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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   

คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

คำนำ 
 

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

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  
คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และผู้เกี ่ยวข้องทุกคนมีความตระหนักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ 
และหวังอย่างยิ่งว่าผลการประเมินที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการนำไปกำหนดแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา การบริหาร การจัดเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้  ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจให้กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของคณะต่อไป  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

บทสรุปผู้บริหาร  
 

ในปีการศึกษา 2564  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดจัดอยู่ในกลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี มีผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 6 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้                
ได้คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ยทั้งหมด เท่ากับ 3.74 ผลการประเมินมีการดำเนินงานอยู่ในระดับดี โดย
แยกเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.47  ผลการประเมิน
ประเมินอยู่ในระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.61  
ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.06    
ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.83  ผลการ
ประเมินประเมินอยู่ในระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา จำนวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.45 
ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
           โดยมีผลการการวิเคราะห์การดำเนินงานแยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ พบว่า 

             ด้านปัจจัยนำเข้า ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  2.17 ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

   ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

   ด้านผลลัพธ์ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 
จากผลการประเมินตนเอง ดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขต

สมุทรสาคร ได้ทำการวิเคราะห์ตนเองจากผลการประเมิน พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน 3 ด้าน 
ดังนี้ 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดิน) 
2. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา   
3. การให้บริการวิชาการ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

สารบัญ 
 หน้า 
คำนำ  ก 
บทสรุปผู้บริหาร  ข 
สารบัญ  ค 
ส่วนที่ 1 ส่วนนำ  
 1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1 
 2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 2 
 3. โครงสร้างองค์กร 3 
 4. โครงสร้างการบริหาร 4 
 5. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ 5 
 6.หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน 6 
 7.จำนวนนักศึกษา 6 
 8.จำนวนอาจารย์ 6 
 9.จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน 7 
 10.ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 10 
 11. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 11 
 12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 11 
 13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 12 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน  
 มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 13 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จ 

                 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
14 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 16 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด 18 
 มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 20 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 24 
 มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ 26 
 มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้าน

และกีฬาไทย 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ หรือวิจัย 28 
 มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 30 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 33 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 36 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 41 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 44 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 การบริหารการบริการวิชาการแก่สังคม 47 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่น 

                 พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
51 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 54 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 56 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 การบริหารของคณะเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ 58 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 ผลการประเมินหลักสูตรของคณะ 64 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.12 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 65 
 มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดบัชาติหรือนานาชาตขิองนักศึกษา 67 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง  69 
ภาคผนวก    
 ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set)  
 คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564  
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ส่วนที่ 1 ส่วนนำ 
 

 
 

 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ชื่อหน่วยงาน 

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

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

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

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

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

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

บุคคล 
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3. โครงสร้างองค์กร  

 

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

 
 
 
 
 
 

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

จ.ส.ต หญิง ดร. ศิริลักษณ์  กมลรัตน์

คณะกรรมการที่ปรึกษา

งานธุรการ

นางกฤษณา  สงวนจีน

งานวิชาการ

จ.ส.ต. หญิง ดร.ศิริลักษณ์ กมลรัตน์

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

นางกฤษณา สงวนจีน

งานสาขาวิชา

นางสาวศุภกาญจน์ จ าเริญรักษ์

งานวิจัยและนวัตกรรม

น.ส.จารุวดี แก้วมา

งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ

นางสาวกาญจนาถ อุดมสุข

งานแผนและงบประมาณ

นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม

งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นายสุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์

งานกิจการนักเรียนนักศึกษา

นายเกรียงศักดิ์ สานะกัง

คณะกรรมการบริหารงาน
หลักสูตร



- 5 - 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

5. รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะ (ชุดตามปีประเมินและชุดปัจจุบัน) 
 5.1 รายช่ือผู้บริหาร 

ลำดับ
ที ่

ปีการศึกษา 2564 (ปีท่ีรับการประเมิน) ปีการศึกษา 2565 (ปัจจุบัน) 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่งการ

บริหารงาน 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่งการ

บริหารงาน 
1 จ.ส.ต.(ญ)ดร.ศริลิักษณ์ กมลรตัน ์ รองคณบด ี จ.ส.ต.(ญ) ดร.ศริิลักษณ์ กมลรัตน ์ รองคณบด ี
2 ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3 นางกฤษณา สงวนจีน อาจารย ์ นางกฤษณา สงวนจีน อาจารย ์
4 นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ ์ อาจารย ์ นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ ์ อาจารย ์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ สานะกัง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ สานะกัง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
6 นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม อาจารย ์ นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม อาจารย ์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
8 นางสาวกาญจนาถ อุดมสุข อาจารย ์ นางสาวกาญจนาถ อุดมสุข อาจารย ์
9 นางสาวจารุวดี แก้วมา อาจารย ์ นางสาวจารุวดี แก้วมา อาจารย ์
10 นายนพพร เพ็ชร์พูล อาจารย ์ นายนพพร เพ็ชร์พูล อาจารย ์
11 นางสาวจารุเนตร ศรีโคกล่าม อาจารย ์ นางสาวจารุเนตร ศรีโคกล่าม อาจารย ์
12 นางสาวสุทธิดา โชติกธรรม อาจารย ์ นายธนทัต ดำคลองตัน อาจารย์ 
13 Miss.Ilnaz Jamshidzehi อาจารย ์   
14 นายธนทัต ดำคลองตัน อาจารย์   

 

  5.2 คณะกรรมการประจำคณะ (ตามคำสั่ง) 

ลำดับ
ที ่

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

1 นางปัทมาวดี ทองทาบ ที่ปรึกษา นางปัทมาวดี ทองทาบ ที่ปรึกษา 
2 นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส ที่ปรึกษา นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส ที่ปรึกษา 
3 จ.ส.ต.(ญ)ศิรลิักษณ์ กมลรตัน ์ ประธานกรรมการ จ.ส.ต.(ญ)ศิรลิักษณ์ กมลรตัน ์ ประธานกรรมการ 
4 ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ กรรมการ ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ กรรมการ 
5 นางกฤษณา สงวนจีน กรรมการ นางกฤษณา สงวนจีน กรรมการ 
6 นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ ์ กรรมการ นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ ์ กรรมการ 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ สานะกัง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ สานะกัง กรรมการ 
8 นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม กรรมการ นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม กรรมการ 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ กรรมการ 
10 นางสาวกาญจนาถ อุดมสุข กรรมการ นางสาวกาญจนาถ อุดมสุข กรรมการ 
11 นางสาวจารุวดี แก้วมา กรรมการ นางสาวจารุวดี แก้วมา กรรมการ 
12 นายนพพร เพ็ชร์พูล กรรมการ นายนพพร เพ็ชร์พูล กรรมการ 
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6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2564 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา วิชาเอก 
จำนวนหน่วยกิต 

ที่เรียนตลอด
หลักสูตร 

รูปแบบการจัด
การศึกษา 

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

ช่ือเต็ม (ไทย) 
: ศิลปศาสตรบณัทิต  

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

สื่อสารการ
กีฬา 

ไม่น้อยกว่า 130 
หน่วยกิต 

 

ปริญญาตรี 
หลักสตูร 4 ปี 

 

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

ช่ือเต็ม (ไทย) 
: ศิลปศาสตรบณัทิต  

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

ช่ือย่อ (อังกฤษ)   
: B.A.  (Sports Communication) 

สื่อสารการ
กีฬา 

ไม่น้อยกว่า 123 
หน่วยกิต 

 

ปริญญาตรี 
หลักสตูร 4 ปี 
 

7. จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564   (รายงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง) 
  ชั้นปี 

หลักสูตร 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม 

สื่อสารการกีฬา - 14 30 15 59 
สื่อสารการกีฬา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564) 

10 - - - 10 

รวม 10 14 30 15 69 
8. จำนวนอาจารย์ (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) 
     8.1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
จำนวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ปริญญาเอก 2 2 - 2 
ปริญญาโท 9 9 - 9 
ปริญญาตร ี - - - - 

รวม 11 11 - 11 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

8.2 จำนวนอาจารย์ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ  

ตำแหน่งทางวิชาการ 
จำนวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ศาสตราจารย ์ - - - - 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.5) - - - - 
รองศาสตราจารย ์ - - - - 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.4) - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 3 - 3 
ครูชำนาญการพเิศษ (คศ.3) - - - - 
อาจารย ์ 8 8 - 8 
ครูชำนาญการ (คศ.2) - - - - 
ครู (คศ.1) - - - - 

รวม 11 11 - 11 

9. บุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามวุฒิการศึกษา (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) 

วุฒิการศึกษา 
จำนวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

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

รวม 3 3 - 3 
 

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

 
10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

10.1 งบประมาณประจำปี 2564  

แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น       

แผนงานส่งเสริม 
และพัฒนากีฬา 

      

ผลผลิตที่ 1 
ผู้สำเร็จการศึกษาดา้น 

พลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 1,577,490 269,300    
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
 6,000     

ผลผลิตที่ 3  
การให้บริหารด้านกีฬา 

      

 

10.2 งบประมาณประจำปี 2564  รายงานที่ได้รับงบประมาณ 
แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น       
แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการ 
      

ผลผลิตที่ 1 
ผู้สำเร็จการศึกษาดา้น  

พลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 823,200 2,494,600    

ผลผลิตที่ 2 
การให้บริการดา้นกีฬา 

      

แผนงานส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา 

      

ผลผลิตที่ 3 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
      

10.3 อาคารสถานที่ 

ลำดับที่ ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
1 อาคารเรียน 1  
2 ห้องเรียนปกติ 6  
3 ห้องผลิตสื่อการศึกษา 1  
4 ห้องปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุ 1  
5 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

11. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินในปีท่ีผ่านมา 
รายการ ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน  
 

  

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์
ผู้เรยีน 

ผลการประเมินคณุภาพบณัฑติ
โดยผู้ใช้บัณฑิต มรีะดับการ
ประเมินในระดับทีม่ากที่สุด แต่
คณะศลิปศาสตร์ ควรนำข้อมลู
จากการประเมินในปีปัจจุบัน
และย้อนหลังมาพิจารณาและ
วิเคราะหค์ุณลักษณร์ายด้าน
และรายประเด็นย่อยที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของ
บัณฑิตของคณะ และวิเคราะห์
คุณลักษณะรายดา้น และราย
ประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า
ด้านหรือประเด็นย่อยอื่นๆ เพื่อ
นำไปใช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต และ
การจัดการเรยีนการสอนของ
นักศึกษา พร้อมท้ังเสนอผล
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนาในภาพรวมของ
คณะส่วนกลางต่อไป 
 

  

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์
การวิจัยและนวัตกรรม 

ควรกระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้วิจัยเผยแพรผ่ลงานวิจยัให้
มากขึ้น โดยนอกจากเผยแพร่
บทความวิจัยในวารสารที่มี
ดัชนีอ้างอิงสูงแล้ว อาจเผยแพร่
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณไ์ปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือ
เผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ เช่น 
จุลสาร แผ่นพับ เพ่ือให้ให้มี
การนำไปใช้ประโยชน์ในวง
กว้างมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะควรทบทวนระบบกลไก
การบริหารงานวิจัย ท้ังนี้
สำหรับผู้วิจัยที่มผีลงานวิจยัแต่
ไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
นำไปใช้ประโยชน์ อาจเป็น
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

รายการ ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 

การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 

เงื่อนไขในการพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนในปีถัดไป 
 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์
การบริการวิชาการ 

คณะศลิปศาสตร์วางแผนการ
บริการวิชาการด้านสื่อมวลชน
ทางการกีฬา ดังนั้นจึงควร
นำเสนอข้อมูลกับฝ่ายกจิการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ เพื่อ
ใช้ข้อมูลในการกำหนดแผน
บริการวิชาการ โดยกำหนด
ชุมชนเป้าหมายในการพัฒนา
ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนต่อไป 
 

