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ค าน า 
 

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

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

 
 
 
                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา   บุญคงเสน 
                           รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ ข ] 
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บทสรุปผู้บรหิาร  
 

ในปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร มีผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง 7 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ ได้
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ยทั้งหมด เท่ากับ 4.06 ผลการประเมินมีการด าเนินงานอยู่ในระดับดี โดยแยก
เป็นรายมาตรฐาน พบว่า 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.65 ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับดี
มาก 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจยัและนวัตกรรม ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.25  ผลการประเมิน
ประเมินอยู่ในระดับดี 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.21 ผลการประเมินประเมินอยู่
ในระดับปรับปรุงเร่งด่วน 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ได้
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.26 ผลการประเมินประเมินอยู่ในระดับด ี
มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.67 ผลการประเมิน

ประเมินอยู่ในระดับดึ 
มาตรฐานที่ 7 เอกลักษณ์ด้านกีฬา  ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 ผลการประเมินประเมินอยู่ใน

ระดับดี 
           โดยมีผลการการวิเคราะห์การด าเนินงานแยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ พบว่า 

ด้านปัจจัยน าเข้า ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
ด้านผลลัพธ์ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

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

1. ควรเร่งพัฒนาด้านบริการวิชาการให้มีจ านวนมากขึ้น 
2. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ได้ของบสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอก 

(งบประมาณแผ่นดิน) ให้มากขึ้น 
3. ควรเร่งส่งเสริมพัฒนานักกีฬาให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

มากขึ้น 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า  
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
 

 
 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ชื่อหน่วยงาน 

ชื่อ : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  
ต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
                                     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 ที่ตั้ง 
 ที่อยู่ : เลขที่ 137 หมู่ 3 ถนนสหกรณ์  ต.บางหญ้าแพรก   
                                                    อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร 74000 
 หมายเลขโทรศัพท์ : 034 - 435899 
 หมายเลขโทรสาร : 034 – 435899  ต่อ  531 
 สีประจ าวิทยาเขต : สีชมพู  สีฟ้าน้ าทะเล 
 เว็บไซต์ : www.tnsuskn.ac.th 
 ประวัติและความเป็นมา  
             มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที ่20 กุมภาพันธ์ 2531 เดิมชื่อ
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยาลัยพลศึกษา แห่งที่ 13 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ   
ที่จะขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นวิทยาลัย 
พลศึกษาประจ าเขตการศึกษา 1 มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ 
นครปฐม และเพชรบุรี  
             ปี พ.ศ. 2521 เริ่มเปิดด าเนินการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2521 โดยใช้สถานที่ภายในสนามกีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร และได้รับเงินอุดหนุนจากกรมพลศึกษา จ านวน 200,000 บาท  
             ปี พ.ศ. 2523 ได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ในที่ตั้งถาวร เลขที่ 137 หมู่ที่ 3 ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม 
ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 
18225 มีเนื้อที่ 117 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2523 จนถึงปัจจุบัน 
             ปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาครได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใต้
โครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฏนครปฐม เปิดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา  
             ปี พ.ศ. 2534 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)  
             ปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ผลิตบัณฑิต ในสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารการกีฬาเพิ่มอีก 1 หลักสูตร 
               ปี พ.ศ. 2545 สถานศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้โอนมาสังกัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นส่วนราชการในส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
             ปี พ.ศ. 2548 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ยกฐานะเป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 แบ่งออกเป็น 
3 คณะวิชา ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์  
             ปี พ.ศ. 2555 สถาบันการพลศึกษามีพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) มีผลให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สามารถจัดการศึกษาได้จนถึงระดับปริญญาเอก 
             ปี พ.ศ. 2562 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา 

 

สถานที่ตั้ง            
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งอยู่ 

เลขที่ 137 หมู่ที ่3 ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 18225 มีเนื้อที่ 117 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา โทรศัพท์ 034-435899 
ต่อ 555  โทรสาร 034-435899 ต่อ 531 เว็บไซด์ WWW.tnsusk.ac.th 
 

ตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 

 
 
 

ธงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tnsusk.ac.th/
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 ปรัชญา 
  “ความรู้ดี  มีคุณธรรม  น ากีฬา  พัฒนาชุมชน” 
 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งม่ันผลิตบัณฑิต  พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  สร้างชื่อเสียง  
ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม” 
 พันธกิจ 

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

 อัตลักษณ์ 
  “ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 
 เอกลักษณ์ 
  “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 
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3. โครงสร้างองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. โครงสร้างการบริหาร 
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5. รายช่ือผู้บริหาร และวิทยาเขตกรรมการประจ าวิทยาเขต (ชุดตามปีประเมินและชุดปัจจุบัน) 
 5.1 รายช่ือผู้บริหาร 

ล าดับ
ที่ 

ปีการศึกษา 2564 (ปีท่ีรับการประเมิน) ปีการศึกษา 2565 (ปัจจุบัน) 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งการบริหารงาน ชื่อ-สกุล ต าแหน่งการบริหารงาน 

1 ผศ.พิทยา  บุญคงเสน รองอธิการบดี 
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผศ.พิทยา  บุญคงเสน รองอธิการบดี 
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

2 ดร.ปรัชญา  สภาพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 

ดร.ปรัชญา  สภาพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 

3 ดร.ยุวลักษณ์  เส้งหวาน ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายวิจัยและประกันฯ  

ดร.ยุวลักษณ์  เส้งหวาน ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายวิจัยและประกันฯ 

4 ผศ.ชุติมาพร  ภักดี 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายแผนและพัฒนา 

ผศ.ชุติมาพร ภักดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายแผนและพัฒนา 

5 ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

6 นายชยกร  ปวรทวีสุข ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 

นายชยกร  ปวรทวีสุข ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 

7 น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์ล าพอง รองคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์ล าพอง รองคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

8 จสต. หญิง ดร.ศิริลักษณ์ กมลรัตน์ รองคณบดี 
คณะศิลปศาสตร์ 

จสต.ดร.หญิง ศิริลักษณ์ กมลรัตน์ รองคณบดี 
คณะศิลปศาสตร์ 

9 ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง รองคณบดี 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ผศ.ศิริพร  รุ่งเรือง รองคณบดี 
คณะศึกษาศาสตร์ 

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

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

11 ผศ.วิษณุ  อรุณเมฆ หัวหน้า สนง. 
กีฬา 

ผศ.วิษณุ  อรุณเมฆ หัวหน้า สนง. 
กีฬา 
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  5.2 วิทยาเขตกรรมการประจ าวิทยาเขต (ตามค าสั่ง) 

ล าดับ
ที่ 

ปีการศึกษา 2564 (ปีท่ีรับการประเมิน) ปีการศึกษา 2565 (ปัจจุบัน) 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

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

- - 

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

แห่งจังหวัดสมุทรสงคราม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2564 

ล าดับ
ที ่

คณะวิชา ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา สาขาวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

ที่เรียนตลอด
หลักสูตร 

รูปแบบการ
จัด

การศึกษา 
1 คณะ

วิทยาศาสตร ์
การกีฬาและ
สุขภาพ 
 

-วิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกาย
และกีฬา 
Bachelor of 
Science Program 
in Exercise and 
Sports Science 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  
- วิทยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออก
ก าลังกาย  
Bachelor of 
Science Program 
in Sports and 
Exercise Science 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกก าลังกายและ
กีฬา 
 
 
 
 
 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลัง
กาย       
 

วิทยาศาสตร์
การออก
ก าลังกาย
และกีฬา 

 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร์
การกีฬา
และการ
ออกก าลัง

กาย 

ไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิต 

หลักสตูร
ระดับ

ปริญญาตร ี
หลักสตูร  

4 ปี 
 

2 คณะศลิปศาสตร ์
 
 
 

- ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารการ
กีฬา 
Bachelor of Art 
Program in Sports 
Communication 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาสื่อสารการกีฬา 
Bachelor of Art 
Program in Sports 
Communication 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) 

ศิลปศาสตรบณัทิต  

(สื่อสารการกีฬา) 
 
 
 
 
 
 

ศิลปศาสตรบณัทิต  
(สื่อสารการกีฬา) 
 

สื่อสารการ
กีฬา 

 
 
 
 
 
 

สื่อสารการ
กีฬา 

ไม่น้อยกว่า 130 
หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 123 
หน่วยกิต 

 
 

หลักสตูร
ระดับ

ปริญญาตร ี

หลักสตูร 

 4 ปี 
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ล าดับ
ที ่

คณะวิชา ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา สาขาวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

ที่เรียนตลอด
หลักสูตร 

รูปแบบการ
จัด

การศึกษา 
3 คณะ

ศึกษาศาสตร ์
- ศึกษาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาพลศึกษา 
Bachelor of 
Education Program 
in Physical 
Education 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556)  
 
- (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)   
- (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)  
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาพลศึกษา 
Bachelor of 
Education Program 
in Physical 
Education 
- (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) 

ศึกษาศาสตรบัณทติ  
(พลศึกษา) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ศึกษาศาสตรบัณทติ  
(พลศึกษา) 
 

พลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 164 
หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่น้อยกว่า164  
หน่วยกิต 
 
- ไม่น้อยกว่า132
หน่วยกิต 

 
 
 
 

 
- ไม่น้อยกว่า138  
หน่วยกิต 

หลักสตูร
ระดับ

ปริญญาตรี 
หลักสตูร  

5 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หลักสูตร
ระดับ

ปริญญาตรี 
หลักสตูร 

 4 ปี 
 

 
 
 
7. จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564   (รายงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ไม่นับรวมนักศึกษาตกค้าง) 

คณะ หลักสูตร ระดับชั้นปี (คน) 
รวม 

วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

1 2 3 4 5 
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลังกาย 63-64 

37 40 - - - 77 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและกีฬา 62-61 

- - 33 40 - 73 
 

รวม 37 40 33 40 - 150 
คณะศิลปศาสตร์ สาขาสื่อสารการกีฬา 10 14 30 15 - 69 

รวม 10 14 30 15 - 69 
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา 89 56 63 57 60 325 

รวม 89 56 63 57 60 325 
รวมท้ังหมด 136 110 126 112 60 544 
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8. จ านวนอาจารย์ (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) 
     8.1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

คณะ วุฒิการศึกษา 
จ านวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

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

รวม 10 10 - 10 
ศิลปศาสตร์ ปริญญาเอก 2 2 - 2 

 ปริญญาโท 9 9 - 9 
 ปริญญาตร ี - - - - 

รวม 11 11 - 11 
ศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก 5 5 - 5 

 ปริญญาโท 7 7 - 7 
 ปริญญาตร ี - - - - 

รวม 12 12 - 12 
รวมท้ังหมด 33 33 - 33 
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8.2 จ านวนอาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะ ต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน (คน) 

