักศึกษา 
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
เผยแพร่ 

5.00 

1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม 

5.00 

1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

3.15 

คะแนนเฉลี่ย 4.39 
2.ผลลัพธ์การวิจัย
และนวัตกรรม 

2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 2.05 
2.2 ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 5.00 

คะแนนเฉลี่ย 3.53 
3.ผลลัพธ์การ
บริการวิชาการ 

3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการหรือใช้อาคารสถานที่ 
4.28 

คะแนนเฉลี่ย 4.28 
4.ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยด้าน
การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย 
 

4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่ หรือวิจัย 

5.00 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 
5.การบริหาร
จัดการ 

5.1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 5.00 
5.2 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 5.00 
5.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 4.25 
5.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณ 
แผ่นดิน) 

2.70 

5.5 การบริหารงาน ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้าน
การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 

5.00 

5.6 การพัฒนาบุคลากร 5.00 
5.7 อาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.38 
5.8 อาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3.70 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง 
5.9 การบริหารของวิทยาเขตเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม
พันธกิจ 

5.00 

5.10 ผลการประเมินหลักสูตรของวิทยาเขต 3.58 
5.11 ผลการประเมินคณะของวิทยาเขต 4.06 
5.12 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5.00 

คะแนนเฉลี่ย 4.31 
6.อัตลักษณ์ของ
นักศึกษาด้านกีฬา 

6.1 นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

- 

6.2 นักกีฬาในศูนย์กีฬาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ 

- 

6.3 ความมีน้ าใจนักกีฬาของนักศึกษา - 
คะแนนเฉลี่ย - 

7.เอกลักษณ์ด้าน
กีฬา 

7.1  การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา - 
7.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการกีฬา 4.04 

คะแนนเฉลี่ย 4.04 
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 4.27 

 
 
ตารางท่ี 3-2 แสดงผลการการวิเคราะห์การด าเนินงานแยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์  

  
 

มาตรฐาน
ที่ 
 

ด้าน 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

Input Process Output 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 4 - - 4.39 4.39 การด าเนินงานระดับด ี
2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 2 - - 3.53 3.53 การด าเนินงานระดับดี 
3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ 2 - - 4.28 4.28 การด าเนินงานระดับดี 
4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทยด้านการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย 

1 
- - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ 12 30.3 5.00 3.82 4.31 การด าเนินงานระดับด ี
6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้าน

กีฬา 
3 

- - - - - 

7 เอกลักษณ์ด้านกีฬา 2 4.04 - - 4.04 การด าเนินงานระดับดี 

รวมจ านวนตัวบง่ชี ้ 26 5 7 14 

4.27 การด าเนินงานระดับด ี

คะแนนเฉลี่ย 3.61 5.00 4.15 
ผลการประเมิน 
ระดับวิทยาเขต 

การ
ด าเนนิงาน 

ระดับ
พอใช ้

การ
ด าเนนิงาน

ระดับ 
ดีมาก 

การ
ด าเนนิงาน

ระดับ 
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 
    ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตมี
จ านวนน้อย 
 
 

     ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้
ท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ 

 
มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 

 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
    ควรวางแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมในช่วง
สถานการณโ์ควิค-19 
 

     ควรมีการปรับแผนการให้บริการวิชาการแก่
สังคมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิค-19 
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มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 

 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 
 

- 

 
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 

 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน)  
 
 

    ควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าวิทยาเขตได้ขอ
ทุนวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
จากแหล่งทุนภายนอก 
 

 
 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา  

ยกเว้นไม่ประเมินตัวบ่งช้ี 6.1 6.2 และ 6.3 ในปีการศึกษา 2563 เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา่ (Covid19) 
 
 

มาตรฐานที่ 7 เอกลักษณ์ด้านกีฬา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 

 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 
- 
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ภาคผนวก 
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รหัสเอกสารอ้างอิง 

 
ระดับวิทยาเขต 

 
ล าดับที ่ วิทยาเขต รหัส 

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

 
หมายเหตุ  
        รหัส อ้างอิง  ประกอบด้วย   ตั วบ่ งชี้ . เกณฑ์  (ถ้ ามี ) -ระดับ -ล าดับ เอกสาร  วิทยาเขตคณะ                    
เช่น  1.5-1-วิทยาเขต-1-(KB-art)  หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5-เกณฑ์ข้อที่ 1 -เกณฑ์ระดับวิทยาเขต-
เอกสารอ้างอิงล าดับที่ 1(วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตศิลปศาสตร์) 
 

 

 