  

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย 

คณะศลิปศาสตร์ควรทบทวน
แผนการจดักิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย  
- กระจายการจัดโครงการ/
กิจกรรมให้ครอบคลมุพื้นท่ีที่
วิทยาเขตรับผิดชอบ 
- ปรับลักษณะการจดัโครงการ
ในรูปแบบออนไลน์เพื่อรองรับ
สถานการณ์ต่าง ๆ อันอาจจ
เป็นอุปสรรคในการดำเนิน
โครงการ 
 
 

  

มาตรฐานที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

- คณะควรทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบและกลไกใหม้าก
ขึ้น จะทำให้เวลาบริหารแผนฯ 
โครงการและกิจกรรม ประเด็น
ปัญหาเกิดขึ้น 
- คณะและวิทยาเขตควรมีการ
นำนโยบายที่ประกาศแล้วมา
ทบทวน ว่ามีการดำเนินงานได้
ครบถ้วนและบรรลุตาม
เป้าหมาย 
- ต้นทุนต่อหน่วยของทุก
หลักสตูรมีการวิเคราะห์
เปรียบเทยีบกับหลักสูตรอื่น
เพื่อให้เห็นว่าเกิดจากอะไร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

รายการ ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 

การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 

แล้วเช่ือมโยงไปถึงผลสำเร็จ
ของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร
หรือพัฒนาบุคลากร 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์
ของนักศึกษาด้านกีฬา   

ไม่ประเมินในปีการศึกษา 
2563 
 

  

 
12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
“คณะศลิปศาสตร์  จดัการศึกษาหลากหลายได้คณุภาพมาตรฐาน  

    เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  เป็นที่ยอมรบัและต้องการของสังคม” 
 1.  ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของคณะศิลปศาสตร์ ต้องให้ความสำคัญร่วมมือวางแผน การดำเนินกิจกรรม 
การตรวจสอบตดิตาม และทบทวนผลการดำเนินงาน การประกันคณุภาพการศึกษาของ คณะศลิปศาสตร์ เพื่อให้การ
บริหารจดัการของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสุด 
  2.  บุคลากรทุกคนในคณะศิลปศาสตรต์้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา  
โดยยดึถือกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 
  3.  บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบตัวบ่งช้ีและการอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  คณะศิลปศาสตร์จะพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาและคุณภาพการศึกษา 
 5.  คณะศิลปศาสตร์จะเตรียมความพร้อมด้านคณุภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื่องเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในจากต้นสังกัดและประเมินคณุภาพภายนอก โดย สมศ. และมกีารนำข้อมูลข่าวสารและผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาและเผยแพรสู่่สาธารณชน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินไปจัดทำแผนพัฒนาคณุภาพ       
แผนปฏิบัตริาชการประจำปี และยุทธศาสตร์ในระดับคณะ 

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัตฯิ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
และเกณฑ์การประเมิน และถ่ายทอดตัวบ่งช้ีไปยังผู้รบัผิดชอบตัวบ่งช้ีในทุกระดับ 

 

คณะฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติฯ และจดัทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และแผนพัฒนาคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติฯ   
แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้รบัผิดชอบตัวบ่งช้ี 

คณะและหลักสตูรจดัทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)                  
หลักสตูรบันทึกข้อมลูในระบบ TNSU QA online 

 

คณะฯและหลักสูตรกำกับติดตาม รายงานผลและปรับปรุงการดำเนนิงาน 

คณะและหลกัสตูรรบัการประเมนิคณุภาพฯ 

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ กำหนดปฏิทินการประเมินคณุภาพฯ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับหลักสตูรและระดับคณะ 

รายงานผลการประเมินคณุภาพฯ ต่อผู้บริหาร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนนิงาน 
 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

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

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

085-1834648 
081-7638599 

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

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิบัณฑิตทุกหลักสตูรของคณะ 
 

สูตรการคำนวณ 

คะแนนท่ีได ้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลประเมินบณัฑิตทุกหลักสูตรของคณะ  

 จำนวนหลักสตูรทั้งหมดของคณะ 
 

หมายเหตุ  
  การรายงานข้อมูล ให้รายงานจากผลการประเมินระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการดำเนินงาน 
 

ลำดับที่ หลักสูตร ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิตสื่อสารการกีฬา 4.15 

ผลรวมของค่าเฉลี่ย  4.15 
คะแนนที่ได้ =/จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ = 4.15 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.50 4.15 4.15 บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-คณะ-1(SKN-art) รายงานสรุปค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑติ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จ 
 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

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

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

085-1834648 
081-7638599 

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

กรณีที่ 1 เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี ทุกหลักสูตรของคณะ 
 
สูตรการคำนวณ 

คะแนนท่ีได ้ = 

 ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ทุกหลักสูตรของคณะ 

 

 จำนวนหลักสตูรทั้งหมดของคณะ 

 
กรณีที่ 2 เปิดสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
             ค่าเฉลี ่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุกหลักสูตรของคณะรวมกับค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละ
ของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู ้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรของคณะ  
 

สูตรการคำนวณ 
 

คะแนนท่ีได้ = 

 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้จากการแปลงค่า
ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ดง้านทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีทุก

หลักสตูรของคณะ 

+ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้จากแปลงค่า ร้อยละ
ของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา   ต่อผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษาทุกหลักสูตรของคณะ  

 

 2  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 
ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นที่ 1 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

ลำดับที่ หลักสูตร คะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตฯ 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต 4.06 
2   
3   

ผลรวมของคะแนน  4.06 
 
ประเด็นที่ 2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

ลำดับที่ หลักสูตร คะแนนที่ได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักฯ 
1   
2   

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

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4.00 4.06 4.06 บรรลุ 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 

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

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

ปีการศึกษา 2563 ทุกหลักสูตรของคณะ  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

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

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

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทีเ่ป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ 
 

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายที่เป็นผู้สรา้งหรือ 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ × 5 
80 

 

หมายเหตุ:  
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ใช้

ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในการเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยให้เก็บข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงวันที่สำเร็จการศึกษา ของปีการศึกษาที่รับการประเมิน 

2. จำนวนนักศึกษาชั ้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที ่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของ 
ปีการศึกษาที่รับการประเมิน โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง เช่น การประเมินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
2564  

- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งตรงกับรหัส 60 
- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซ่ึง 

ตรงกับรหัส 61  

 จำนวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรช้ัีนปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ × 100 

 จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ 



- 17 - 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการดำเนินงาน  
 

ที ่ รายการ 
หน่วย
วัด 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 
จำนวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรช้ัีนปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ ไม่
รวมนักศึกษาตกค้าง  

คน 
15 

2 
จำนวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรช้ัีนปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้างหรือผูร้่วม
สร้างสรรค์นวตักรรม หลักสูตร...........................................  

คน 
12 

3 
จำนวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรช้ัีนปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้างหรือผูร้่วม
สร้างสรรค์นวตักรรม หลักสูตร...........................................  

คน 
- 

4 
รวมจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีสดุท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ทุกหลักสูตรของคณะ =+ 

คน 
- 

5 
ร้อยละของของนักศึกษาระดับปริญญาตรชีั้นปีสุดท้ายที่เป็น
ผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกหลักสูตรของคณะ  
= /*100 

ร้อยละ 80 

6 คะแนนที่ได้ =*5/80 คะแนน 5 

 

ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 ร้อยละ 80 5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3-คณะ-1-(SKN-art) ผลงานของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีสุดท้าย 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4    นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

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

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

085-1834648 
087-7162036 

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

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
กำหนด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

สูตรการคำนวณ 
1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญยาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ 
 

 จำนวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรช้ัีนปีสุดท้ายท่ีสอบผ่าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ × 100 

 จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ 

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้ = 
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายทีส่อบผ่าน 

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ × 5 
 100 

 

หมายเหตุ  
1. การนับจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่

กำหนด โดยให้นับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TNSU English Test ตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป 
(A2) ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564  

2. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
ต้นของปีการศึกษาที ่รับการประเมิน โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง เช่น การประเมินการจัดการศึกษา                     
ปีการศึกษา 2564 

- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งตรงกับรหัส 60 
- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ คือนักศึกษาชั้นปีที่ 4                        

ซ่ึงตรงกับรหัส 61 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 1 ตารางเก็บข้อมูล 

สาขา 
จำนวน

นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย 

เกณฑ์คะแนนและระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามแบบทดสอบ TNSU English Test ที่เทียบเคียงกับ 

Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) 

ระดับ 
เบ้ืองต้น 
(A1) 

ระดับ 
พ้ืนฐาน 
(A2) 

ระดับ 
ปานกลาง 

(B1) 

ระดับ 
ดี 

(B2) 

ระดับ 
ดีมาก 
(C1) 

สื่อสารการกีฬา 15 - 14 - - - 
 
ตารางท่ี 2 ตารางคำนวน 

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1 
จำนวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรช้ัีนปีสุดท้ายท้ังหมดของคณะ  
ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง  

คน 15 

2 
จำนวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรช้ัีนปีสุดท้ายท่ีสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด  

คน 
14 

3 
ร้อยละของของนักศึกษาระดับปริญญาตรชีั้นปีสุดท้ายทีท่ี่สอบ
ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสตูรของคณะ  
= /*100 

ร้อยละ 93.33 

4 คะแนนที่ได้ =*5/100 คะแนน 4.66 

ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 ร้อยละ 93.33 4.66 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4-คณะ-1-(SKN-art) ผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English 
Test) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

มาตรฐานที่  2  ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 
 
 

  
ตัวบ่งชี้ 2.1      ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี ้    ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ 

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

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์) 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะที่กำหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

สูตรการคำนวณ  
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

1.1 คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 

 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
X 100 

 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 
 

1.2 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจำคณะ × 5 

 30 
 

     2. คณะศึกษาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ 
2.1 คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 

 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 
X 100  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

 
          2.2.แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจำคณะ × 5 
 20 

 
หมายเหตุ  

1. ผลงานทางวิชาการ หมายถึง งานวิจัย ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนผลงานวิชาการรับใช้
สังคม ตารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ  

2. ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือเพ่ือสำเร็จการศึกษา  
3. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาท่ีรับ

การประเมิน  
4. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  
5. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้  

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

6. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  

7. อาจารย์ประจำหนึ่งคนสามารถมีผลงานทางวิชาการได้มากกว่าหนึ่งรายการ  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

8. การตีพิมพ์กรณีในวารสารคร่อมปีงบประมาณ เช่น ตีพิมพ์วารสารเดือน กันยายน 2563-
ธันวาคม 2563 ให้นับในปีงบประมาณใดงบประมาณหนึ่งคือ จะนับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือ พ.ศ. 
2564 ก็ได้นับได้ครั้งเดียว  

9. ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาไม่สามารถนำมานับได้ 
ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 2.1-1 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ   

ที่ ระดับคุณภาพของผลงานวชิาการ 
ค่า

น้ำหนัก 

ผลการดำเนินงาน 
จำนวนเรื่อง/

ชิ้นงาน 
ผลถ่วง
น้ำหนัก 

1 
บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20  
 

2 

บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรอืในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ  แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40   

3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

4 
บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  

0.60 3 1.80 

5 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

6 

บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00   

7 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแลว้ 1.00   
9 ผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดบัชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00   
10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน 1.00   

11 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

1.00   

12 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมนิตำแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

รวม    3  1.80 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 
ตารางท่ี 2.1-2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ   

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเรื่อง/
ชิ้นงาน 

ผลถ่วงน้ำหนัก 

1 
ผลงานทางวิชาการและผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด  

 3  1.80 

2 จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด   11 

3 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำคณะ x100/ =  

16.37 

4 
คะแนนที่ได้ = *5/ร้อยละท่ีได้คะแนนเต็ม 5 ของ
แต่ละคณะ 

4.10 

ผลการประเมินตนเอง: 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

2.50 4.10 4.10 บรรลุ 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

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

-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ 
-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสญัญาจ้าง 

2.1-คณะ-2-(SKN-art) กาญจนาถ อุดมสุข. (2564). การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทย 
The communications for development Esports in Thailand. วารสารนิเทศ
ศาสตร์ธุรกิจบณัฑิตย์ ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน 64). หน้า 128-160 

2.1-คณะ-3-(SKN-art) สุดเฉลิม ศสัตราพฤกษ์. (2564). การพัฒนาการบรหิารของเทศบาลตำบลกับการบริหาร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารการพัฒนาชุมชนและคณุภาพชีวิต, 9(3), 
390 - 399. 