รวม 
ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

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

รวม 10 10 - 10 
ศิลปศาสตร์ ศาสตราจารย ์ - - - - 

ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.5) - - - - 
รองศาสตราจารย ์ - - - - 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ (คศ.4) - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 3 - 3 
ครูช านาญการพเิศษ (คศ.3) - - - - 
อาจารย ์ 8 8 - 8 
ครูช านาญการ (คศ.2) - - - - 
ครู (คศ.1) - - - - 

รวม 11 11 - 11 
ศึกษาศาสตร์ ศาสตราจารย ์ - - - - 

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

รวม 12 12 - 12 
รวมท้ังหมด 33 33 - 33 
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9. บุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) 

คณะ/สนร. 
วุฒิการศึกษา 

จ านวน (คน) 
รวม 

ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 
วิทยาศาสตร์ฯ ปริญญาเอก - - - - 

ปริญญาโท 1 1 - 1 
ปริญญาตร ี 3 3 - 3 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 2 2 - 2 

รวม 6 6 - 6 
ศิลปศาสตร์ ปริญญาเอก - - - - 

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

รวม 2 2 - 2 
ศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก - - - - 

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

รวม 2 2 - 2 
ส านักงานรอง

อธิการบดี 
ปริญญาเอก - - - -   
ปริญญาโท 3 3 - 3 
ปริญญาตร ี 22 22 - 22 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 23 23 - 23 

รวม 48 48 - 48 
รวมท้ังหมด 58 58 - 58 

 

หมายเหตุ   นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาในวิทยาเขต รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
พิเศษอ่ืนที่สังกัดวิทยาเขต เช่น เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านที่ปฏิบัติงานประจ าในวิทยาเขต แต่กรณี
ปฏิบัติงานทั่วไป หรือไม่เฉพาะเจาะจงท่ีวิทยาเขต ให้นับในระดับวิทยาเขต 
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10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
10.1 งบประมาณประจ าปี 2564  

แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น       

แผนงานส่งเสริม 
และพัฒนากีฬา 

      

ผลผลิตที่ 1 
ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น 

พลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 10,323,800.00 8,159,900.00  27,100.00 18,510,800.00 

ผลผลิตที่ 2 : 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
 194,000.00    194,000.00 

ผลผลิตที่ 3  
การให้บริหารด้านกีฬา 

 843,221.85 348,800.00  2,550.00 1,194,571.85 

 

10.2 งบประมาณประจ าปี 2565  รายงานที่ได้รับงบประมาณ 
แผนงาน 
ผลผลิต 

งบรายจ่าย 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

รวมทั้งสิ้น       
แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการ 
      

ผลผลิตที่ 1 
ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้น  

พลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วิทยาศาสตร์

การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 6,779,000.00 31,957,900.00  43,236.00 38,780,136.00 

ผลผลิตที่ 2 
การให้บริการด้านกีฬา 

 401,000.00    401,000.00 

แผนงานส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา 

      

ผลผลิตที่ 3 
ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ 
 23,700.00    23,700.00 
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10.3 อาคารสถานที่ 

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

รายการ 
ข้อเสนอแนะของวิทยาเขต

กรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 1. จ านวนคณาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวน
น้อย 
2. การแปลงนโยบายสู่แผนท่ี
ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น
ของนโยบาย 

1.วิทยาเขตไดส้่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีความ
สนใจเข้ารับการพัฒนาตนเอง
ด้านต าแหน่งทางวิชาการ  
2.ได้ด าเนินการจดัท าแผน
เพื่อให้ครอบคลุมนโยบายให้
ได้มากท่ีสุด 

1)ในปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ในวิทยาเขต
สมุทรสาครไดร้ับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จ านวน 5 ท่าน
ดังนี ้
- คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 
2 ท่าน 
- คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 
3 ท่าน  
2) ในแต่ละฝ่ายไดม้ีการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบตัิ แต่
ยังติดด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ยังไม่ดีขึ้นท าให้การ
ด าเนินงานในบางเรื่องยังไม่
ครอบคลมุทุกประเด็นของ
นโยบาย 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรยีน จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ี
สอบผ่านเกณฑ์การสอบวดั
ความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ มีจ านวนน้อย 
(คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 
27.50 คณะศลิปศาสตร์ คดิ
เป็นร้อยละ 46.15 และคณะ
ศึกษาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 
20.90) 
 

ฝ่ายวิชาการ และคณะ 3 
คณะ มีประชุมวางแผน และ
วิเคราะหร์ะดับความเชี่ยวชาญ
ทางภาษาของ Common 
European Framework of 
Reference for Languages 
อันเป็นกรอบมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถทางภาษาของ
กลุ่มสหภาพยโุรปท่ี 
มหาวิทยาลยัใช้เทียบเคียงกับ
ระดับความรู้ความสามารถ 
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
และก าหนดเกณฑ์การผ่านไว้ที่
ระดับ B1 เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษและการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
รูปแบบต่างๆ ใหส้อดคล้องกับ
เกณฑ์ที่ก าหนด และส่งผลให้
เกิดการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาให้มีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น 

- ในปีการศึกษา 2564 ฝ่าย
วิชาการร่วมกับทางคณะทั้ง 
3 คณะมีการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อน าไปสู่การ
สอบผ่านเกณฑ์การวัด
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ใน
ระดับ B1 จากการสอบ
ภาษาอังกฤษในปีการ 2564 
ของทัง้ 3 คณะ อยู่ท่ี 4.74 
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของวิทยาเขต

กรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัย
และนวัตกรรม 

แม้ว่าคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ และคณะ 
ศึกษาศาสตร์ มีการน างานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์จ านวน หลาย
เรื่อง แต่เกือบทุกเรื่องเป็นการ
ใช้ประโยชน์ภายในวิทยาเขต
เท่านั้น ส่วนคณะศิลปศาสตร์
ไม่มีการน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ (คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพมีการน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2 
เรื่อง จาก 3 เรื่อง โดยผู้วิจยั
เองโดยน าไปใช้ในการเรียน
การสอนรายวิชาที่ผู้วิจัย
รับผิดชอบ น าไปเป็นข้อมลู
เพื่อพัฒนางานวิจัยช้ินถัดไป
และน าไปถ่ายทอดให้แก่
ชุมชน)   
 
(คณะศลิปศาสตร์ มีงานวิจยั
จ านวน 6 เรื่อง แต่ไม่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์)   
(คณะศึกษาศาสตร์ มีงานวิจัย
จ านวน 7 เรื่อง น าไปใช้ 
ประโยชน์ท้ัง 7 เรื่อง  โดย
น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน 
นโยบาย 5 เรื่อง ด้านวิชาการ 
2 เรื่อง แต่เป็นการใช้ 
ประโยชนภ์ายในวิทยาเขต
เท่านั้น) 

คณะและวิทยาเขตมีการ
กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้วิจยั 
เผยแพรผ่ลงานวิจยัของตนเอง
โดยการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการหรือการ
ประชุมวิชาการ ระดับชาติ
หรือนานาชาติให้มากขึ้น หรือ
อาจเผยแพร่ ในรูปแบบ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณไ์ปยัง
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หรือเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ 
เพื่อให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ในวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคณะศลิปศาสตร์ มีการ
ทบทวนระบบกลไกการบริหาร
งานวิจัย ทั้งนี้ส าหรับผู้วิจยัที่มี
ผลงานวิจัยแต่ไม่มีการตีพิมพ์
เผยแพรห่รือการน าไปใช้
ประโยชน์อาจเป็นเงื่อนไขใน
การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
ในปีถัดไป    

ในการด าเนินงานปี
การศึกษา2564 การ
เผยแพร่งานวิจยัและการ
น าไปใช้ประโยชน์ยังท าไดไ้ม่
เต็มที่เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 
ยังไม่ดีขึ้นจึงท าได้เพียงแค่
แค่การน าไปใช้ประโยชน์
จากภายใน  
ผลการงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์
คณะวิทยาศาสตร์จ านวน 
3 เรื่อง 
คณะศลิปะศาสตร์จ านวน 
2 เรื่อง 
คณะศึกษาศาสตร์จ านวน 
7เรื่อง 
 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การ
บริการวิชาการ 

- 
 

-  

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยการละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย ตามแผนการจัดกิจกรรม 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 – 2565) ของทั้ง 3 
คณะส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
ของวิทยาเขต    
 
คณะวิชาทั้ง 3 คณะ ยังไม่

วิทยาเขตและคณะท้ัง 3 คณะ 
มีการวางแผนการจัดกิจกรรม
และกลุม่เป้าหมายที่
ครอบคลมุทั้งนักศึกษา 
เยาวชน และประชาชนใน
ชุมชนพื้นที่ท่ีวิทยาเขต 
รับผิดชอบ   
 
วิทยาเขตและคณะวิชาทัง้ 3 

ในปีการศึกษา 2564 ท้ัง 3 
คณะและวิทยาเขตได้มีการ
วางแผนรวมกันในการจดั
กิจกรรม โดยได้มีการจัดท า
แผนกิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬา โดย
ก าหนดให้ท้ัง 3 คณะ
ก าหนดกิจกรรม มาคณะละ 
2 กิจกรรมโดยที่ไม่ซ้ ากัน ซึ่ง
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รายการ 
ข้อเสนอแนะของวิทยาเขต

กรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 

สามารถจัดโครงการ/ กิจกรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทยได้ตามเกณฑ์ ท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด ท้ังนี้อาจ
เนื่องจากประสบกับ 
สถานการณ์ COVID-19 
 
 
 

คณะ มีการทบทวนแผนการ
จัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2565) ดังนี้       
  1. ให้มีจ านวนโครงการ/
กิจกรรม อย่างน้อย 2โครงการ  
/กิจกรรม ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่ง 
ชาติก าหนด       
   2. กระจายการจัดโครงการ/
กิจกรรมให้ครอบคลมุ พ้ืนท่ีที่
วิทยาเขตรับผิดชอบ       
  3. เพิ่มเตมิ/ปรับลักษณะการ
จัดโครงการ/กิจกรรมในรูป 
แบบออนไลน์เพื่อรองรับ
สถานการณ์ต่าง ๆ อันอาจเป็น
อุปสรรคในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จริง 

ในปีการศึกษา 2564 น้ีทุก
คณะได้มีการด าเนินงานตาม
กิจกรรมครบทุกคณะ 
   ในปีการศึกษา 2564 ยัง
ใช้รูปแบบของการจัด
กิจกรรมแบบออกไลน์ 
เนื่องจากยังไม่เปดิการเรียน
การสอนแบบออนไซน ์

มาตรฐานที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

1. การประเมินความส าเร็จ
ของกิจกรรมส่วนใหญ่จะวัด
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ได้สะท้อนถึง
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   
 
 
 
2. คณะและวิทยาเขต ยังไม่มี
ความชัดเจนเรื่องระบบและ 
กลไก ท าให้ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นนโยบาย
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

1.1 มีการออกแบบการ
ประเมินท่ีสะท้อนความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
และนโยบายในภาพรวม   
1.2 มีการเขียนแผนใหม้ีความ
ชัดเจนทางด้านวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายของแผน 
2. คณะและวิทยาเขตมีการ
สร้างความเข้าใจกับค าว่า
ระบบและกลไก รวมทั้งการ
จัดท าแผนจะต้องสอดรับกับ
นโยบายที่ก าหนดไว้ การ
ประเมินแผนก็จะเป็นการ
ประเมินท่ีครอบคลุมนโยบาย
ทั้งหมด 

1. ในการจัดโครงการจะมี
การปรับในเรื่องของการ
เขียนวัตถุประสงค์ให้มีความ
ชัดเจนสามารถวัดไดร้วมทั้ง
สะท้อนให้เห็นถึงความ 
ส าเรจ็ของโครงการตาม
วัตถุประสงค์ 
2. ในการเขียนแผนได้มีการ
เขียนวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน 
 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของ
นักศึกษาด้านกีฬา   

- -  

มาตรฐานที่ 7เอกลักษณ ์
   ด้านกีฬา 

- -  
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12. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาเขต 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 55 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครเห็นสมควรประกาศ
นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  ขอยกเลิกประกาศสถาบันการพลศึกษา 
เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา     
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ข้อ 2 ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดนโยบาย  และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ส าหรับการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมีการ
ด าเนินงานที่ประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผลในการจัดการศึกษา และการบริหาร
จัดการ ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุ
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและหน่วงงานต้นสังกัด 

ข้อ 3  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับการจัดการศึกษา  
3.1 จัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  และเสนอต่อรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยา
เขตสมุทรสาคร  เพ่ือให้ความเห็นชอบ  

3.2 จัดท าปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีความเชื่อมโยงการ
ด าเนินงานทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต  พร้อมทั้งถ่ายทอดไปยังผู้บริหารและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

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

3.4 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปีการศึกษา  
ข้อ 4 แนวปฏิบัติการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับการจัดการศึกษา 

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

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

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

  (6) วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการราชการประจ าปี  และแผนยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.2 วิทยาเขตรวมรวบรายงานการประเมินตนเอง และแผนพัฒนาการศึกษา ส่งมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
ของคณะ/วิทยาเขต 

แผนงานการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะ/วิทยาเขต 

แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานการ 
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ของคณะ/วิทยาเขต 

ทบทวนแนวปฏิบัติการด าเนินงานตามมาตรฐานคณุภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 

หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

วิทยาเขต 

คณะวิชา 

 ผู้ก ากับ ติดตาม                        
การด าเนินงาน 

 

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

รองคณบด ี
(ระดับหลักสตูรและคณะวิชา) 

 

รายงานผลการก ากับ  ตดิตาม 
 3 ครั้ง/ปีการศึกษา 

 

รองอธิการบด ี
(ระดับวิทยาเขต) 

 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ประเมินคุณภาพภายใน (วิทยาเขต,ต้นสังกัด) 

จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาจากผลการประเมิน 

คณะวิชา 

วิทยาเขต 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนนิงาน 
 

 
 
 
ตารางสรุปผลการด าเนินงาน 7 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 
1.ผลลัพธ์ผู้เรียน 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน
บัณฑิตทุกคณะของวิทยาเขต 
 

ได้คะแนน 4.22 คะแนน 

1.2 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท ารวมกับผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึ กษาที่ ไ ด้ รั บการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทุกคณะของ
วิทยาเขต 

ได้คะแนน 4.69 คะแนน 

1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
เป็นผู้สร้างหรือ  ผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม  

 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการ
แปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ได้คะแนน 4.97 คะแนน 

1.4 นักศึกษาชัน้ปสีุดทา้ยที่
สอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ ได้จากการ
แปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกคณะของ
วิทยาเขต 

ได้คะแนน 4.74 คะแนน 

2. ผลลัพธ์การวิจัย
และนวัตกรรม 

2.1 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าวิทยาเขต 

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ
ทุกคณะของวิทยาเขต 

ได้คะแนน 3.81 คะแนน 

2.2 ผลงานวิจยัที่น าไปใช้
ประโยชน์ของอาจารยป์ระจ า
วิทยาเขต 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวน
ผลงานวิจัย        ที่น าไปใช้ประโยชน์
ของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต เป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ได้คะแนน 4.69 คะแนน 

3. ผลลัพธ์การบริการ
วิชาการ 

3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการหรือ
ใช้อาคารสถานท่ี 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวน
ผู้ รับบริการทางวิชาการหรือใ ช้
อาคารสถานที่ทั้งหมดของวิทยาเขต
เป็นคะแนนระหว่าง0 – 5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 90 ขึ้นไป 

ได้คะแนน 0.51 คะแนน 

3.2 ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความเข็มแข็งและยั่งยืน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้ าหนักของชุมชนที่ได้รับพัฒนา
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนเป็น

ได้คะแนน 1.91 คะแนน 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

4. ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
ด้านการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬา
ไทย 

4.1 การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทยท่ีไดร้ับการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือวิจัย 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวน
กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทยทั้ งหมดของวิทยา เขต เป็ น
คะแนนระหว่าง0 – 5 ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
ขึ้นไป 

ได้คะแนน 5 คะแนน 

5. การบริหาร
จัดการ 

 

5.1 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 6  ข้อ ได ้6 ข้อ 5 คะแนน 
โปรดใส่ ในข้อที่ท าได ้

      
5.2 การบริหารงานวิจัยและ

นวัตกรรม 
เกณฑ์มาตรฐาน 5  ข้อ ได ้5 ข้อ  คะแนน 
โปรดใส่ ในข้อที่ท าได ้

     
5.3 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและ

นวัตกรรม (เงินรายได้) 
คะแนนเฉลีย่ผลการประเมินเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและนวตักรรม 
(เงินรายได้) ทุกคณะของวิทยาเขต 

ได้คะแนน 4.42 คะแนน 

5.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม           

    (เงินงบประมาณแผ่นดนิ) 

คะแนนเฉลีย่ผลการประเมินเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและนวตักรรม 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ทุกคณะ
ของวิทยาเขต 

ได้คะแนน 1.86 คะแนน 

5.5 การบริหารงาน 
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย ด้านการละเลน่
พื้นบา้นและกีฬาไทย 

เกณฑ์มาตรฐาน 6  ข้อ ได ้6 ข้อ  5 คะแนน 

โปรดใส่ ในข้อที่ท าได ้

      

5.6 การพัฒนาบุคลากร  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ได ้6 ข้อ 5 คะแนน 
โปรดใส่ ในข้อที่ท าได ้

      
5.7 อาจารย์ประจ าวิทยาเขต           

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

ได้คะแนน 4.17 คะแนน 

5.8 อาจารย์ประจ าวิทยาเขต
ที่ด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการ  

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

ได้คะแนน 4.17 คะแนน 

5.9 การบริหารของวิทยาเขต
เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ได ้4 ข้อ 4 คะแนน 
โปรดใส่ ในข้อที่ท าได ้

     
5.10 ผลการประเมินหลักสูตร ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ ได้คะแนน 3.42 คะแนน 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

ของวิทยาเขต  ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของ
วิทยาเขต 

5.11 ผลการประเมินคณะของ             
วิทยาเขต  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ
ประเมินคณะทุกคณะของวิทยา
เขต 

ได้คะแนน 4.13 คะแนน 

5.12 การบริหารการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ได ้6 ข้อ 5 คะแนน 
โปรดใส่ ในข้อที่ท าได ้

      
6. อัตลักษณ์ของ

นักศึกษาด้านกีฬา   
6.1 นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจาก

การเข้าร่วมการแข่งขนักีฬา
ระดับชาต ิ

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวน
นักศึกษา           ที่ได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับชาต ิเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ก าหนดให ้   เป็นคะแนนเตม็ 5 = 
ร้อยละ  60 ขึ้นไป 

ได้คะแนน 1.01 คะแนน 

6.2 นักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลจาก
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาต ิ

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวน
นักศึกษา           ที่ได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อย
ละ 40 ขึ้นไป 

ได้คะแนน 5 คะแนน 

 6.3 นักศึกษาในศูนย์กีฬาที่ได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ

โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวน
นักศึกษา       ในศูนย์กีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศทีไ่ดร้ับรางวัล       จากการ 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อย
ละ 40 ขึ้นไป 

ได้คะแนน 5 คะแนน 

7. เอกลักษณ์ 
   ด้านกีฬา 

7.1 การพัฒนานักกีฬาของ
มหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาต ิ

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ได ้6 ข้อ 5 คะแนน 
โปรดใส่ ในข้อที่ท าได ้

      

7.2 ผลงานวิจยัและนวตักรรม
ด้านศาสตร์ทางการกีฬา 

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

ได้คะแนน 3.91 คะแนน 

คะแนนผลการประเมินตนเองระดับวิทยาเขต    4.06 คะแนน 
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มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-นามสกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นายชานน  สรรเสริญ Bangkub1413@gmail.com 093 - 5754875 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางปทุมภรณ์  สว่างรุ่ง tum_y2525@hotmail.com 085 - 1925381 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตทุกคณะของวิทยาเขต 

สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได ้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตทุกคณะของวิทยาเขต  

 จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต 
 

ผลการด าเนินงาน 
ล าดับที่ คณะ ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิบัณฑิต 

1 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 4.21 
2 ศิลปศาสตร์ 4.15 
3 ศึกษาศาสตร์ 4.31 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตทุกคณะ      12.67 
คะแนนที่ได=้/จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต = 4.22 

 

ผลการประเมินตนเอง       
         ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

12.67/3 4.22 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-วิทยาเขต-1-SKN รายงานการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2    บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-นามสกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม นายชานน  สรรเสริญ Bangkub1413@gmail.com 093 - 5754875 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล นางปทุมภรณ์  สว่างรุ่ง tum_y2525@hotmail.com 085 - 1925381 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทุกคณะของวิทยาเขต 
 
สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได ้ = 

 ผลรวมของคะแนนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท ารวมกับผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทุกคณะของวิทยาเขต 

 

 จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต 

 
ผลการด าเนินงาน 

ล าดับที่ 
คณะ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนบณัฑติปรญิญาตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงาน
ของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาที่ไดร้ับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทุกคณะของวิทยาเขต 
1 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 5 
2 ศิลปศาสตร์ 4.06 
3 ศึกษาศาสตร์ 5 