2.1-คณะ-4-(SKN-art) เกรียงศักดิ์ สานะกัง, อิลนัส จมัชิดเซฮ.ี (2564). วิเคราะห์สำนวนภาษาพาดหัวข้อข่าว
กีฬาภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์. TCI 2. ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1. หน้า 71 - 82. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tnsuskn.ac.th/web/images/Data/research/2564/article2564/Ar_Esports_64.pdf
http://www.tnsuskn.ac.th/web/images/Data/research/2564/article2564/Ar_Esports_64.pdf
http://www.tnsuskn.ac.th/web/images/Data/research/2564/article2564/Ar_Esports_64.pdf
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ 2.2  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 

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

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์

ประจำคณะ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  
สูตรการคำนวณ 
 

1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของ 
อาจารย์ประจำคณะ 

 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 
× 100 

 จำนวนผลงานวิจัยและนวตักรรมทั้งหมดของคณะ 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้ = 
 ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์  

ของอาจารย์ประจำคณะ X 5 
 80 

 
หมายเหตุ  

1. จำนวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ ให้นับจาก
ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจำคณะที่นำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณท่ีตรงกับปี
การศึกษาท่ีรับประเมิน  

2. จำนวนผลงานวิจัยและนวตักรรมทั้งหมดของอาจารย์ประจำคณะให้นับจากผลงานวิจัยหรือ 
นวัตกรรมทั้งหมดของอาจารย์ประจำคณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณก่อนปีที่รับการ
ประเมิน 1 ปี เช่น รับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมทั้งหมดที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก และทุนส่วนตัว  

3. อาจารย์ประจำคณะ เป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยใช้
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน  

4. การนับผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ถ้ามีการนาผลการวิจัย หรือนวัตกรรม 1 
เรื่องไปใช้ ประโยชน์หลายด้าน ให้นับได้ 1 เรื่องเท่านั้น  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการดำเนินงาน  

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดของคณะ  คน 4 

2 
จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ประจำคณะที่
นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด  =+++ 

เรื่อง 
2 

 2.1 การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย    เรื่อง - 
 2.2 การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์  เรื่อง - 
 2.3 การใช้ประโยชน์ด้านสังคมและชุมชน  เรื่อง 1 
 2.4 ด้านการใช้ประโยชน์ดา้นวิชาการ  เรื่อง 1 

3 
ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ประจำคณะที่
นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด =/*100 

ร้อยละ 
50 

6 คะแนนที่ได้ =*5/80 คะแนน 3.13 

   
ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.50 3.13 3.13 บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-คณะ-1-(SKN-art) แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีงบประมาณ) 
-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ 
-  บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง 

2.2-คณะ-2-(SKN-art) แบบรายงานสรุปจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

มาตรฐานที่  3  ผลลัพธ์การบริการวิชาการ  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ผู้รับบริการทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ  

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

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

   1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

 
    จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ  

x 100 
10,800  

   
  2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  

x 5 
90  

 
หมายเหตุ  

1. การนับจำนวนผู้รับบริการวิชาการให้นับตามปงีบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาทีร่ับการประเมินและ
นับซ้ำได้  

2. การบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาย ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในคำอธิบายตามความ
เชี่ยวชาญของคณะ สามารถดำเนินการได้ทุกสาขาวิชาชีพ และให้นับผู้รับบริการทางวิชาการ ที่คณะของผู้
ให้บริการทางวิชาการสังกัดอยู่ เช่น อาจารย์ผู ้สอนภาษาอังกฤษ อบรมให้ความรู้ด้านภาษาอั งกฤษให้นับ
ผู้รับบริการทางวิชาการ ในคณะศิลปศาสตร์  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 3.1-1 รายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ 

ที ่ เดือน จำนวนผู้รับบริการ  (คน) หมายเหตุ 

1 ตุลาคม 2563 100  
2 พฤศจิกายน 2563 50  
3 ธันวาคม 2563 470  
4 มกราคม 2564 -  
5 กุมภาพันธ์ 2564 -  
6 มีนาคม 2564 120  
7 เมษายน 2564 380  
8 พฤษภาคม 2564 -  
9 มิถุนายน 2564 -  
10 กรกฎาคม 2564 350  
11 สิงหาคม 2564 600  
12 กันยายน 2564 -  

รวม  2070  
 

  ตารางท่ี 3.1-2 ผลการดำเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
หน่วย
วัด 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 
เป้าหมายจำนวนผู ้ร ับบริการทางวิชาการ ระดับคณะใน 
วิทยาเขต  

คน 10,800   

2 จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ คน 2070 

3 ร้อยละของผู้รับบริการทางวิชาการท้ังหมดของคณะ  
=/*100 

 คน 
19.00 

4 คะแนนที่ได้ = *5/90 คะแนน 1.06 
 

ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.50 ร้อยละ 19.00 1.06 คะแนน ไม่บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-คณะ-1-(SKN-art) แบบรายงานการให้บริการวิชาการ 
3.1-คณะ-2-(SKN-art) แบบรายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

มาตรฐานที่  4   ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ หรือวิจัย 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล    ปีงบประมาณ 

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

 

เกณฑ์การประเมิน 
       โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
 

สูตรการคำนวณ  
         1. คำนวณค่าร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของคณะ  

ร้อยละท่ีได้ =  
    จำนวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมด

ของคณะ  x 100 
2 

  
        2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
    ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยทั้งหมด

ของคณะ 
 

x 5 
100  

 

หมายเหตุ  
1. การจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ต้องดำเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมี

ลักษณะของการดำเนินงาน 3 แบบ ประกอบด้วย  
1.1 ฟ้ืนฟู หมายถึง ทำให้กลับเจริญงอกงามข้ึนมาใหม่  
1.2 อนุรักษ์ หมายถึง การดูแล รักษา เพื่อให้คงคุณค่า  
1.3 วิจัย หมายถึง การศึกษา การค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยมีระเบียบวิธีการ

ดำเนินงาน ที่เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ตามหลักทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นประเด็นการศึกษาของการละเล่น
พ้ืนบ้าน และกีฬาไทย  

2. การวิจัยที่เก่ียวกับกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ที่ยังไม่ได้นาไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ก็ได้  

3. การนับจำนวนกิจกรรมให้นับตามปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน  
4. ในการดำเนินงานกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยสามารถดำเนินการอย่างใดอย่าง

หนึ่งได้ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 
ผลการดำเนินงาน  
ตารางที่ 4.1-1 การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกฬีาไทย 

ลำดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภท
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ลักษณะการดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินการ 
(จังหวัด) 

จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

(คน) 

หมายเหตุ 

การละ 
เล่น

พ้ืนบ้าน 

กีฬา
ไทย 

การ
ฟ้ืน
ฟู 

การ
อนุรั
กษ ์

การ
วิจัย 

   

1 โครงการฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นและกีฬาไทย 
“พายเรือ โล้กระทะ สืบ
สานวัฒนธรรมชาว
สมุทรสาคร” (จัดขึ้นเมื่อ
วันท่ี 23 ธันวาคม 
2565) 

/ - / / - สมุทรสาคร 20  

2 โครงการอบรมเซยีน
หมากรุกไทยหน้าใหม่ 
(จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2565) 

/ - / / - สมุทรสาคร 20  

          
   
ตารางท่ี 4.1-2 ผลการดำเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
หน่วย
วัด 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1 
เป้าหมายจำนวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย  
ระดับคณะในวิทยาเขต  

กิจกรรม 2 

2 จำนวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมดของคณะ  กิจกรรม 2 

3 
ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมดของคณะ 
=/*100 

ร้อยละ 
100 

4 คะแนนที่ได้ =*5/100 คะแนน 5 
ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.50 2 กิจกรรม 5 คะแนน บรรล ุ

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-คณะ-1-(SKN-art) รายงานสรุปผลโครงการฟื้นฟูอนุรกัษ์สืบสานและพัฒนาศลิปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย “พายเรือ โล้กระทะ สืบสานวัฒนธรรมชาวสมุทรสาคร” (จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 23 
ธันวาคม 2564) 

4.1-คณะ-2-(SKN-art) โครงการอบรมเซยีนหมากรุกไทยหน้าใหม่ (จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

มาตรฐานที่  5 การบริหารจัดการ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 

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

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

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที ่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการกำหนด
นโยบายการพัฒนา
ผู้เรยีนแบบบูรณา
การ 

     คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบรูณาการ 
โดยกำหนดให้รายวิชาในหลักสูตรมีการพัฒนาผูเ้รียนแบบบูรณา
การ โดยการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการครอบคลุม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ด้าน ประกอบด้วย ดา้นการวิจัยและ
นวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยเลือกรายวิชาในหลักสตูร 

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

2.มีระบบและกลไก
การพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการ 

      คณะร่วมกับอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรประชุมเพื่อจัดทำ
ระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ และเผยแพร่
ระบบและกลไกให้อาจารย์ประจำคณะฯ ได้ทราบ 
และมีการคัดเลือกรายวิชาที่จะนำไปบูรณาการในด้านต่างๆ ซึ่ง
มาจากในสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา วิชาทั่วไปและวิชาเลือกโดย
ขอความร่วมมือจากอาจารย์ในสาขาวิชาให้ระบุลงไปให้ชัดเจน
ใน มคอ.3 ที่ตัวเองรับผิดชอบ 
 

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

3.มีแผนการพัฒนา
ผู้เรยีนแบบบูรณาการ  
 

       คณะร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมเพื่อ
จัดทำแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ ที่สอดคล้องกับ
นโยบาย ระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 

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

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที ่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
4.มีการดำเนินงาน
ตามแผน  
 
 

หลักสตูรได้แจ้งอาจารย์ผูส้อนทราบและดำเนินการจัดการเรียน
การสอนให้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ 
 หลักสูตรได้แจ้งอาจารย์ผูส้อนทราบและดำเนินการจัดการเรยีน
การสอนให้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวิชาที่ถูก
เลือก ดังนี ้
 - วิชาการเขียนสารคดีและสารคดีเชิงข่าว ได้บูรณาการการสอน
กับงาน ศิลปวัฒนธรรม โดยให้นักศึกษาฝึกเขียนบทความเพื่อ
น าเสนอเกี่ยวกับประวัตศิาสตร์การละเล่นไทย “โล้กระทะ” 
และ “มวยทะเล” จากการลงพื้นที่งานศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 
23 ธันวาคม 2564 
- วิชาการสื่อข่าวออนไลน์ บูรณาการกับงานศิลปวัฒนธรรม โดย
ให้นักศึกษาออกแบบช้ินงานคลิปสื่อข่าวการละเล่นไทย “พาย
เรือ” และ “โล้กระทะ” จากการลงพื้นที่งานศิลปวัฒนธรรม 
เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 
- วิชาการถ่ายภาพกีฬา บูรณาการกับงานบริการวิชาการแก่
สังคม โดยน านักศึกษาลงชุมชนที่บ้านคลองแค อ. บ้านแพ้ว จ.
สมุทรสาคร เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 และให้นักศึกษา
บันทึกภาพบรรยากาศแวดล้อมและภาพวิถีการใช้ประโยชน์ทาง
น้ำของชุมชนคลองตาขำ เช่น ล่องเรือ แข่งกีฬา  การละเล่น
พื้นบ้าน มวยทะเล โล้กระทะ ส่วนการบูรณาการกับงานวิจยันั้น  
จะให้นักศึกษาอ่านบทความ เอกสารต่างๆ รวมถึง ค้นคว้า
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการถ่ายภาพ ,วิเคราะห์ 
พิจารณา ความเช่ือมโยงระหว่างงานเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นจุดที่
เหมือนหรือแตกต่าง ,สรุปและรวบรวมประเด็นที่มีการค้นพบ
แล้ว และที่ยังขาดการค้นพบ 

รายวิชา/โครงการท่ี
บูรณาการ 

ผู้สอน พันธกิจ 

กา
รว

ิจัย
 

บร
ิกา

รว
ิชา

กา
ร 

ศิล
ปว

ัฒน
ธร

รม
 

-วิชาการเขียน
บทความและสารคด ี
 
 

นางสาว
กาญจนาถ 
อุดมสุข 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-วิชาการถ่ายภาพกีฬา 
 
 
 
 

น.ส.ศุภ
กาญจน์ 
จำเรญิรกัษ์ 
 
 

✓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-วิชาการสื่อข่าว
ออนไลน ์
 

น.ส.จารุ
เนตร ศรี
โคกล่าม 
 

  
 
 
 

 
 
 
  

5.1-4-คณะ-1-(SKN-art)  
มคอ.3 ประจำปีการศึกษา 
2564  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที ่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.มีการติดตาม  และ
รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผน 

- คณะร่วมกับอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ  
 - คณะร่วมกับอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการพัฒนาผู้เรยีนแบบบูรณาการ 
 

5.1-5-คณะ-1-(SKN-art) 
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการพัฒนาผู้เรยีนแบบ
บูรณาการ 

6.มีการนำผลการ
ดำเนินงานไปวางแผน
พัฒนาการดำเนินงาน
ต่อไป 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา มคอ.5/มคอ.6 และ
รวบรวมข้อเสนอแนะเพื ่อนำเสนอต่อคณะฯ ในการนำไปใช้
ปรับปรุงแผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการในภาคการศึกษา
ถัดไป 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร ประชุมร่วมกับคณะฯ กำหนด
รายวิชาที่มีการบรูการด้านการเรียนการสอนกับการวจิัยและ
นวัตกรรม การบริการวิชาการแกส่ังคม และศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ในรายวิชาต่างๆ เพิม่อีก 3 รายวิชาในภาค
การศึกษาหน้า 

5.1-6-คณะ-1-(SKN-art) 
รายงานการประชุมคณะศลิป
ศาสตร ์

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00  6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 

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

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนและการจัด
กิจกรรม 
 
 
 

- คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยมีการเชิญน้อง ๆ นักศึกษาที่เป็น
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในการ
จัดทำแผนงาน เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 
2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยเอาแผนงาน
เก่าของปี 2563 มาเป็นบรรทัดฐานในการ
พิจารณาเพ่ือจัดทำแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 
 
 

5.2-1-คณะ-1-(SKN-art)
แผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาประจำปีการศึกษา 
2564 

2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่
ส ่งเสร ิมค ุณลักษณะบัณฑิต
ครอบคล ุมตามผลล ัพธ ์การ
เร ียนร ู ้ของหลักส ูตรที ่คณะ
รับผิดชอบ 
 
 

- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ
คณะศิลปศาสตร์ได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่ครอบคลุมตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ โดยในแผนงานฯ มีโครงการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตดังต่อไปนี้ 
- โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 
- กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วมสัมมนางานวิจัยใน
หัวข้อ “การศึกษาแนวโน้มการฟอกเงินใน
ประเทศไทย” ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

5.2-2-คณะ-1-(SKN-art)
รายงานผลการจัดโครงการ
พัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 
5.2-2-คณะ-2-(SKN-art)
รายงานผลโครงการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา 
5.2-2-คณะ-3-(SKN-art)
รายงานผลโครงการพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ฯ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
- กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม ณ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรจฒ ประสานมิตร  
- โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
(กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้
ภาษาอังกฤษในการสอบ) ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
- โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ 
(กิจกรรมอบรมการถ่ายภาพพร้อมการ
จัดทำสื่อวีดีทัศน์และประกวดผลงานของ
นักศึกษา) ผ่านระบบออนไลน์ 
 
 
 
 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู ้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 
 
 
 

- คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำโครงการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยจัด
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษากับนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 

5.2-3-คณะ-1-(SKN-art)
รายงานผลโครงการ
พัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2564 

4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการมี
การประเมินผลความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนำผลการประ เม ิ นมา
ปรับปรุงการดำเนินงานครั้ง
ต่อไป 
 
 

- คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมที่สามารถ
กระทำได้ในช่วงเวลาการระบาดใหญ่ โคโร
น่าไวรัส (มีทั้งออนไลน์และออนไซด์) และ
กิจกรรมที่ได้ทำเสร็จแล้วจะมีการประเมิน
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และได้นำผลการประเมินในข้อที่พบเห็นว่า
ต่ำสุดมาปรับปรุงเป็นแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาในปีถัดไป 
 
 
 

5.2-4-คณะ-1-(SKN-art)
รายงานผลการประเมิน
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5. ประเมินความสำเร ็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
 

- คณะศิลปศาสตร์ได้ทำการประเมิน
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือจะเอาไป
เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป โดยได้
แจกแบบสอบถามและข้อคิดเห็นที่เรียบ
เรียงมาจากวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 แก่คณาจารย์และ
นักศึกษาแล้วนำผลการประเมินนั้นมา
จัดทำแผนปีถัดไป 
 
 
 

5.2-5-คณะ-1-(SKN-art)
รายงานผลการประเมิน
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564 

6 .  น ำ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า
นักศึกษา 
 
 
 
 

- คณะศิลปศาสตร์ได้นำผลการประเมิน
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาข้อที่พบเห็นว่า
ต่ำสุดไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้มี
แผนใหม่ในปีการศึกษา 2565 

5.2-6-คณะ-1-(SKN-art)
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2565 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

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

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการกำหนดนโยบายและ
ทิศทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 
 
 

     คณะศ ิ ลปศาสตร ์  จ ั ดทำร ่ า ง
ประกาศเรื ่อง นโยบาย ทิศทาง และ
แนวปฏิบ ัต ิการว ิจ ัยและนวัตกรรม 
คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศนโยบายและทิศทางด้านวิจัย
แ ล ะ น ว ั ต ก ร ร ม  ข อ ง ว ิ ท ย า เ ข ต
สมุทรสาครและมหาวิทยาลัยฯ รวมถึง
บริบทของคณะฯ 
     คณะฯ เสนอร่างนโยบาย ทิศทาง 
และแนวปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม 
คณะศิลปศาสตร์  ต ่อรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำ
วิทยาเขตสมุทรสาคร พิจารณาเพื่อลง
นามและประกาศใช้นโยบาย ทิศทาง 
และแนวปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม 
คณะศิลปศาสตร์ 
 
 

5.3-1-คณะ-1-(SKN-art)
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ เรื่อง นโยบาย ทิศทาง 
และแนวปฏิบัติการวิจัยและ
นวัตกรรม 
 
 
 
5.3-1-คณะ-2-(SKN-art)
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
เรื่อง นโยบาย ทิศทาง และแนว
ปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม 
 
5.3-1-คณะ-3-(SKN-art)
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
เรื่อง นโยบาย ทิศทาง และแนว
ปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม 
คณะศิลปศาสตร์ 
 
 
 
 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
2. มีระบบและกลไกการวิจัย
และนวัตกรรม 
 
 

     คณะฯ แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะ
ศิลปศาสตร์ เพื่อบริหารงานวิจัยและ
นว ัตกรรม โดยแจ ้งประกาศเร ื ่อง 
นโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการ
วิจัยและนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสม ุทรสาคร และข ั ้นตอนการ
ปฏ ิบ ัต ิ งานของแผนงานว ิจ ัยและ
นว ัตกรรม มหาว ิทยาล ัยการก ีฬา
แห่งชาติ ว ิทยาเขตสม ุทรสาคร ให้
คณาจารย์ในคณะฯ ทราบ 
     คณะกรรมการฯ คณะฯ จัดทำ
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง การสมัคร
รับทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
โดยคณาจารย์ที่ต้องการสมัครรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจะต้องยื่นแบบเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย 
แก่คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หลังจากการเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะ
กรรมการฯ จะพิจารณาจัดสรรทุนฯ 
แก่คณาจารย์ที่เสนอขอรับทุน และจะ
มีการเซ็นสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัย ซึ่งคณะฯ มีคณาจารย์ที่สมัคร
ขอรับทุนการสนับสนุน จำนวน 3 เรื่อง 

5.3-2-คณะ-1-(SKN-art)
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุน
การวิจัย (เงินรายได้) คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
5.3-2-คณะ-2-(SKN-art) 
คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ที่ 198/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
และนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์  
 
5.3-2-คณะ-3-(SKN-art)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Flowchart) แผนงานวิจัยและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร 
 
5.3-2-คณะ-4-(SKN-art) 
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ
สนับสนุนทุนวิจัย มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขต
สมุทรสาคร 
 
5.3-2-คณะ-5-(SKN-art) 
สัญญาขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
3. มีแผนการวิจัยและ
นวัตกรรม 

     มีแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานวิจัย
และนวัตกรรม งานวิจัยและนวัตกรรม 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศ
ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม คณะศิลป
ศาสตร์  
     คณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนมี
แผนการวิจัยตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
ในแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ
สนับสนุนทุนวิจัย และสัญญาขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 

5.3-3-คณะ-1-(SKN-art)
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผน
งานวิจัยและนวัตกรรม งานวิจัย
และนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
5.3-3-คณะ-2-(SKN-art)  
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ
สนับสนุนทุนวิจัย มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขต
สมุทรสาคร 
 
5.3-3-คณะ-3-(SKN-art) 
สัญญาขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

4. มีการดำเนินการตามแผน 
 
 

     คณะฯ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการ
วิจัย (เงินรายได้) คณะศิลปศาสตร์ ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ตรงกับ
ปีการศึกษา 2564 คณะฯมีคณาจารย์ที่
สมัครขอรับทุนการสนับสนุน จำนวน 3 
เรื่อง ดังนี้ 
     1. การรับรู้ความหมายผ่านสัญญะ
การโฆษณาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล
ไทยลีกผ่านทีว ีด ิจ ิท ัล (งบประมาณ 
25,000 บาท) 
     2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การติดตามข่าวกีฬาของน ักศ ึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ส ื ่อสารการก ีฬา คณะศิลปศาสตร์  
มหาว ิทยาล ั ยการก ี ฬาแห ่ ง ช าติ  
(งบประมาณ 30,000 บาท) 

5.3-4-คณะ-1-(SKN-art) 
ผ ล ก า ร พ ิ จ า ร ณ า ข ้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 
เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   
 
5.3-4-คณะ-2-(SKN-art) 
บันทึกข้อความการขออนุม ัติ
โครงการวิจัย 3 เรื่อง 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
     3. รูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน (งบประมาณ 35,000 บาท) 
รวมงบประมาณ (เงินรายได้) ที่ได้รับ
การจัดสรร เป็นเงิน 90,000 บาทถ้วน 
          ทั้งนี้ ผู้รับทุนสนับสนนุการ
วิจัย ดำเนินการตามแผนงานวิจัย โดย
การขออนุมัติโครงการวิจัยตามกรอบ
เวลาและดำเนินการตามแผนที่ได้เสนอ
ไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอ
สนับสนุนทุนวิจัยและสัญญาขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

5. มีการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผน 
 

     เ พ ื ่ อ ก า ร ก ำ ก ั บ ต ิ ด ต า ม ก า ร
ดำเนินงานตามแผนของคณะฯและ
ว ิทยา เขตฯ มี กำหนดให้ ผ ู ้ ร ับทุน
สน ับสน ุนการว ิจ ัยท ี ่ เป ็นห ัวหน้า
โครงการวิจัยรายงานการใช้จ่ายเงิน
สน ั บสน ุ น ง านว ิ จ ั ย และราย งาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยและ
นวัตกรรม ทุก 3 เดือน รวมถึงรายงาน
การประเมินผลโครงการหลังเสร็จสิ้น
ก ิ จกรรม  หร ื อขอขยายแผนการ
ดำเนินการวิจัย หากไม่เป็นไปตามแผน
ทีผู่้วิจัยไดว้างไว้ 
 

5.3-5-คณะ-1-(SKN-art) 
รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุน
งานวิจัย 
 
5.3-5-คณะ-2-(SKN-art) 
รายงานความก ้ าวหน ้ าการ
ดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม 
 
5.3-5-คณะ-3-(SKN-art) 
แบบการขอขยายการดำเนิน
งานวิจัย 
 
5.3-5-คณะ-4-(SKN-art) 
แบบบันทึกข้อความขอส่ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

6.มีการนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงาน
ต่อไป 
 

     คณะฯได้ทบทวนการเปิดรับทุน
การสน ับสน ุนงานว ิจ ัย โดยม ีการ
กำหนดกลุ่มหัวข้องานวิจัย ที่จะได้รับ
การสนับสนุน เพื่อให้เป็นไปตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ
บริบทของคณะ ดังนี้ 
   1. การวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน
นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

5.3-6-คณะ-1-(SKN-art) 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุน
การวิจัย (เงินรายได้) คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
   2. การวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน
สื่อสารการกีฬา 
   3. การวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน
มนุษยศาสตร์ 
   4. การวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน
สังคมศาสตร์ 
   5. การวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   6. การวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน
การกีฬาและการออกกำลังกาย 
   7. การวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน
การบูรณาการการเรียนกับการสอนใน
คณะศิลปศาสตร์ 
   8. การวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน
ศาสตร์อื ่น ๆ ที ่เป็นคุณประโยชน์ต่อ
คณะศิลปศาสตร์ 
    โดยจะนำไปพิจารณาวางแผน
ปรับปรุงในปีการศึกษาหรือ
ปีงบประมาณต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4  เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล     ปีงบประมาณ 

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

 
 เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำคณะเป็นคะแนนระหว่าง 0-5   
 

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

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

1.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ  

 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

 
          1.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

X5 
25,000 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

2. คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 
2.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ  

     
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

 
           2.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

X5 
12,500 

 
หมายเหตุ  

1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวจิัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ให้นับจำนวนเงินจากคำขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ และคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) 
ระหว่างปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาท่ีรับ
การประเมิน  

3. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  
4. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้  

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

5. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง
ระยะเวลา การปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการดำเนินงาน 
ตารางท่ี 5.4-1  ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงินรายได้) 

 
ตารางท่ี 5.4-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

4.00 3.27 3.27 ไม่บรรลุ 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.4-คณะ-1-(SKN-art) บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้)  

ของคณะทั้งหมด  
บาท 90,000 

2 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ  คน 11 

3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  
(เงินรายได้) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมดของ
คณะ =/ 

บาท 
8,181 

4 คะแนนที่ได้ =*5/จำนวนเงินต่อคนของแต่ละคณะ
ตามเกณฑ์ 

คะแนน 
3.27 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 
รูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ 
ผศ.สดุเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ 

35,000  

2 

การรับรูค้วามหมายผา่นสญัญะการ
โฆษณาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
ผ่านทีวีดิจิทัล 

นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม 25,000  

3 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
ติดตามข่าวกีฬาของนักศึกษา หลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาสื่อสารการ
กีฬา คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ 

นางกฤษณา สงวนจีน 
นางสาวจารุเนตร ศรีโคกล่าม 

30,000  

รวม  90,000  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.5    เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
การเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ  
 

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

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

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

1.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

     
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ  
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

 
           1.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ X5 
50,000 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

2. คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 
2.1 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

     
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ  
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

 
           2.2 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ X5 
25,000 

 
หมายเหตุ  

1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวจิัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ให้นับจำนวนเงินตาม
ตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่คณะได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ใน
ปีงบประมาณท่ีตรงกับปีการศึกษาที่ได้รับการประเมิน  

2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาท่ีรับ
การประเมิน  

3. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  
4. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้  

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

5. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างระยะเวลา การ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการดำเนินงาน 
ตารางท่ี 5.5-1  ข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุน (เงนิงบประมาณแผ่นดิน) 

 
ตารางท่ี 5.5-2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณ

แผ่นดิน) ของคณะทั้งหมด  
บาท  

2 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ  คน  

3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน) ของคณะ ต่ออาจารย์ประจำ
ทั้งหมดของคณะ =/ 

บาท 
 

4 คะแนนที่ได้ =*5/จำนวนเงินต่อคนของแต่ละคณะ
ตามเกณฑ์ 

คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3.00 0 0 ไม่บรรลุ 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

     
     
     
     

รวม   
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6  บริหารการบริการวิชาการแก่สังคม  
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม น.ส.ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ ์ yraiae@gmail.com 085-1834648 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.กรวิกา สวา่งศร ี Kornvika.sa@gmail.com 095-5150556 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการกำหนดนโยบาย
และทิศทางด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
 

          คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายด้านการบริการ
วิชาการ แก่สังคม  เพ่ือกำหนดทิศทางและการจัดทำ
แผนบริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบายและจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
          โดยในปีการศึกษา 2564 คณะฯ ได้เลือก
ชุมชนบ้านคลองแค ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลหลักสาม 
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
และชุมชนมีปัญหา เรื่องการเน่าเสียของน้ำในลำ
คลอง (คลองตาขำหรือคลองชลประทาน D7 ) ซ่ึง
เป็นสายน้ำหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชน  
            หมู่บ้านท่องเที่ยวริมคลองตาขำ ที่มีสายน้ำ
ใสสะอาดไหลผ่าน อันเกิดจาการรวมตัวช่วยกัน 
ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ป้องกัน และใช้โครงการอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ำ เพื่อกำจัดวัชพืชของชาวบ้าน คืนสภาพน้ำใน
คลอง จากที่เคยสกปรก ให้กลับมาใสสะอาด จน
ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ำของจังหวัดสมุทรสาคร 
          ภายในชุมชนบ้านคลองแค มีกิจกรรมให้
ชาวบ้านได้มาร่วม หรือสามารถสร้างรายได้ภายใน
ชุมชน อย่างเช่น สวนน้ำคลองแคท่ีเปิดให้ชาวบ้าน
หรือนักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาใช้บริการ โดยมี
อัตราค่าบริการต่าง ๆภายในสวนน้ำ และ

5.6-1-คณะ-1-(SKN-art)   
ประกาศคณะศลิปศาสตร์ 
เรื่อง นโยบายการบริการ
วิชาการแก่สังคม  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
นอกจากนั้นยังมีร้านค้าซึ่งนำสินค้าจากชาวบ้านมา
จำหน่ายบริเวณหน้าสวนน้ำ เกิดการสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน 
          จากการลงสำรวจความต้องการของชุมชน 
อยากให้คณะศิลปศาสตร์ ได้ผลิตสื่อเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์สวนน้ำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป         
ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
อย่างยั่งยืน  

      
2.มีระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
 

      คณะร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมเพ่ือจัดทำระบบและกลไกการบริการวิชาการ
แก่สังคม  

5.6-2-คณะ-1-(SKN-art) 
ระบบและกลไก 
การบริการวิชาการแก่
สังคม 
5.6-3-คณะ-1-(SKN-art) 
รายงานการประชุม 
 

3.มีแผนการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 

       คณะร่วมกับอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร 
ประชุมเพื่อจัดทำแผนการบริการวิชาการแก่สังคม 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื ่อให้การดำเนินการบริการ
วิชาการเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสนับสนุน บูรณา
การ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
          โดยมี เป้าหมายเชิงปริมาณ  ในส่วนของ        
ตัวชี้วัด  คือจำนวนผู้รับบริการวิชาการแก่สังคม 100 
คนและสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือชุมชน ไม่น้อยกว่า            
1 สื่อ ส่วนเป้าหมายเชิงคุณภาพ ในส่วนของตัวชี้วัด 
คือการบริการวิชาการเป็นไปตามความต้องการของ
ชุมชนและสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่ตรง
กลุ่มเป้าหมายสถานที่ดำเนินการ ที่ชุมชนบ้านคลอง
แค  ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  

5.6-3-คณะ-1-(SKN-art)  
แผนบริการวิชาการแก่
สังคม 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน  2564 – 
31 มีนาคม  2565   

4.มีการดำเนินงานตาม
แผน 
 

         คณะศิลปศาสตร์ มีการดำเนินการตามแผน 
บริการวิชาการแก่สังคม โดยลงสำรวจข้อมูลชุมชน 
และได้ทราบถึงความต้องการของชุมชน ว่าอยากให้
ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สวนน้ำชุมชน  
          คณะจึงได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม โดยจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเล่า
เรื ่องด้วยภาพ เพื ่อสืบสานวิถีช ีว ิตกับสายน้ำ ณ 
ชุมชนบ้านคลองแค"  ซึ่งมีวิทยากรร่วม คือ คุณบุญ
เลิศ โกมลหิรัญ  ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช ่อง 3 จังหวัดสมุทรสาคร สอนใช้โดรนบิน เพ่ือ
บ ันท ึกภาพมุมส ูง ของลำคลองท ี ่ม ีป ัญหาจาก
ผักตบชวาหนาแน่น จนทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย เมื่อวันที่   
22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ชุมชนบ้านคลองแค            
ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  ซึ่งเป็นไปตาม
แผนบริการวิชาการสังคม โดยมีเป้าประสงค์คือ การ
บริการวิชาการนี้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนได้นำไปใช้
เพ่ือเผยแพร่  
          นอกจากนี ้ ย ังได้บ ูรณาการ การบริการ
วิชาการสังคม กับรายวิชา การถ่ายภาพกีฬา โดยฝึก
ใช้โดรน ในการบันทึกภาพมุมสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
เพื่อถ่ายภาพในพื้นที ่ที ่คนหรือยานพาหนะอื่น ไม่
สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้  และนำไฟล์ภาพที่ได้ไป
ผลิตเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน 
เพ่ือเผยแพร่ต่อไป          
 
 

5.6-4-คณะ-1-(SKN-art)  
แผนปฏิบัติการ โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

5.มีการติดตามและ
รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผน 
 

     คณะได้มีการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยใช้ทั้งกระบวนการออนไลน์และการ
ปฏิสัมพันธ์ทางตรงในการประเมินผลการบริการกับ
ผู้รับบริการตามตัวบ่งชี้ของโครงการและตัวบ่งชี้ของ
แผนการบริการวิชาการ  

5.6-5-คณะ-1-(SKN-art) 
แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผน 
โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
6.มีการนำผลการ
ดำเนินงานไปวางแผน
พัฒนาการดำเนินงาน
ต่อไป 
 

       คณะกรรมการบริการวิชาการ  รวบรวม
ข้อเสนอแนะเพ่ือนำเสนอต่อคณะฯ ในการนำไปใช้
ปรับปรุงแผนการบริการวิชาการในภาคการศึกษา
ถัดไป พบว่ามีการบูรณาการกับการเรียนการสอน ใน
รายวิชา ถ่ายภาพกีฬา แต่ยังขาดการบูรณาการกับ
งานวิจัย เนื่องด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลา 
จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรออกบริการวิชาการ ตั้งแต่
ต้นเทอม ช่วงมิถุนายน-กันยายน ให้เสร็จสิ้น เพ่ือจะ
ได้นำปัญหาที่พบ ไปบูรณากับงานวิจัยในช่วง เดือน
ตุลาคม  
 