ผลรวมของคะแนนทุกคณะ      14.06 
คะแนนที่ได=้/จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต = 4.69 

 
ผลการประเมินตนเอง                

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
14.06/3 4.69 คะแนน 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-วิทยาเขต-1-SKN รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-นามสกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม drwipoj@gmail.com 084 - 7511338 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ดร.ชนิตา  ไกรเพชร Chanita.krai@hotmail.com 081 - 5895679 

น.ส.วภัคคีนี  ฟองนนที annpakkinee.2539@gmil.com 061 - 5206349 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรม 
 

 

สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน  

ล าดับที่ 
คณะ 

ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการแปลงค่าในการค านวณร้อยละ 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยที่เป็นผู้สร้างหรือ 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
1 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 5 
2 ศิลปศาสตร์ 5 
3 ศึกษาศาสตร ์ 4.90 

ผลรวมของคะแนนทุกคณะ      14.90 
คะแนนที่ได=้/จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต = 4.97 

 

หมายเหตุ:  
1. นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายปรญิญาตรีทีเ่ป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรมให้ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ

หรือกิจกรรมในการเป็นผูส้ร้างหรอืผู้ร่วมสร้างสรรค์นวตักรรมโดยให้เก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ช้ันปีท่ี 1 จนถึงวันท่ีส าเร็จ
การศึกษา ของปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน 

2. จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายให้นบัเฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบยีนเรยีนในภาคต้นของ ปีการศึกษาท่ีรับการ
ประเมิน โดยไม่นับนักศึกษาตกค้าง เช่น การประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน จากการจดัการศึกษา ปีการศึกษา 2564  

- นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของคณะศกึษาศาสตร ์คือนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 ซึ่งตรงกับรหสั 60  
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะศลิปศาสตร ์คือนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ซึ่งตรงกับรหัส 61 
 

ผลการประเมินตนเอง          
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

14.90/3 4.97 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3-วิทยาเขต-1-SKN เอกสารอ้างอิงจาก 3 คณะ 

 ผลรวมของคะแนนของนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกคณะของวิทยาเขต 

 จ านวนคณะของวิทยาเขต 

mailto:Chanita.krai@hotmail.com
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4    นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-นามสกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม drwipoj@gmail.com 084 - 7511338 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ดร.ชนิตา  ไกรเพชร Chanita.krai@hotmail.com 081 - 5895679 

น.ส.ภัคคีนี  ฟองนนที annpakkinee.2539@gmil.com 061 - 5206349 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ผลรวมของคะแนนของนักศึกษาปริญญาตรีที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดของคณะ 
 

สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได ้ = 
 ผลรวมของคะแนนของนักศึกษาปริญญาตรีทีส่อบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่

ก าหนดของทุกคณะของวิทยาเขต       
 จ านวนคณะของวิทยาเขต 

 

ผลการด าเนินงาน  
ล าดับที่ คณะ ผลรวมของคะแนนของนักศึกษาปริญญาตรีที่สอบผ่าน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดของคณะ 
1 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 4.88 
2 ศิลปศาสตร์ 4.66 
3 ศึกษาศาสตร์ 4.67 

ผลรวมคะแนนทุกคณะ      14.21 
คะแนนที่ได=้/จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต = 4.74 

 
ผลการประเมินตนเอง                

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
14.21/3 4.74 คะแนน 

 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-วิทยาเขต-1-SKN ผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test) 

 
  

mailto:Chanita.krai@hotmail.com
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

มาตรฐานที่  2  ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม  
  
ตัวบ่งชี้ 2.1      ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
ชนิดตัวบ่งชี ้    ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ดร.วิภา  จันทรวงค ์ chantarawong.wp@gmail.com 081 - 0104232 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.อารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 - 8066353 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะทุกคณะของวิทยาเขต 
 

สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

คณะทุกคณะของวิทยาเขต  
 จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต 

 
ผลการด าเนินงาน  

ล าดับที่ คณะ 
คะแนนผลการประเมินประเมินผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 

หมายเหตุ 

1 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ 

2.33  

2 คณะศิลปศาสตร์ 4.10  

3 คณะศึกษาศาสตร์ 5.00  

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินฯ 11.43  
คะแนนที่ได้ 3.81  

 
ผลการประเมินตนเอง                

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
11.43/3 3.81 คะแนน 

 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-วิทยาเขต-1-SKN รายงานสรุปจ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
2.1-วิทยาเขต-2-SKN รายงานสรุปจ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าทุกคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ 2.2  ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ดร.วิภา  จันทรวงค ์ chantarawong.wp@gmail.com 081 - 0104232 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.อารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 - 8066353 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต  

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ า 

วิทยาเขต 
 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ของอาจารย ์

ประจ าวทิยาเขต × 100 
 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดของวิทยาเขต 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน ์

ของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต X 5 
 80 

 
หมายเหตุ 
 1. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ของอาจารยป์ระจ าคณะ ให้นับจาก ผลงานวิจยั หรือนวัตกรรม
ของอาจารย์ประจ าคณะที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณที่ตรงกบัปีการศึกษาท่ีรับประเมิน  
 2. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท้ังหมดของอาจารย์ประจ าคณะให้นับจากผลงานวิจยัหรือ นวัตกรรมทั้งหมดของ
อาจารย์ประจ าคณะทีไ่ด้รบัจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณก่อนปีท่ีรับการประเมิน 1 ปี เช่น รับการประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมทั้งหมดทีไ่ดร้บัจัดสรร งบประมาณในปี พ.ศ. 2563 ทั้งจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก และทุนส่วนตัว  
 3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ประจ าคณะ เป็นผลงานของอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงานจริง ไม่รวมผู้ลาศึกษา
ต่อเต็มเวลา  
 4. การนับผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ ถ้ามีการน าผลการวิจัย หรือนวัตกรรม 1 เรื่องไปใช้ประโยชน์หลาย
ด้าน ให้นับได้ 1 เรื่องเท่านั้น 
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ผลการด าเนินงาน   

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมดของวิทยาเขต คน 16 

2 
จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่น าไปใช้
ประโยชน์ทั้งหมด=+++ 

เรื่อง 
12 

 

2.1 ด้านนโยบายและสาธารณะ เรื่อง 5 
2.2 ด้านพาณิชย์ เรื่อง 2 
2.3 ด้านสังคมและชุมชน เรื่อง 1 
2.4 ด้านวิชาการ เรื่อง 4 

3 
ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่น าไปใช้
ประโยชน์ทั้งหมด =/*100 

ร้อยละ 75 

4 คะแนนที่ได้ =*5/80 คะแนน 4.69 
   

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 75 4.69 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-วิทยาเขต-1-SKN รายงานสรุปจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 

2.2-วิทยาเขต-2-SKN รายงานสรุปจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน ์
ของอาจารย์ประจ าทุกคณะ 
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มาตรฐานที่  3  ผลลัพธ์การบริการวิชาการ  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ผู้รับบริการทางวิชาการและใช้อาคารสถานที่ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ  
 

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

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

         1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและใช้อาคารสถานที่ทั้งหมดของวิทยาเขต  

 
    จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและใช้อาคารสถานที่ทั้งหมดของวิทยาเขต  

x 100 
130,800    

   
        2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและใช้

อาคารสถานที่ทั้งหมดของวิทยาเขต  x 5 
90 

หมายเหตุ 
1. การนับจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและใช้อาคารสถานที่ให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการ

ประเมิน และนับซ้ าได้   
2. เป้าหมายจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและใช้อาคารสถานที่ จ าแนกดังนี้ 

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

 การให้บริการอาคารสถานที่ จ านวน 98,400 คน (เดือนละ 8,200 คน) 
3. การบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในคณะ สามารถด าเนินการได้ตามความ

เชี่ยวชาญของตนเอง เช่น บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีความสามารถด้านการตัดสินกีฬา
สามารถให้บริการวิชาการการตัดสินกีฬาได้ หรือ อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านกีฬา 
สามารถให้บริการวิชาการ การตัดสินกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา หรือ เป็นวิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษตาม
ความสามารถในวิชาชีพของตนเองได้ เป็นต้น 
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ผลการด าเนินงาน  
 

  ตารางท่ี 3.1-2 ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
หน่วย
วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 เป้าหมายจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและใช้อาคารสถานท่ี คน 130,800    

2 จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและใช้อาคารสถานที่ท้ังหมดของวิทยา
เขต  

คน 
12,112 

3 
ร้อยละของผูร้ับบริการทางวิชาการทั้งหมดของวิทยาเขต  
=/*100 

 คน 
9.26 

4 คะแนนที่ได้ = *5/90 คะแนน 0.51 
 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

9.26 0.51 คะแนน 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-วิทยาเขต-1-SKN แบบสรุปจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

วิทยาเขตสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
3.1-วิทยาเขต-2-SKN แบบสรุปจ านวนผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

วิทยาเขตสมุทรสาคร ประจ าเดือน 
3.1-วิทยาเขต-3-SKN แบบสรุปจ านวนผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ รายปี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตสมุทรสาคร 
3.1-วิทยาเขต-4-SKN แบบสรุปการให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตสมุทรสาคร ประจ าเดือน 
 

 
 

  



[ 32 ] 

   
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2       ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
ชนิดตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล    ปีงบประมาณ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ/หัวหน้างานบริการชุมชนและสังคม 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.วิษณุ  อรุณเมฆ Witsana.arun@gmail.com 094 - 6562661 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.วิษณุ  อรุณเมฆ Witsana.arun@gmail.com 094 - 6562661 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของชุมชนที่ได้รับพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของชุมชนที่ได้รับพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
 

 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของชุมชนที่ได้รับพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน 

x 100 
จ านวนชุมชนที่ได้รับบริการวิชาการทั้งหมด 

   
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ =  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของชุมชนที่ได้รับพัฒนา

ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน x 5 
80 

 
 
ก าหนดระดับคุณภาพของการพัฒนาชุมชน ดังนี ้

ระดับคุณภาพ ค่าถ่วงน้ าหนัก 
ชุมชนเป้าหมายมสี่วนร่วมในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 0.2 
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาวะที่ดี  0.4 
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  0.6 
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 0.8 
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เช่นชุมชน
ต้นแบบ หรือชุมชนตัวอย่าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งจากประเด็นที่ได้รับบริการวิชาการ
แก่สังคม 