5.6-6-คณะ-1-(SKN-art) 
รายงานการประชุม 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.7  การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย  
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

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

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

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการกำหนดนโยบายด้าน
ด้านการละเล่นพ้ืนบ้าน และ  
 กีฬาไทย  
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้มี
การกำหนดนโยบายด้านการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทยเพ่ือใช้เป็นแนวทางหลักไว้
เพ่ือให้แต่ละวิทยาเขตดำเนินงานได้
อย่างมีเป้าหมาย 

5.7-1-คณะ-1-(SKN-art)  
ประกาศนโยบายเรื่องการ
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
ของวิทยาเขตสมุทรสาคร 

2.ระบบและกลไกการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร ได้ตอบสนองนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยจาก
มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) โดยมีการ
จัดทำประกาศนโยบายมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติเรื่องการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทยของวิทยาเขตสมุทรสาคร 
ระดับคณะวิชาและระดับวิทยาเขต 
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 และใช้มา
จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน รวมทั้ง ได้
ตอบแบบการสำรวจแผนปฏิบัติการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติแผน 4 ปี (พ.ศ. 2564 
- 2567) เป็นแนวทางการดำเนินงานใน
ระยะยาว 

5.7-2-คณะ-1-(SKN-art)  
ภาพระบบกลไก 
5.7-2-คณะ-2-(SKN-art)  
แผน 5 ปีงานศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
3.มีแผนการละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 
 

     ระบบและกลไกการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย โดย 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร โดยคณะศิลปศาสตร์
มีกลไกการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ดังนี้ 
- จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครที่ 
68/2562 เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทยคณะศิลปศาสตร์ และใช้
ต่อเนื่องมาในปีการศึกษา 2564 

5.7-3-คณะ-1-(SKN-art)  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร       
ที ่68/2562 เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทยคณะศิลป
ศาสตร์ 

4.มีการดำเนินงานตามแผน 
 
 

     คณะศิลปศาสตร์มีแผนการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย โดยจัดทำแผน
ระยะ 5 ปี และได้ดำเนินตามแผน ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2564 มีการปรับให้กีฬา
ไทยและการละเล่นไทยที่ระบุไว้ในแผน
เป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ขอโควิด -19 โดยปรับเปลี่ยนจากที่
วางแผนไว้ให้เป็นกีฬาที่อยู่ในสถานที่
ปิด ไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วม
กิจกรรม (ตามประกาศการเฝ้าระวัง
และเว้นระยะของจังหวัด) โดยจัด
กิจกรรมเรียนรู้เรื่องพายเรือและการ 
โล้กระทะซึ่งเป็นการละเล่นพ้ืนบ้าน
ของชาวสมุทรสาครที่กำลังจะสูญหาย
ให้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้ง 
- โครงการ “พายเรือ โล้กระทะ สืบ
สานวัฒนธรรมชาวสมุทรสาคร” เพ่ือ
เป็นการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ฟ้ืนฟูการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย
โดยจัดโครงการในช่วงสถานการณ์
ประกาศควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโควิด-19 จึงมีการจำกัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 20 คนตาม

5.7-4-คณะ-1-(SKN-art)  
แผน 5 ปีงานศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
นโยบายจังหวัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2564 

- โครงการ “เซียนหมากรุกไทยหน้า
ใหม่” เป็นการฟ้ืนฟูการเล่นหมากรุก
ไทย ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565    
ณ ห้อง 115 คณะศิลปศาสตร์ 

5..มีการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผน 
 

     เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว จึงมี
การรายงานผลกิจกรรม โดยมีการ
รายงานในการประชุมคณะศิลปศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 

5.7-5-คณะ-1-(SKN-art)  
รายงานสรุปผลและภาพการจัด
กิจกรรม 

6.มีการนำผลการดำเนินงานไป
วางแผนพัฒนาการดำเนินงาน
ต่อไป 
 

     จากการประชุมข้างต้นฯ มีการนำ
ผลการประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการจัดกิจกรรมภาพรวมมา
วิเคราะห์ พบว่าความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ “พายเรือ โล้กระทะ 
สืบสานวัฒนธรรมชาวสมุทรสาคร” 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 และมี
คณาจารย์เห็นว่าดี โดยมีการบูรณาการ
วิชาอ่ืนๆร่วมด้วย เช่น วิชาที่เกี่ยวกับ
ผลิตสื่อดิจิทัลทำให้ได้ผลงานเป็นคลิป
สั้นที่สร้างสรรค์และนักศึกษาได้ฝึกผลิต
ชิ้นงานจากสถานการณ์จริง รวมทั้ง
ได้รับคำแนะนำถึงการดำเนินกิจกรรม
ว่าควรเป็นกิจกรรมที่รวมนักศึกษา
หลากหลายชั้นปีให้มากขึ้น 

5.7-6-คณะ-1-(SKN-art)  
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.0 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.8 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

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

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

สูตรการคำนวณ 
 

1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

 

 

2.แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X5 
40 

 
หมายเหตุ  

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที ่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที ่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส ำเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สำหรับกรณีที่
บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื ่นที่เหมาะสมกว่า ทั ้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่รับ
การประเมิน  

3. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  
4. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหม่ไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี้  

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

 3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 
 5. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  
 6. การจัดทำข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำ ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

× 100 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 
 
ผลการดำเนินงาน   
ตารางท่ี 5.8-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ 

ลำดับ
ที ่

ประเภท
อาจารย์ 

จำนวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ตำแหน่งทางวิชาการ (คน) 
คุณวุฒิการศึกษา 

(คน) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน) 

คิดเป็น 
(คน) 

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

6 เดือน 
ไม่เกิน 
9 เดือน 

9 เดือน
ขึ้นไป 

1 ข้าราชการ 9 6 3 - - - 7 2 - - - 9 
2 สัญญาจ้าง 3 3 - - - - 3 - - 1 2 2 

รวม             

 
ตารางท่ี 5.8-2 ผลการดำเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ  คน 11 
2 จำนวนอาจารย์ประจำคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก คน 2 

3 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
 =/*100 

ร้อยละ 
18.18 

6 คะแนนที่ได้ =*5/40 คะแนน 2.27 
 
ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.50 2.27 2.27 คะแนน ไม่บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.8-คณะ-1(SKN-art) แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีการศึกษา) 
- บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทข้าราชการ 

บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำประเภทสัญญาจ้าง 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.9 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
 

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

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

1.คำนวณค่าร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
 

 
 
 
2.แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง 

ทางวิชาการ X5 
60 

 
หมายเหตุ  

1. การนับจำนวนอาจารยป์ระจำที่มีตำแหนง่ทางวิชาการ เช่น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการ
จัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้นับดังน้ี  

1.1 การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ ให้นับอาจารย์ตามการบรรจุ ดังนี้  
1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคณุวฒุิ ปริญญาโท บรรจุก่อนวันที่ 1 มถิุนายน 2559  

(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาโท จะต้องปฏบิัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และทาง
มหาวิทยาลยัคิดให้ระยะเวลาทีส่่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี)  

2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคณุวฒุิ ปริญญาเอก บรรจุก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562  
(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จะต้องปฏิบตัิการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และทาง

มหาวิทยาลยัคิดให้ระยะเวลาทีส่่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี  
1.2 การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับอาจารย์ที่มีสัญญาจ้าง ดังนี้  

1) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคณุวฒุิปริญญาโท จะต้องมสีัญญาจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ถึง พ.ศ. 2564  

(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาโท จะต้องปฏบิัติการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และทาง
มหาวิทยาลยัคิดใหร้ะยะเวลาทีส่่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี)  

2) การนับจำนวนอาจารย์ที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก จะต้องมสีัญญาจ้างตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563 ถึง พ.ศ. 2564  

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ 

× 100 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

(เนื่องจากอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จะต้องปฏิบตัิการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และทาง
มหาวิทยาลยัคิดให้ระยะเวลาทีส่่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี)  

2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดให้นับข้อมลู ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน  
3. จำนวนอาจารย์ประจำให้นับท่ีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  
4. อาจารย์ประจำที่บรรจุใหมไ่ม่ถงึ 1 ปี ให้นับ ดังนี้  

1) ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน คดิเป็น 0 คน  
2) ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แตไ่มถ่ึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  
3) ระยะเวลา 9 เดือนขึ้นไป คิดเปน็ 1 คน  

5. การจัดทาข้อมูลคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำ ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 
ผลการดำเนินงาน  
ตารางท่ี 5.9-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ  

ลำดับ
ที ่

ประเภท
อาจารย์ 

จำนวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ตำแหน่งทางวิชาการ (คน) 
คุณวุฒิการศึกษา 

(คน) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน) 

คิดเป็น 
(คน) 

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

6 เดือน 
ไม่เกิน 
9 เดือน 

9 เดือน
ขึ้นไป 

1 ข้าราชการ 7 4 3 - - - 5 2 - - 7 7 
2 สัญญาจ้าง 1 1 - - - - 1 - - - 1 1 

รวม  
5     - 6 2 - - 8 

8 
 8 8 

 
ตารางที่ 5.9-1 ผลการดำเนินงาน 

ที่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดของคณะ  คน 8 
2 จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) คน 3 
3 จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (รศ.) คน - 
4 จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ (ศ.) คน - 

5 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 
 =++ 

คน 
3 

6 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
 =/*100 

ร้อยละ 
37.5 

7 คะแนนที่ได้ =*5/60 คะแนน 3.13 
 
ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.50 ร้อยละ 37.5 3.13 คะแนน บรรล ุ

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.9-คณะ-1-(SKN-art) แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารยป์ระจำคณะ (ปีการศึกษา) 
- บัญชีรายชื่ออาจารยป์ระจำประเภทข้าราชการ 

บัญชีรายชื่ออาจารยป์ระจำประเภทสัญญาจ้าง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.10  การบริหารของคณะเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้กำกับติดตาม น.ส.ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ ์(1,2) 

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

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

 

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

 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของ
คณะและจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัติ
ราชการประจำปีที ่สอดคล้อง
ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
คณะ 
 
 
 

        คณะได้บริหารและดำเนนิงาน
โครงการทบทวนตามแผนยทุธศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ และได้ดำเนินการจัด
โครงการในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 
และ วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมคณะศลิปศาสตร์ เพื่อทบทวนและ
จัดแผนยุทธศาสตร์ มกช.สค. พ.ศ.2561-
2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) รายงาน
แผนการปฏบิัติงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เพื่อนำผลการดำเนนิงาน 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะไป
จัดทำแผนปฏบิัติจัดทำแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี
ความสอดคล้องตามพนัธกิจและวิสัยทัศน์
ของคณะ 
           ซึ่งได้รับความเห็นชอบในการ
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตครั้งที่ 
7/2563 ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563  
        และไดน้ำแผนปฏบิัติการดังกล่าว
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรในคณะได้ถือ
ปฏิบัติร่วมกัน  โดยมีการรายงานผลการ
ดำเนินงานให้รองอธิการบดีทราบ ทุก
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป  

5.10-1-คณะ-1-(SKN-art) 
ยุทธศาสตร์คณะศลิปศาสตร์ พ.ศ.
2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2563)   
 
5.10-1-คณะ-2-(SKN-art) 
แผนปฏบิัติการประจำปี (Action 
Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มกช.
สมุทรสาคร  
 