1 

 
หมายเหตุ 

1. ชุมชน หมายถึง กลุ่มคน องค์กร หน่วยงาน โรงเรยีน หมู่บ้าน ต าบลฯลฯ ที่มีสมาชิกทางสังคมอยู่รวมกันจ านวน
หนึ่ง ในพ้ืนท่ีแห่งหนึ่ง  
  2. ชุมชนเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิของคณะในแต่ละวิทยาเขต ก าหนดเป็นชุมชน
เป้าหมายทีม่ีแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนตาม
ความเชี่ยวชาญของคณะวิชาในแตล่ะวิทยาเขต โดยการมสี่วนร่วมระหว่างคณะวิชาในแต่ละวิทยาเขตกบับุคลากรของชุมชน  
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3. สุขภาวะดี หมายถึง ตัวช้ีวัดสภาวะความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ของบุคลากรภายในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมตามความเช่ียวชาญของคณะวิชาในแต่ละวิทยาเขต โดยมีเปา้หมายในการเสริมสร้างสุขภาพ
ทางกายและจิตใจใหส้มบรูณ์ทั้ง 2 ด้าน  
 4. การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง  หมายถึง ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่บริการวิชาการแกส่ังคมกับชุมชน
เป้าหมาย โดยด าเนินการมาต่อเนือ่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ป ี

5. ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน หมายถึง ผลการด าเนินงานของชุมชนเป้าหมายที่มผีลการด าเนินการได้ด้วยตนเองจาก
ประเด็นการให้บริการวิชาการแกส่ังคมของมหาวิทยาลยั และมีผลการด าเนินงานภายหลังจากการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยมรีะยะเวลาตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป  

 
ผลการด าเนินงาน  

ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก  ผลการด าเนินงาน 
(จ านวนชุมชน) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 
* 

ชุมชนเป้าหมายมสี่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม 

0.2 
15 3 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มีสุข
ภาวะที่ดี  

0.4 - - 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

0.6 
2 1.2 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

0.8 
2 1.6 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานภายนอก เชน่ชุมชน
ต้นแบบ หรือชุมชนตัวอย่าง หรืออย่างใด
อย่างหนึ่งจากประเด็นที่ไดร้ับบริการ
วิชาการแก่สังคม 

1 - - 

จ านวนชุมชนที่ได้รับบริการวิชาการทั้งหมด  
19 

 
5.8 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของชุมชนที่ได้รับพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน= 
( x 100)/ 30.53 

 
30.52 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = *5/80                                                          1.91 

 

 
ผลการประเมินตนเอง                

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
30.52 1.91 คะแนน 

 
รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-วิทยาเขต-1-SKN เอกสารรายงานชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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มาตรฐานที่  4   ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือวิจัย 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ปีการเก็บข้อมูล  ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม น.ส.นฤมล  ศรีสุวรรณ Narumon.css2@gmail.com 096 - 8780468 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.นฤมล  ศรีสุวรรณ Narumon.css2@gmail.com 096 - 8780468 
 
เกณฑ์การประเมิน 
       โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของวิทยาเขตเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
 
สูตรการค านวณ  

         1. ค านวณค่าร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของวิทยาเขต  

 
    จ านวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทยท้ังหมดของ

วิทยาเขต  x 100 
6 

  
        2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
 ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งหมดของวิทยาเขต  

x 5 
100  

 

หมายเหตุ 
1. การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ต้องด าเนินการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมีลักษณะของการ

ด าเนินงาน 3 แบบ ประกอบด้วย  
1.1 ฟ้ืนฟู หมายถึง ท าให้กลับเจริญงอกงามข้ึนมาใหม่ 
1.2 อนุรักษ์ หมายถึง การดูแล รักษา เพ่ือให้คงคุณค่า 
1.3 วิจัย หมายถึง การศึกษา การค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยมีระเบียบวิธีการด าเนินงานที่เป็น   

ที่ยอมรับเชื่อถือได้ตามหลักทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นประเด็นการศึกษาของการละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทย  
2. การวิจัยที่ เกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์                    

ที่ยังไม่ได้น าไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ก็ได้  
3. การนับจ านวนกิจกรรมให้นับตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน 
4. ในการด าเนินงานกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยสามารถด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงได้ 
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ผลการด าเนินงาน  
ตารางท่ี 4.1-1 การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภท
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

ลักษณะ 
การด าเนินกิจกรรม 

สถานที่
ด าเนินการ 
(จังหวัด) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/
โครงการ 

(คน) 

หมายเหตุ 

การละ 
เล่น

พื้นบ้าน 

กีฬา
ไทย 

การ
ฟื้นฟู 

การ
อนุรักษ์ 

การ
วิจัย 

1 กิจกรรมการอนุรักษ์
การละเล่นพื้นบ้าน “ม้า
ก้านกล้วย”   
วันศุกร์ท่ี 13 ส.ค.2564 

     สมุทรสาคร 145 คน ผลิตสื่อ
เผยแพร่ และ 

จัดอบรม
ออนไลน์ 

2 กิจกรรมสืบสาน
การละเล่นพื้นบ้านไทย 
“การละเล่นหมากเก็บ”  
วันเสาร์ท่ี 14 ส.ค. 
2564 

     สมุทรสาคร 145 คน ผลิตสื่อ
เผยแพร่ และ 

จัดอบรม
ออนไลน์ 

3 โครงการฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นและกีฬาไทย 
“พายเรือ โล้กระทะ สืบ
สานวัฒนธรรมชาว
สมุทรสาคร”  
วันท่ี 23 ธันวาคม 2564 

      20 คน  

4 โครงการอบรมเซียน
หมากรุกไทยหน้าใหม่  
วันท่ี 26 มกราคม 2565 

      20 คน  

5 โครงการอนุรักษ์สืบสาน
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 
กิจกรรมท่ี 1 การละเล่น
พื้นบ้าน.“หมากไม้” 
วันท่ี 9-10 สิงหาคม
2564 

      80 คน  

6 โครงการอนุรักษ์สืบสาน
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทยกิจกรรมท่ี 2 
กีฬาไทย “หมากรุก
ไทย”  
วันท่ี 11 สิงหาคม 2564 

      80 คน  
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ตารางท่ี 4.1-2 ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 
เป้าหมายจ านวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ระดับ
วิทยาเขตในวิทยาเขต  

กิจกรรม 6 

2 
จ านวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมดของ
วิทยาเขต  

กิจกรรม 
6 

3 
ร้อยละของกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งหมดของ
วิทยาเขต =/*100 

ร้อยละ 
100 

4 คะแนนที่ได้ =*5/100 คะแนน 5 

 
ผลการประเมินตนเอง                

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
ร้อยละ 100 5 คะแนน 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-วิทยาเขต-1-SNK กิจกรรมการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน “ม้าก้านกล้วย”   
วันศุกร์ที่ 13 ส.ค.2564 และ กิจกรรมสืบสานการละเล่นพ้ืนบ้านไทย  
“การละเล่นหมากเก็บ” วันเสาร์ที่ 14 ส.ค. 2564 

4.1-วิทยาเขต-2-SNK โครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมการละเล่นและกีฬาไทย  
“พายเรือ โล้กระทะ สืบสานวัฒนธรรมชาวสมุทรสาคร” วันที่ 23 ธันวาคม 2564 
และ โครงการอบรมเซียนหมากรุกไทยหน้าใหม่ วันที่ 26 มกราคม 2565 

4.1-วิทยาเขต-3-SNK โครงการอนุรักษ์สืบสานการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
กิจกรรมที่ 1 การละเล่นพ้ืนบ้าน.“หมากไม้”วันที่ 9-10 สิงหาคม 2564  
และโครงการอนุรักษ์สืบสานการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
กิจกรรมที่ 2 กีฬาไทย “หมากรุกไทย” วันที่ 11 สิงหาคม 2564 
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มาตรฐานที่  5 การบริหารจัดการ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-นามสกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ดร.ไวพจน์  จนัทร์เสม drwipoj@gmail.com 084 - 7511338 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.ดร.ชนิตา  ไกรเพชร Chanita.krai@hotmail.com 081 - 5895679 

นางสาวภัคคีนี  ฟองนนท ี annpakkinee.2539@gmil.com 061 - 5206349 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดนโยบาย
ด้านการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ได้จัดท า ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง นโยบายยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 ซึ่งสอดคล้องกับ
ประกาศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  เรื่อง 
นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 20 
เมษายน 2564 

5.1-1-วิทยาเขต-1-SKN 
ประกาศนโยบาย
ยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2564 
5.1-1-วิทยาเขต-2-SKN 
ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ เรื่อง 
นโยบายยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2564 

2.มีระบบและกลไกการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา   

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ที่สอดคล้องและเป็นไป
ตามนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 โดยก าหนดให้
งานหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ
รับผิดชอบพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาทุกคณะ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการมีใน
การทดสอบความ รู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ   
(TNSU English Test) และทุกคณะให้มีการพัฒนา

อ้างถึง 5.1-1-วิทยาเขต-1-SKN 

ประกาศนโยบาย
ยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2564 
5.1-2-วิทยาเขต-1-SKN 
ระบบและกลไกการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมตามบริบทของคณะ และ
สอดแทรกในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือแผนปฏิบัติการ
บริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

5.1-2-วิทยาเขต-2-SKN 
คู่มือแผนปฏิบัติการ
บริหารงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

3.มีแผนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา   

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2565  โดยก าหนดไว้ในคู่มือแผนการปฏิบัติการ
บริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ดังนี้ 
งานหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ  
ได้ด าเนินการจัดท าอนุมัติโครงการ เพ่ือจัดโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษ และเพ่ือเตรียมความในการ
ทดสอบความรู้ความสามารถและเพ่ือทราบระดับ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
แต่ละคน ให้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดในวันที่ 23-
25 กุมภาพันธ์ 2565 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 
ส าหรับทุกคณะ และด าเนินการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษในวันที่ 28 กุมภาพันธ์                     
ถึง 2 มีนาคม 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ                    
ได้จัดโครงการภาษาอังกฤษดูแล้วจ าและน าไปใช้ 
English Watch and Learn โดยมีวิทยากร
ชาวต่างชาติ  ได้จัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทุกวัน
พุธ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564   ถึง 26 มกราคม 
2565 เวลา 13.00-15.00 น.  
คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้
ภาษาอังกฤษในการสอบ ประจ าปีการศึกษา 2565  
ได้มีวิทยากรชาวต่างชาติมาให้ค าแนะน าแลกเปลี่ยน
ความรู้ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2565 
คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ ได้จัด
กิจกรรมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 -
12.00 น. โดยมีวิทยากรชื่อ นายชัชชัย อุปสรรค์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคก 

อ้างถึง 5.1-1-วิทยาเขต-1-SKN 

ประกาศนโยบาย
ยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2564 
อ้างถึง 5.1-2-วิทยาเขต-2-SKN 

คู่มือแผนปฏิบัติการ
บริหารงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
5.1-3-วิทยาเขต-1-SKN 
ตารางแผนงาน/งาน/
โครงการและ
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
(4.2 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ) 
5.1-3-วิทยาเขต-2-SKN 
ตารางแผนงาน/งาน/
โครงการและ
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
(4.7 โครงการ
ภาษาอังกฤษ) 
5.1-3-วิทยาเขต-3-SKN 
ตารางแผนงาน/งาน/
โครงการและ
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
(5.1 โครงการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์) 
5.1-3-วิทยาเขต-4-SKN 
ตารางแผนงาน/งาน/
โครงการและ
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
(2.6 โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสู่การเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษท่ี 21 คณะ
ศึกษาศาสตร์) 

4.มีการด าเนินงานตาม
แผน  

เมื่อสิ้นปีการศึกษา ได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ก าหนด
ไว้ พบว่า ทุกหน่วยมีการด าเนินการครบถ้วนตามแผน
ที่ก าหนดไว้ ส าหรับในส่วนของงานหลักสูตรและ
แผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ  ได้ด าเนินการจัดโครงการ
อบรมภาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อมการทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางภาษอังกฤษ                
(TNSU English Test) ระหว่างวนัที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 
2565 และได้จัดการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 
2565 นักศึกษาเข้าสอบทั้งหมด 289 คน โดยแบ่งแต่
ละคณะและชั้นปี ดังนี้ 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จ านวน 75 
ชั้นปีที่ 3 จ านวน 33 ชั้นปีที่ 4 จ านวน 39 คน และ
นักศึกษาค้างจ านวน 3 คน 
คณะศิลปศาสตร์  
จ านวน 44 ชั้นปีที่ 3 จ านวน 29 ชั้นปีที่ 4 จ านวน 14 
คน และนักศกึษาค้างจ านวน 1 คน 
คณะศึกษาศาสตร์ 
จ านวน 170 ชั้นปีที่ 3 จ านวน 58                     
ชั้นปีที่ 4 จ านวน 58 คน ชั้นปีที่ 5 จ านวน 56 และ
นักศึกษาค้าง จ านวน 2 คน 
 

5.1-4-วิทยาเขต-1-SKN 
แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษ 
(ระบบออนไลน์ ผ่าน
แอปพลิเคชั่น ZOOM) 
ระหว่างวันที่ 23-25 
กุมภาพันธ์ 2565 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.มีการติดตาม  และ

รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

- งานหลักสูตรและแผนการเรียน ได้จัดท าแบบ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
จ านวน 1 เล่ม 
- รายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกชั้นปี แต่ละคณะ และ
แยกแต่ละเกณฑ์ท่ีนักศึกษาได้ 
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  จัดท า
รายงานผลโครงการภาษาอังกฤษดูแล้วจ าและน าไปใช้ 
English Watch and Learn   
-คณะศิลปศาสตร์ จัดท ารายผลการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 
- คณะศึกษาศาสตร์ จัดท ารายงานผลโครงการ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ฯ 

อ้างถึง 5.1-4-วิทยาเขต-1-SKN 

แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษ 
(ระบบออนไลน์ ผ่าน
แอปพลิเคชั่น ZOOM) 
ระหว่างวันที่ 23-25 
กุมภาพันธ์ 2565 
รายงานผลโครงการ
ภาษาอังกฤษดูแล้วจ า
และน าไปใช้ (English 
Watch and Learn) 
5.1-5-วิทยาเขต-1-SKN 
รายงานผลโครงการ
ภาษาอังกฤษดูแล้วจ า
และน าไปใช้ 
5.1-5-วิทยาเขต-2-SKN 
รายงานผลโครงการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา 
(กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสอบ ประจ าปี
การศึกษา 2565) 
5.1-5-วิทยาเขต-3-SKN 
รายงานผลโครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสู่การเป็น
บัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ 

6.มีการน าผลการ
ด าเนินงานไปวางแผน
พัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป 

จากการด าเนินงานในส่วนของงานหลักสูตรและ
แผนการเรียน ฝ่ายวิชาการ พบว่า ควรให้ผู้เข้าร่วม
โครงการตอบแบบสอบถามให้มีจ านวนเพิ่มมากข้ึนเพ่ือ
จะได้เป็นตัวแทนที่ดีในการสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ และการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดปริมาณ เป้าหมายรวมร้อยละ 95 ของ
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 

5.1-6-วิทยาเขต-1-SKN 
ผลการทดสอบความรู้
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (TNSU 
English Test) 

 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

6 ข้อ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ดร.วิภา  จันทรวงค ์ chantarawong.wp@gmail.com 081 - 0104232 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.อารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 - 8066353 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ

ที ่
ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนด
นโยบายและทิศ
ทางด้านวิจัยและ
นวัตกรรม 

   1. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
แต่งตั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการในงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมวิจัยและ
นวัตกรรมก าหนดนโยบายและทิศทางด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พันธกิจของวิทยาเขตและ
คณะ และประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง 
นโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม 
แล้วร่างนโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติการวิจัยและ
นวัตกรรมของวิทยาเขตสมุทรสาคร และเสนอต่อรอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยาเขต
สมุทรสาครลงนามและประกาศใช้ 
   2. งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ร่วมกับคณะทั้ง 3 คณะ ร่างค าสั่งมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
และเสนอต่อรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจ าวิทยาเขตสมุทรสาครลงนามและประกาศใช้ 

5.2-1-วิทยาเขต-1-SKN 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ที่ 
124/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-1-วิทยาเขต-2-SKN 
ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร เรื่อง 
นโยบาย ทิศทาง และ
แนวปฏิบัติการ วิจัยและ
นวัตกรรม 
5.2-1-วิทยาเขต-3-SKN 
ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ เรื่อง 
นโยบาย ทิศทาง และ
แนวปฏิบัติการวิจัยและ 
นวัตกรรม 
5.2-1-วิทยาเขต-4-SKN 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยการ

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 

mailto:chantarawong.wp@gmail.com
mailto:Araya.porn17@gmail.com
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ
ที ่

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและ นวัตกรรม 

2. มีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรม โดย
ครอบคลุมอย่าง
น้อย 3 ด้าน ได้แก่ 
งบประมาณ 
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม และ
อาจารย์ประจ า 

   1. งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรมและเสนอต่อรอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยาเขต
สมุทรสาครลงนามและประกาศใช้ 
   2. คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
และนวัตกรรมจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ซึ่ง
ประกอบด้วย    
   - งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวบรวมข้อมูลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ประจ าปีงบประมาณ 2556-2565  โดยมี
ข้อมูลชื่องานวิจัย ผู้วิจัยคณะที่สังกัด งบประมาณ 
ปีงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและบทคัดย่อ 
   - การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวบรวม
การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558-2565 โดยมีข้อมูลชื่อผู้วิจัย วารสารหรือการประชุม
วิชาการ ปีที่เผยแพร่ และบทความวิจัย  
   - ฐานข้อมลูงานวิจัยของอาจารย์ รวบรวมข้อมูลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ และการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตสมุทรสาคร 

5.2-2-วิทยาเขต-1-SKN 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร เรื่อง 
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ด้าน 
การวิจัยและนวัตกรรม 
5.2-2-วิทยาเขต-2-SKN 
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร  
http://www.tnsuskn.ac 
.th/web/ 
หัวข้อ ฐานข้อมูลงานวิจยั/
งานสร้างสรรค ์
 

3.มีการส่งเสริม 
สนับสนุน ติดตาม
การด าเนินงาน
ตามนโยบาย 

   1. งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร มีการจัดการประชุมคณะกรรมการงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อจัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องกับการงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เงินสนับสนุนเพื่อการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปฏิทินด าเนินงานวิจัย
และงานนวัตกรรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   2. งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย

5.2-3-วิทยาเขต-1-SKN 
ระเบียบวาระการประชุม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ระเบียบการด าเนิน
งานวิจัยและนวัตกรรม 
5.2-3-วิทยาเขต-2-SKN 
หนังสือเชิญประชุม 
5.2-3-วิทยาเขต-3-SKN 
รายงานการประชุมฯ 
5.2-3-วิทยาเขต-4-SKN 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

http://www.tnsuskn.ac/
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

และนวัตกรรมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดย
ก าหนดให้หัวหน้าโครงการวิจัยส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน
สนับสนุนงานวิจัย  และรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรม ทุก 3 เดือน 
  3. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร เรื่องการใหเ้งินเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการพิจารณาจัดสรรเงินเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัย โดยคณะกรรมการพิจารณาให้เงิน
สนับสนุนเพื่อการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึง
มีรายละเอียดการจัดสรรเงินดังนี้ 
     1) เงินสนับสนุนเพ่ือการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ จ านวน 250,000 บาท 

ชื่อเร่ืองวิจัย คณะผู้วิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

1. การวิเคราะห์ทาง ชีวกล
ศาสตร์ของการวิ่งกลับตัว
เพื่อท าคะแนนในนักกีฬาค
ริกเก็ตชายทีมชาติไทย 

น.ส.นฤมล  ศรีสุวรรณ 
ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม 
 

61,640 

2. ผลของการฝึกกระโดด
เชือกแบบแอนแอโรบิกที่มี
ต่อสมรรถภาพ 
ทางกายที่สัมพันธ์กบั
ทักษะของนักกีฬาเทนนิส
เยาวชน 

ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม 
นายธนภัค ตรีสัตยกุล 
 

41,220 

3. การพัฒนาต ารับและ
ประสิทธิภาพของโลชั่น
สมุนไพรจากไพล ขมิ้นชัน 
และขมิ้นอ้อยร่วมกบัการ
นวดทางการกีฬาตอ่อาการ
ปวดระบมกลา้มเน้ือหลัง
การออกก าลังกาย 

ดร.วิภา  จันทรวงค์ 
ผศ.ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม 

50,000 

4. การศึกษาการแสดง
ความสามารถทางกาย    
ของนักกีฬา มหาวิทยาลยั
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร 

น.ส.ยุพาภรณ์  สิงห์ล าพอง 
นายหริต  หัตถา 
 

45,440 

5. การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถภาพทาง
กายกับความสามารถใน
การเปลี่ยนทิศทางการ
เคลื่อนไหวในนักกีฬา คริก
เก็ตทีมชาติไทย 

ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม 
น.ส.นฤมล ศรีสุวรรณ 

51,700 

 

5.2-3-วิทยาเขต-5-SKN 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
ให้เงินสนับสนุนเพื่อการ
วิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-3-วิทยาเขต-6-SKN 
ปฏิทินด าเนินงานวิจัย
และงานนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
5.2-3-วิทยาเขต-7-SKN 
บันทึกข้อความ เรื่อง  
ขอรายงานผลการใช้
จ่ายเงินสนับสนุนการ
วิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
5.2-3-วิทยาเขต-8-SKN 
บันทึกข้อความ เรื่อง  
ส่งข้อมูลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
5.2-3-วิทยาเขต-9-SKN 
รายงานการประชุม 
เรื่อง พิจารณาให้เงิน
สนับสนุนเพื่อการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565   
5.2-3-วิทยาเขต-10-SKN 
สัญญารับทุน/โครงการที่
ได้รับการอนุมัติ (จาก
เงินรายได้ของ
หน่วยงาน) 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