5.10-1-คณะ-3-(SKN-art) 
ระเบียบวาระการประชุม และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต 
คร้ังที่ 7/2563 ในวันศุกร์ที่ 2 
ตุลาคม 2563 
 
5.10-1-คณะ-4-(SKN-art) 
รายงานผลการดำเนินโครงการ
ทบทวนแผนฯ คณะศิลปศาสตร์ 
ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2564) ฯลฯ 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
       คณะศิลปศาสตร์ได้จดัโครงการ
ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ของคณะฯ พ.ศ.
2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 
จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Action Plan 
Report) และจัดทำแผนปฏบิัตกิาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Action 
Plan) ในระหว่างวนัที่ 26-27 ส.ค. 2564 
และได้ร่วมกับวทิยาเขตในการดำเนินการ
ตามโครงการทบทวนแผนยทุธศาสตร์
ระดับวิทยาเขต และคณะวชิา พร้อม
จัดทำรายงานแผนปฏิบัตงิานประจำปี 
ระหว่างวันที่ 24 ส.ค.- 6 ต.ค.2564 อีก
คร้ัง  และมีการรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และนำ
แผนการปฏบิัติงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เสนอขอความเห็นชอบในการ
ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตครั้งที่ 
5/2564 ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 
โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ 
 
 

5.10-1-คณะ-5-(SKN-art) บันทกึ
ข้อความ ที่ กก 0517.5.1/235 
เร่ืองขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ และการ
จัดทำแผนปฏบิัติการ มกช.สค. ลง
วนัท่ี 20 สิงหาคม 2564 
 
5.10-1-คณะ-6-(SKN-art) 
ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ มกช.สค.พ.ศ.
2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2564) 
 
5.10-1-คณะ-7-(SKN-art) 
ระเบียบวาระการประชุม และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต 
คร้ังที่ 5/2564 ในวันอังคารที่ 19 
ตุลาคม 2564 

2. มีการจัดทำรายงานต้นทุน
ต ่อหน่วยรายหลักส ูตร เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโอกาสในการ
แข่งขัน 
 
 
 

     คณะศิลปศาสตร์ได้มีส่วนร่วมกับ
วิทยาเขตสมุทรสาครดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน  พร้อมรายงาน
ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

5.10-2-คณะ-1-(SKN-art) 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 
5.10-2-คณะ-1-(SKN-art) 
รายงานทางการเงิน 
 
 

3.มีการจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงของคณะ 
 
 

     คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดทำ
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร คณะ

5.10-3-คณะ-1-(SKN-art) 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ศิลปศาสตร์ เรื่องนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง 
 
     มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
บริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์ 
และจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือจัดทำระบบและกลไก
การบริหารความเสี่ยงของคณะ 

     จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง รวมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงตามบริบทของคณะฯ และจัดทำ
คู่มือการบริหารความเสี่ยง 
จากการวิเคราะห์พบว่า คณะฯ มีความ
เสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้ 
    1.  ด้านงานพัฒนาบุคลากรมีความ
เสี ่ยงเรื ่องการขาดแคลนอาจารย์ที ่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ 
    2.  ด้านงานพัฒนาบุคลากรมีความ
เสี่ยงเรื่องการขาดแคลนอาจารย์ประจำ
หลักสูตร      
    3.  ด้านงานวิจัยและพัฒนามีความ
เสี่ยงเรื่องการเผยแพร่  ตีพิมพ์และ
นำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติมีน้อย 
     4. ด้านวชิาการและกิจการ
นักศึกษามีความเสี่ยงนักศึกษาออก
กลางคัน 
 
-  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ พบว่าความเสี่ยง
ที่มีโอกาสและผลกระทบมาก 4 ด้าน 
เรียงลำดับได้ดังนี้  
    1.   การขาดแคลนอาจารย ์ท ี ่มี
ตำแหน ่งทางว ิชาการ โอกาสและ

คณะศิลปศาสตร์ เรื่องนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง 
 
5.10-3-คณะ-2-(SKN-art) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงคณะศิลป
ศาสตร์ 
 
5.10-3-คณะ-3-(SKN-art)  
แผนบริหารความเสี่ยง คณะ
ศิลปศาสตร์ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ผลกระทบอยู่ในระดับ 5 ระดับความ
เสี่ยงสูงมาก 
    2.  การขาดแคลนอาจารย์ประจำ
หลักสูตรมีโอกาสที่จะเกิดอยู่ในระดับ 
4 ผลกระทบอยู่ในระดับ 3 ระดับความ
เสี่ยงสูง  
    3.  การเผยแพร่ ตีพิมพ์และ
นำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติมีน้อยมีโอกาสที่จะเกิดอยู่ใน
ระดับ 4 ผลกระทบอยู่ในระดับ 3 
ระดับความเสี่ยงสูง 
    4.  นักศึกษาออกกลางคัน มีโอกาส
ที่จะเกิดอยู่ในระดับ 4 ผลกระทบ อยู่
ในระดับ 3 ระดับความเสี่ยงสูง 
-  ในเรื่องประเด็นความเสี่ยงเรื่องการ
ขาดแคลนอาจารย์ที ่ม ีตำแหน่งทาง
ว ิชาการ การควบค ุมท ี ่ ม ี อย ู ่  คือ 
สน ับสน ุนให ้อาจารย ์ไปอบรมเพ่ิม
ความรู ้เพื ่อพัฒนาเข้าสู ่ตำแหน่งทาง
วิชาการ สร้างระบบพี่เลี้ยงจากอาจารย์
ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและ การจัด
รายว ิ ช าท ี ่ สอนให ้ สอดคล ้ องกั บ
สาขาวิชาที ่เช ี ่ยวชาญที ่จะเสนอขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ 
จากการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณจ์ึงต้องมีแนว
ทางแก้ไข/ปรับปรุงอย่างเข้มข้น ตาม
แผนบริหารความเสี่ยงดังนี้ 1) จัดทำ
แผนงานโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการ 
2) ให้คณาจารย์ที่เข้าหลักเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการเตรียมจัดทำ
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำ
สอน/ตำรา ตามที่ กพอ.กำหนด 
3) กระตุ้นสร้างแรงจูงใจเช่น เงินรางวัล
ตีพิมพ์ในการเผยแพร่ผลงานทาง
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
วิชาการในระดับต่าง ๆ ที่ กพอ.
กำหนด 
 

4.มีการกำหนดประเด็นความรู้
ที่สอดคล้อง กับพันธกิจของ
คณะ ดำ เน ิ นการรวบรวม
ความรู้ที ่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็น
ที่ กำหนด เผยแพร ่และนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  
 
 
 

- คณะศิลปศาสตร์ได้วางแผนงานและ
ดำเนินงานการจัดการความรู้
สอดคล้องกับทิศทางการทำงานของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และ
คณะทีต่้องการพัฒนาอาจารย์คณะ
ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร ให้
มีตำแหน่งทางวิชาการ  
- คณะศิลปศาสตร์จึงเลือกการจัดการ
ความรู้ในหัวข้อ“แนวทางการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์
จากเพ่ือนคณาจารย์" เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากอาจารย์
ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เบื้องต้น และ
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์แนวทางการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2565 08.30-17.00น. ณ 
ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์  
-  จากนั้นได้นำผลมาวิเคราะห์สรุป
รวมองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ เมื่อวันที่ 
10 มิถุนายน 2565 ผ่านทางเฟซบุ๊ก 
"สื่อสารการกีฬา" และกลุ่มไลน์ของ
มหาวิทยาลัย  โดยดำเนินการใน 4 
ขั้นตอนคือ 
1. จัดประชุมหารือกำหนดวาระให้

คณาจารย์ร่วมกันเลือกและ
กำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ 

2. จัดทำแผนการจัดการความรู้ 
3. รวบรวมความรู้โดยใช้การ

สัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้อง 
4.  มีการรวบรวมและจัดโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการเมื่อวันที่ 26 

5.10-4-คณะ-1-(SKN-art) 
แผนการจัดการความรู้และกลไก
การทำงาน 
 
5.10-4-คณะ-2-(SKN-art)  
ภาพการประชุมรายงานสรุปผล
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ 
เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม 2565 
เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้อง
ประชุม คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
5.10-4-คณะ-3-(SKN-art) 
รายงานสรุปผลโครงการจัดการ
ความรู้คณะศิลปศาสตร์ “แนว
ทางการเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ ประสบการณ์จาก
อาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 
5.10-4-คณะ-4-(SKN-art)  
ภาพการเผยแพร่สาระจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อที่ 4  
มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นบท
สัมภาษณ์อาจารย์ที่มา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
 
5.10-4-คณะ-5-(SKN-art) 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
จากการจัดการความรู้จากผู้
ได้รับกราฟฟิคการเผยแพร่
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม
คณะศิลปศาสตร์ 

5. สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำเป็น
กราฟฟิคเผยแพร่ทางเฟซบุ๊ก 
"สื่อสารการกีฬา"และกราฟฟิค
เพ่ือใช้เผยแพร่ในคณะและ
มหาวิทยาลัยผ่านไลน์  

6. มีการรายงานสรุปผลการ
ดำเนินการและรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการ
สรุปรายงาน 

7. หลังจากนัน้จะได้ระดมความ
คิดเห็นเพ่ือจัดกิจกรรมที่ 2 ให้มี
ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายเพิ่มเติม
ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของ
คณาจารย์(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

ทั้งนี้ เมื่อต้นปีการศึกษา 2564 ได้จัด
โครงการจัดการความรู้ การประชุม
แลกเปลี่ยนความรู้แนวทางจัดหลักสูตร
ปฏิบัติการร่วมกับวิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ออนไลน์) 
ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
ไปแล้ว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากคณาจารย์ 

 

ความรู้ในบทสัมภาษณ์
คณาจารย์ 

5.มีการประเมินการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยของคณะ 

  
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.11    ผลการประเมินหลักสูตรของคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 

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

 
เกณฑ์ประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 
 
สูตรการคำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะ  
 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

 
 
ผลการดำเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย
นับ 

ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ หลักสูตร 1 
2 คะแนนผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต  คะแนน 3.30 
3 คะแนนผลการประเมินหลักสูตร.......................  คะแนน - 
4 คะแนนผลการประเมินหลักสูตร.........................  คะแนน - 
5 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะ =++ 
คะแนน 3.30 

6 คะแนนที่ได้ = / คะแนน 3.30 
 
ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.00 3.30 3.30 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.11-คณะ-1(SKN-art) รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7 ปีการศึกษา 2564) 
5.11-คณะ-2(SKN-art) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

จากการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (CAR64) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.12    การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล       ปีการศึกษา 

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

เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการกำหนดนโยบายด้าน
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน  
 
 

     คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับฝ่ายวจิัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตสมุทรสาคร กำหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา 

  

5.12-1-คณะ-1-(SKN-art)  
ประกาศมหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรือ่ง
นโยบายและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา 
 

2,มีระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน  
 
 

     คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับฝ่ายวจิัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครและจัดทำระบบ
และกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา มีการ
เผยแพรร่ะบบกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 

5.12-2-คณะ-1-(SKN-art)  
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 
 
5.12.2-คณะ-2-(SKN-art)  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2564 
 

3.มีแผนการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน  
 
 

     คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับฝ่ายวจิัยและประกัน
คุณภาพการศึกษาจัดทำแผนงานและปฏิทินการ
กำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

5.12-3-คณะ-1-(SKN-art)  
แผนการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน 
5.12-3-คณะ-2-(SKN-art)  
ปฏิทินการกำกับตดิตามผลการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

4.มีการดำเนินงานตามแผน  
 
 

     คณะศิลปศาสตร์ไดด้ำเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาตามคู่มือการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน สำหรับการจัด
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 

5.12-4-คณะ-1-(SKN-art)  
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสำหรับการจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2563 – 2566 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

 6 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
2563 – 2566 และจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับคณะ 
 

 
 

5.มีการติดตามและรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผน 
 
 

     คณะศิลปศาสตร์ไดม้ีการประชุมเพื่อติดตามผล
การดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีและรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมประชุมกับฝ่าย
วิจัยและประกันคณุภาพการศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร เพื่อติดตามการดำเนนิงานประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 3 ครัง้ หลักจากนั้นได้
ทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ 

5.12-5-คณะ-1-(SKN-art)  
บันทึกข้อความเชิญประชุม เพื่อ
กำกับติดตามการดำเนินการประกนั
คุณภาพภายใน ตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ี 
 
 

6.มีการนำผลการดำเนินงาน
ไปวางแผนพัฒนาการ
ดำเนินงานต่อไป 

     คณะศิลปศาสตร์ไดม้ีการจดัประชุมผูร้ับผดิชอบ
ตามมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและตดิตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

5.12-6-คณะ-1-(SKN-art)  
บันทึกข้อความขอเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะและ
ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3.00 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา    
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1   การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  

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

 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 แบ่งกลุ่มตามคณะ ดังนี้ 

- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
- คณะศิลปศาสตร์ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
- คณะศึกษาศาสตร์ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

 

สูตรการคำนวณ 
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

1.1 คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ  
X 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ  
 

1.2 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ  X 5 
20 

       

2. คณะศิลปศาสตร์ 
2.1 คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ  
 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ  

X 100 
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ  

 
 

2.2 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ  X 5 
20 
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3. คณะศึกษาศาสตร์ 
3.1 คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ  
 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  

X 100 
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ  

 

3.2 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ

นานาชาติ  X 5 
30 

 
หมายเหตุ  

1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ ให้นับนักศึกษาที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติเพียงรายการเดียว หากนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ
หรือนานาชาติ มากกว่า 1 รายการ ให้นับเพียงรายการเดียวโดยไม่นับซ้ำ  

2. จำนวนนักศึกษาท้ังหมดของคณะ ให้นับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของปีการศึกษา
ที่รับการประเมิน โดยให้ใช้ข้อมูล จากกองส่งเสริมวิชาการ ณ วันที่ 28 มิถุนายน ของทุกปี 
 
ผลการดำเนินงาน 

ที ่ ข้อมูล หน่วยนับ ผลการ
ดำเนินงาน 

1 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติทั้งหมดของคณะ 

คน 4 

2 จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะ คน 69 
3 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ระดับชาติหรือนานาชาติ  =/*100 
ร้อยละ 5.80 

4 คะแนนที่ได้ =*5/ค่าร้อยละของคะแนนเต็ม 5  
ของแต่ละคณะ 

คะแนน 1.45 

 
ผลการประเมินตนเอง                

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
2.50 ร้อยละ 5.80 1.45 ไม่บรรลุ 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-คณะ-1-(SKN-art) แบบรายงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของบุคลากรและนักศึกษา  
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
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ส่วนท่ี 3 การสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

ตารางท่ี 3-1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ประเมินตนเอง 
1.ผลลัพธ์ผู้เรียน 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
4.15 

1.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษา
และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

4.06 

1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

5.00 

1.4 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

4.66 

คะแนนเฉลี่ย 4.46 
2.ผลลัพธ์การ
วิจัยและ
นวัตกรรม 

2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะ 4.10 
2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์
ประจำคณะ 

3.13 

คะแนนเฉลี่ย 3.61 
3.ผลลัพธ์การ
บริการวิชาการ 

3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ 1.06 

คะแนนเฉลี่ย 1.06 
4.ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทยด้าน
การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย 

4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
หรือวิจัย 
 

5.00 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 
5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 5.00 
5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 
5.3 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 5.00 
5.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 3.27 
5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) 

0 

5.6 การบริหารการบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ประเมินตนเอง 
5.7 การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้าน
การละเล่นพื้นบ้าน 

5.00 

5.8 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.27 
5.9 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 3.12 
5.10 การบริหารของคณะเพื่อสนับสนุนการดำเนนิงานตามพันธกิจ 4.00 
5.11 ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 3.30 
5.12 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5.00  

คะแนนเฉลี่ย 3.83 
6.อัตลักษณ์ของ
นักศึกษาด้าน
กีฬา 

6.1 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของ
นักศึกษา   
 

1.45 

คะแนนเฉลี่ย 1.45 
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ตารางท่ี 3-2 แสดงผลการการวิเคราะห์การดำเนินงานแยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์  

มาตรฐานที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งช้ี I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 4 - - 4.47 4.47 ระดับคุณภาพดมีาก 
2 2 - - 3.61 3.61 ระดับคุณภาพพอใช้ 
3 1 - - 1.06 1.06 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
4 1 - - 5.00 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
5 12 2.17 4.86 3.30 3.83 ระดับคุณภาพดี 

 
 
  

6 1 - - 1.45 1.45 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
รวม 21 4 7 10 

3.74 ระดับคุณภาพด ีผลการประเมิน 2.17 4.86 3.84 
ปรับปรุง ดีมาก ดี 

  
  



- 72 - 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตารางท่ี 3-3 การวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 

 

 
มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
คณะ 
- ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำ
คณะ 
 
 

- คณะควรมีแผนการดำเนินการสนับสนุนให้
อาจารย์ประจำคณะมีการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการมากข้ึน 
- คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจำคณะนำ
ผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 

 
มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
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มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ด้านการบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
    - มียุทธศาสตร์ และระบบและกลไกแผนการ
ปฏิบัติงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
- มีคณะกรรมการบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
2. ด้านงบประมาณ 
- ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาเขตทุกปี  
3. ด้านบุคลากร 
- มีการดำเนินงานโครงการกิจกรรมร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนและพัฒนากิจกรรม
ร่วมกัน 
 
 

1. ด้านการบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
   แม้จะมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างคณะ แต่ด้านนโยบายเชิงรุกในภาพรวมยัง
ขาดความชัดเจน 
2. ด้านงบประมาณ 
    - งบประมาณท่ีจัดสรรไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ก่อนลงพ้ืนที่ต้องมีการสำรวจและวางแผนร่วมกัน
กับชุมชน ยังไม่มีการสนับสนุนในส่วนนี้ รวมทั้งยัง
ขาดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้อย่างจริงจัง 
3. ด้านบุคลากร 
    - ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางและ
มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมฯ ในการละเล่นและกีฬาบางประเภทที่
กำลังจะสูญหายไป 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านโบราณที่
ทรงคุณค่า รวมถึงกีฬาไทย ซึ่งเหมาะกับการเผยแพร่
ให้กับคนรุ่นหลัง นอกจากนี้บางชุมชนยังได้รับการ
สนับสนุนจากท้องถิ่นสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
พัฒนางานได้ง่ายขึ้น 
 

- งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายในไม่เพียงพอ หรือให้งบประมาณมาในช่วงที่
ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้
ไม่สามารถใช้งบประมาณได้ 
- การวางแผนงานการดำเนินงานร่วมกันในลักษณะ 
MOU กับหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมในพื้นท่ียัง
ขาดความชัดเจนในการกำหนดและการทำงาน
ร่วมกัน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- จำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
- การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
และนำผลการประเมินไปจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 
 
- ขาดเงินสนับสนุบงานวิจัยและนวัตกรรม 
(งบประมาณแผ่นดิน) 
 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 
- ปรับปรุงแบบสอบถามให้สอดคล้องกับการ
ประเมินความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผน
และนำผลการประเมินไปจัดกิจกรรม 

 
 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

ชุดข้อมูลที่ 1 

  จำนวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 1  

  - ---ระดับปริญญาตร ี 1 

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต -  

  - ---ระดับปริญญาโท -  

  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

  - ---ระดับปริญญาเอก -  

ชุดข้อมูลที่ 2 

  จำนวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง -  

  - ---ระดับปริญญาตร ี -  

  - ---ระดับ ป.บัณฑิต -  

  - ---ระดับปริญญาโท -  

  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

  - ---ระดับปริญญาเอก -  

ชุดข้อมูลที่ 3 

  จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 69 

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 69 

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติ -  

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท -  

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง -  

  - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  -  

ชุดข้อมูลที่ 4 

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 11  

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 11  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  -  

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย ์ 8  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 7  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1  

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 2  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 1  

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย ์ -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า -  

  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย ์ -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า -  

  - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า -  

ชุดข้อมูลที่ 5 

  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   

  - - --ระดับปริญญาตร ี -  

  - - --ระดับ ป.บัณฑิต -  

  - - --ระดับปริญญาโท 4  

  - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -  

  - - --ระดับปริญญาเอก 1  

  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 0  

  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ -  

  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -  

  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย ์ -  

  - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย ์ -  

ชุดข้อมูลที่ 6 

  จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร 3  

  
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ -  



- 78 - 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  

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

  - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธบิัตร -  
  - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 3 

  

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

  

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

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

  
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ -  

  
- - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร -  

ชุดข้อมูลที่ 7 

  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 17  
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 17  
  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 10  

  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 3  

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 0  

  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว 0  

  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท 0  

  จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1  

  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย) 11,500  

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 4.15  

ชุดข้อมูลที่ 8 
  จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  - 

  - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   - 

  - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ  - 

  

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

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

  

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

  

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

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร  - 
  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เปน็วงรอบประเมิน)  - 

ชุดข้อมูลที่ 9 
  จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ -  
  - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  -  

  

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

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร -  

  - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 -  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564   
คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะ 

  

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

  

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

  - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร -  

  
- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online -  

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เปน็วงรอบประเมิน) -  

ชุดข้อมูลที่ 10 

  จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 90,000  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 90,000  

  จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  

  จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 11  

  จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 0  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 11  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  

  จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) -  

  จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 11  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
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  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 11  

  จำนวนอาจารย์ประจำทีล่าศึกษาต่อ 0  

  จำนวนอาจารย์ประจำทีล่าศึกษาต่อ 0  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -  

  จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาตอ่ -  

  จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาตอ่ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ   -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  

ชุดข้อมูลที่ 11 

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  

  

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

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
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  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  

  ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  

  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  
TCI กลุ่มที่ 2 3 

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  

  

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

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  

  

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

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  

  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  

  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  
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  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  

  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  

  ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  

  
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ -  

  - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ -  
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การกำหนดรหัสเอกสารอ้างอิง 
 

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564  ระดับคณะ 
ลำดับที ่ วิทยาเขต รหัส 

1 กระบี ่ KBI 
2 กรุงเทพ BKK 
3 ชลบุร ี CBI 
4 ชัยภูม ิ CPM 
5 ชุมพร CPN 
6 เชียงใหม่ CMI 
7 ตรัง TRG 
8 เพชรบูรณ ์ PNB 
9 มหาสารคาม MKM 
10 ยะลา YLA 
11 ลำปาง LPG 
12 ศรีสะเกษ SSK 
13 สมุทรสาคร SKN 
14 สุโขทัย STI 
15 สุพรรณบุร ี SPB 
16 อ่างทอง ATG 
17 อุดรธาน ี UDN 

 
หมายเหตุ  
        รหัสอ้างอิง ประกอบด้วย   ตัวบ่งชี.้เกณฑ์ (ถ้ามี)-ระดับ-ลำดับเอกสาร-วิทยาเขต-คณะ 
                      เช่น  5.1-1-คณะ-1-(KBI-art)  หมายถึง 
                             ตัวบง่ชี้ที่ 5.1-เกณฑ์ข้อที่ 1 -เกณฑ์ระดับคณะ-เอกสารอ้างอิงลำดับที่ 1 
                              (วิทยาเขตกระบี่ คณะศิลปศาสตร์) 
 

 

ลำดับที ่ คณะ รหัส 
1 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ sci 
2 ศิลปศาสตร ์ art 
3 ศึกษาศาสตร ์ edu 