     2) เงินสนับสนุนเพ่ือการวิจัย คณะศลิปศาสตร์ จ านวน 
91,020บาท 

ชื่อเร่ืองวิจัย คณะผู้วิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

1. การใช้สัญญะการ
โฆษณาของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในการ
ถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา
ผ่านสื่อสารมวลชนของ
ประเทศไทย 

นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม 25,120 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัด
สมุทรสาคร 

น.ส.จารุวดี  แก้วมา 25,600 

3. นโยบาย soft power: 
การบริหารเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนบ้านคลองแค 
จังหวัดสมุทรสาคร 

ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ 
ผศ.สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ 

40,300 

     3) เงินสนับสนุนเพ่ือการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 
175,000 บาท 

ชื่อเร่ืองวิจัย คณะผู้วิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

1. ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในการเรียนออนไลน์ของ
นักศึกษาหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาพล
ศึกษามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาต ิ

นายวษิณุ  อรุณเมฆ 
นายวรพล แสนจันทร ์

25,600 

2. การพัฒนาทักษะในการ
รับและการส่งลูก
บาสเกตบอลโดยใช้
กิจกรรมเกมส าหรับ
นักเรียนหญิงในโรงเรียน
กีฬาสังกัดมหาวิทยาลยั
การกีฬาแห่งชาติ 

นายชยกร  ปวรทวีสุข 
ดร.วัชรกัญจน์  หอทอง 

40,000 

3. การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ส าหรับนักศึกษา คณะ

ผศ.ศิริพร รุ่งเรือง 17,600 

5.2-3-วิทยาเขต-11-SKN 
ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร เรื่องการ
ให้เงินเพื่อสนับสนุนการ
วิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-3-วิทยาเขต-12-SKN 
รายงานผลโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร 
4. การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู ้
พลศึกษาด้านทกัษะปฏิบัติ
ส าหรับนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

ดร.วัชรกัญจน์  หอทอง 
นางกชพรรณ  มณีวงษ ์
นายเฉลิมพล  บุญเกิด 

40,000 

5. การพัฒนารูปแบบ
ยิมนาสติกศิลป ์
เพื่อการดูแลสุขภาพ
ส าหรับนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติ 

นายเอกราช  จันทร์กรุง 
ดร.วัชรกัญจน์  หอทอง 

40,000 

6. การศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาหลกัสูตร
รายวิชาความฉลาดรู้ 
ทางกายส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

ผศ.จงรักษ์  กะรัมย ์ 11,800 

   4.  งานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตสมุทรสาคร มีการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคลากร 
ผ่านการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม วันที่ 11 12 และ 23 พฤษภาคม 2565 

4.มีการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม
ให้กับอาจารย์
ประจ าครอบคลุม
ทุกคณะ 

งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมให้กับอาจารย์ทั้ง 3 คณะ ดังนี้ 
    1. การอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  
(ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom 
meeting) วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 - 16.45 
น. โดยมีวิทยากร คือ ศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ สุขสม 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   2. การอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  
(ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ณ ห้องประชุม
นวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคารคณะศึกษาศาสตร์ วันที่  
12 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.45 น. โดยมีวิทยากร 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว คณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

อ้างถึง 5.2-3-วิทยาเขต-12-SKN 

รายงานผลโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ
ที ่

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

   3. การอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  
(ด้านพลศึกษา) ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 
8.30 – 16.45 น. โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และอาจารย์สถาพร พาขุนทด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒ 
นศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.มีการสร้างขวัญ
ก าลังใจอาจารย์
ประจ าที่มี
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   วิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรที่มี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น มีคุณภาพ และสร้าง
ประโยชน์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ สมควรเป็นแบบอย่าง
แก่นักวิจัยท่านอ่ืน ในการจะทุ่มเทก าลังใจ และสติปัญญา 
ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์
แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร  
โดยมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย 3 
ประเภท คือ รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ในระดับดีเด่น ในระดับดีมาก และในระดับดี 
โดยพิจารณาจากการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และการได้รับ
เงินสนับสนุนการท าวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
การด าเนินงานดังนี้  
   1. งานวิจัยและนวัตกรรมฯ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจ าปี
การศึกษา 2564 และแบบฟอร์มการเสนอประวัติและ
ผลงานวิจัยของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร ประจ าปีการศึกษา 2564 และเสนอต่อรอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าวิทยาเขต
สมุทรสาครลงนามและประกาศใช้  
   2. ผู้สนใจยื่นแบบฟอร์มเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเข้ารับ
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย โดยงานวิจัยและนวัตกรรม 
วิทยาลัยเขตสมุทรสาคร พิจารณาตรวจสอบหลักฐาน
เบื้องต้น 
   3. คณะกรรมการงานวิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการ 

5.2-5-วิทยาเขต-1-SKN 
ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร เรื่อง 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้
สมควรได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรตินักวิจัย ประจ าปี
การศึกษา 2564 
5.2-5-วิทยาเขต-2-SKN 
แบบฟอร์มการเสนอ
ประวัติและผลงานวิจัย
ของผู้ที่สมควรได้รับการ
เสนอชื่อให้ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรตินักวิจัย 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ประจ าปี
การศึกษา 2564 
5.2-5-วิทยาเขต-3-SKN 
ปฏิทินการคัดเลือกผู้
สมควรได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรตินักวิจัย  
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ประจ าปี
การศึกษา 2564 
5.2-5-วิทยาเขต-4-SKN 
ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ
ที ่

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

พิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติ และเสนอผลการพิจารณา
ต่อรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ า
วิทยาเขตสมุทรสาครเพ่ือลงนามในประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยนักวิจัยที่
ได้รับรางวัล คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม                            
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

เขตสมุทรสาคร  
เรื่อง รายชื่อนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่มีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมดีเด่น
ประจ าปีการศึกษา 
2564 
5.2-5-วิทยาเขต-5-SKN 
เกียรติบัตร 

 
ผลการประเมินตนเอง                

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 ข้อ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 
ชนิดตัวบง่ชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ดร.วิภา  จันทรวงค ์ chantarawong.wp@gmail.com 081 - 0104232 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.อารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 - 8066353 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ทุกคณะของวิทยาเขต 
 

สูตรการค านวณ  

คะแนนท่ีได้ = 

 ผลรวมคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวตักรรม (เงินรายได้) 
ทุกคณะของวิทยาเขต  

 จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต 

 
ผลการด าเนินงาน   

ล าดับที่ คณะ 
คะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 

หมายเหตุ 

1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 5.00 250,000 

2 คณะศลิปศาสตร ์ 3.27 90,000 

3 คณะศึกษาศาสตร ์ 5.00 185,000 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินฯ 13.27  
คะแนนที่ได้ (=/3)  4.42  

 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

13.27/3 4.42 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.3-วิทยาเขต-1-SKN รายงานสรุปคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) 
5.3-วิทยาเขต-2-SKN รายงานสรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของทุกคณะ 
 
 
 
 
 
 

mailto:chantarawong.wp@gmail.com
mailto:Araya.porn17@gmail.com
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4  เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
ชนิดตัวบ่งชี้     ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล   ปีงบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ดร.วิภา  จันทรวงค ์ chantarawong.wp@gmail.com 081 - 0104232 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.อารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 - 8066353 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  
ทุกคณะของวิทยาเขต 
 

สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได้ = 

 ผลรวมคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวตักรรม  
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ทุกคณะของวิทยาเขต  

 จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต 
 
ผลการด าเนินงาน 

ล าดับที่ คณะ 
คะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุน

งานวิจัยและนวัตกรรม  
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

หมายเหตุ 

1 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ 

4.59  

2 คณะศิลปศาสตร์ 0  
3 คณะศึกษาศาสตร์ 1.00  
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินฯ 5.59  

คะแนนที่ได้ (=/3) 1.86  
 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

5.59/3 1.86 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.4-วิทยาเขต-1-SKN รายงานสรุปคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

5.4-วิทยาเขต-2-SKN รายงานสรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
ของทุกคณะ 

 

mailto:chantarawong.wp@gmail.com
mailto:Araya.porn17@gmail.com
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5  การบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทย  
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

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

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนด
นโยบายด้านด้าน
การละเล่นพ้ืนบ้าน 
และกีฬาไทย  

    งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ ร่วมกับคณะกรรมการงานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ได้ก าหนดนโยบายและทิศทางที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจในด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย วิทยาเขตได้ออก
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬา
ไทยตามบริบทของวิทยาเขตและชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
มากที่สุด 

5.5-1-วิทยาเขต-1-SKN 
ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตสมุทรสาคร 
เรื่อง นโยบาย 
หลักเกณฑ์ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 

2.มีระบบและกลไก
การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย 

    งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ ร่วมกับคณะกรรมการงานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ได้ก าหนดระบบและกลไกการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการทะนุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทยขึ้น โดยมีการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานฯ เพ่ือหารือในการจัดท า
แผนการด าเนินงานการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย ตลอดจนการประชุม
ชี้แจงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือหาข้อสรุปและแนว

5.5-2-วิทยาเขต-1-SKN 
ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ
บริหารงานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน  
และกีฬาไทย 
5.5-2-วิทยาเขต-2-SKN 
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการ
บริหารงานทะนุบ ารุง

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 

mailto:Narumon.css2@gmail.com
mailto:Narumon.css2@gmail.com
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ทางการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งจะน าไปพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการครั้งต่อไป 

ศิลปวัฒนธรรมการละเลน่
พ้ืนบ้าน และกีฬาไทย 
5.5-2-วิทยาเขต-3-SKN 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3. มีแผนการด าเนินงาน
ด้านการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

    งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ ร่วมกับคณะกรรมการงานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬา
ไทย เพื่อจัดท าแผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้าน และกีฬาไทย พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยมีความ
สอดคล้องกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้าน และกีฬาไทยของวิทยาเขตสมุทรสาคร 

5.5-3-วิทยาเขต-1-SKN 
ระเบียบวาระการประชุม 
5.5-3-วิทยาเขต-2-SKN 
รายงานการประชุม 
5.5-3-วิทยาเขต-3-SKN 
แผนปฏบิัติการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และ
กีฬาไทย  

4.มีการด าเนินงานตาม
แผน 

    งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ ร่วมกับคณะกรรมการงานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และคณะวิชาทั้ง 3 คณะ ด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมโครงการตามแผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย พ.ศ. 2564 ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) ที่มีการระบาดหย่างต่อเนื้องตลอดปีนี้  
การจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีการศึกษาเป็น
รูปแบบออนไลน์ ท าให้การจัดกิจกรรม/โครงการบาง
โครงการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากแผนที่ได้วางไว้ 
ทั้งนี ้ได้มีกระบวนการด าเนินการโดยเริ่มจากการขอ
อนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ มีการด าเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการ และ
สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการในปีการศึกษา 2564 โดย
แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และ
เผยแพร่การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยทั้งสิ้น 6 
กิจกรรม ดังนี้ 
    1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โครงการ
ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
    1.1 กิจกรรมการอนุรักษ์การละเล่นพ้ืนบ้าน “ม้าก้าน
กล้วย” วันศุกร์ที่ 13 ส.ค.2564 

5.5-4-วิทยาเขต-1-SKN 
กิจกรรมการอนุรักษ์
การละเล่นพื้นบ้าน “ม้า
ก้านกล้วย” วันศุกร์ที่ 13 
ส.ค.2564 และ กิจกรรม
สืบสานการละเล่น
พ้ืนบ้านไทย 
“การละเล่นหมากเก็บ” 
วันเสาร์ที่ 14 ส.ค. 2564 
5.5-4-วิทยาเขต-2-SKN 
โครงการฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
และกีฬาไทย “พายเรือ 
โล้กระทะ สืบสาน
วัฒนธรรมชาว
สมุทรสาคร”  
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 
และ โครงการอบรม
เซียนหมากรุกไทยหน้า
ใหม่ วันที่ 26 มกราคม 
2565 
5.5-4-วิทยาเขต-3-SKN 
โครงการอนุรักษ์สืบสาน
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
    1.2 กิจกรรมสืบสานการละเล่นพื้นบ้านไทย 
“การละเล่นหมากเก็บ” วันเสาร์ที่ 14 ส.ค. 2564 
    2. คณะศิลปศาสตร์  
จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
    2.1 โครงการฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมการละเล่นและ
กีฬาไทย “พายเรือ โล้กระทะ สืบสานวัฒนธรรมชาว
สมุทรสาคร” วันที่ 23 ธันวาคม 2564 
    2.2 โครงการอบรมเซียนหมากรุกไทยหน้าใหม่  
วันที่ 26 มกราคม 2565 
    3. คณะศึกษาศาสตร์ 
จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
    3.1 โครงการอนุรักษ์สืบสานการละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย กิจกรรมที่ 1 การละเล่นพ้ืนบ้าน.“หมากไม้” 
วันที่ 9-10 สิงหาคม2564 
    3.2 โครงการอนุรักษ์สืบสานการละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทยกิจกรรมที่ 2 กีฬาไทย “หมากรุกไทย”  
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 

การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย กิจกรรมที่ 1 
การละเล่นพื้นบ้าน.
“หมากไม้”วันที่ 9-10 
สิงหาคม 2564 และ
โครงการอนุรักษ์สืบสาน
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทยกิจกรรมที่ 2 
กีฬาไทย “หมากรุก
ไทย” วันที่ 11 สิงหาคม 
2564 

5.มีการติดตามและ
รายงาน ผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

    งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ มีการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย ดังนี้ 
    1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬา
ไทย เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามแผนฯ  
    2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนฯกิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2564 

5.5-5-วิทยาเขต-1-SKN 
ระเบียบวาระการประชุม 
5.5-5-วิทยาเขต-2-SKN 
รายงานการประชุม 
5.5-5-วิทยาเขต-3-SKN 
รายงานผลการ 
ด าเนินงานตามแบบ
ก ากับติดตามการ
ทะนบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพืน้บา้น และ
กีฬาไทย ปีการศึกษา 
2564 

6.มีการน าผลการ
ด าเนินงาน ไป
วางแผนพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 

    งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ ได้ประเมินรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนและน าข้อเสนอแนะมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษา 2565 

5.5-6-วิทยาเขต-1-SKN 
แผนปฏบิัติการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพืน้บา้น และ
กีฬาไทย ปีการศึกษา 
2565 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

6 ข้อ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6  การพัฒนาบุคลากร 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดนโยบาย
ด้านการพัฒนาบุคลากร  

    คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร โดยให้
คณะกรรมการศึกษาและจัดท าก าหนดนโยบายด้าน
การพัฒนาบุคลากร จัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม
นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ซึ่งมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และได้ท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
ทั้งนีเ้พ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการ
ด าเนินงานพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามบริบท
ของวิทยาเขตสมุทรสาคร โดยได้ด าเนินการรายงาน
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และรายงานแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รวมถึงเสนอแผนงานและนโยบายด้านการ
พัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการวิทยาเขตเพ่ือ
พิจารณา ในการประชุมกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร 
ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดย
คณะกรรมการมีมติ เห็นชอบ 

5.6-1-วิทยาเขต-1-SKN 
วาระการประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต
สมุทรสาคร ครั้งที่ 
7/2563 วันที่ 2 ตุลาคม 
2563 
5.6-1-วิทยาเขต-2-SKN 
สรุปมตกิารประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต
สมุทรสาคร ครั้งที่ 
7/2563 วันที่ 2 ตุลาคม 
2563 
5.6-1-วิทยาเขต-3-SKN 
ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร เรื่อง 
นโยบาย หลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากร 
5.6-1-วิทยาเขต-4-SKN 
รายงานแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม น.ส.จารุวดี  แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087 - 7901766 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.จารุวดี  แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087 - 7901766 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 

mailto:jaruwadee.tnsu@gmail.com
mailto:jaruwadee.tnsu@gmail.com
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.6-1-วิทยาเขต-5-SKN 
รายงานแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.6-1-วิทยาเขต-6-SKN 
แผน พั ฒนาบุ ค ล าก ร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
5.6-1-วิทยาเขต-7-SKN 
ค าสั่งมกช. สค.               
ที่ 161/2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการ
พัฒนาบุคลากร 

2.มีระบบและกลไกการ
พัฒนาบุคลากร    

    ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร ได้มีการวางระบบและกลไกการพัฒนา
บุคลากร ดังนี้ 
    - ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
เพ่ือด าเนินงานตามกรอบ โดยการศึกษาจากประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2561 (มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อด าเนินการจัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เกีย่วกับการพัฒนาบุคลากร จากนั้นฝ่ายบริหาร
ด าเนินการถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน
ไปยังผู้รับผิดชอบ เพื่อก ากับติดตาม รายงานผล และ
ปรับปรุงการด าเนินงาน รวมถึงสังเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือรองรับผลการประเมินในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารมีค าสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
และด าเนินการตามสมควร 
    - ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานและการก ากับติดตาม 
(Do) หลักจากที่ถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงานไปยังผู้รับผิดชอบ น าไปสู่กลยุทธ์และ
เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายคือ  
    1. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีวุฒิ

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

3. มีแผนพัฒนาบุคลากร      ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นการวางแผน
และก าหนดเป้าหมายรวมถึงวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

อ้างถึง 5.6-1-วิทยาเขต-6-SKN 

แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 

4. มีการด าเนินงานตาม
แผน 

    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ไวรัสโคโรน่า-19 งานบุคคล ฝ่ายบริหารจึงไม่สามารถ
จัดโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากจะเป็นการ
รวมกลุ่มคนในจ านวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบาย

5.6-4-วิทยาเขต-1-SKN 
ภาพกิจกรรมที่ 1 และ 2 
จัดในรูปแบบการอบรม
ออนไลน์ จัดโดย กอง
วิจัยและประกันคุณภาพ
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ของกระทรวงสาธารสุข  แตฝ่่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและคุณวุฒิ
ที่สูงขึ้นซึ่งระบุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกิจกรรมที่สามารถ
ด าเนินการได้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า-19 ดังนี้ 
  - กิจกรรมที่ 1 การอบรมเรื่องการขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย ส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จัดใน
รูปแบบการอบรมออนไลน์ โดยกองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษากลุ่มวิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
  - กิจกรรมที่ 2 การส่งบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จัดในรูปแบบการอบรม
ออนไลน์ โดยกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
   - โครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนและสาย
สนับสนุน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร 

การศึกษากลุ่มวิจัยและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 
5.6-4-วิทยาเขต-2-SKN 
โครงการพัฒนาบุคลากร
สายผู้สอนและสาย
สนับสนุน  
(คณะศึกษาศาสตร์) 

5.มีการติดตามและ
รายงาน ผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

    ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องมีการก ากับติดตาม และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน โดยจัดท าแบบ
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
เสนอต่อผู้รับผิดชอบทราบและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป และทั้งนี้งานบุคคล ฝ่ายบริหารได้
รายงานแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 ต่อ
คณะกรรมการวิทยาเขตเพ่ือพิจารณา ในการประชุม
กรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 19 ตุลาคม 
2564 โดยคณะกรรมการมีมติ เห็นชอบ 

5.6-5-วิทยาเขต-1-SKN 
แบบก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน แผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร  
5.6-5-วิทยาเขต-2-SKN 
รายงานแผนพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. 2564 

6.มีการน าผลการ
ด าเนินงานไปวางแผน
พัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป 

    ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องได้มกีารน าผลการ
ประเมินคุณภาพการด าเนินงานรายงานต่อผู้บริหาร 
เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงใน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พร้อมทั้งขอความเห็นชอบนโยบายด้านการพัฒนา

5.6-6-วิทยาเขต-1-SKN 
แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
อ้างถึง 5.6-1-วิทยาเขต-3-SKN 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
บุคลากร เสนอต่อคณะกรรมการวิทยาเขตเพ่ือ
พิจารณา ในการประชุมกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ 
5/2564 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยคณะกรรมการมี
มติ เห็นชอบ 
 

ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร เรื่อง 
นโยบาย หลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากร 
5.6-6-วิทยาเขต-2-SKN 
วาระการประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต
สมุทรสาคร ครั้งที่ 
5/2564 วันที่ 19 
ตุลาคม 2564 
5.6-6-วิทยาเขต-3-SKN 
สรุปมตกิารประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต
สมุทรสาคร ครั้งที่ 
5/2564 วันที่ 19 
ตุลาคม 2564 

 
ผลการประเมินตนเอง                

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
6 ข้อ 5 คะแนน 

 
หมายเหตุ 

1. การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกข้อต้องครอบคลุมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2. บุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

ศาสตราจารย์  
3. บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากร

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

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม น.ส.จารุวดี  แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087 - 7901766 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.จารุวดี  แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087 - 7901766 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 
0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
 

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

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

×  5 
 40 

 
หมายเหตุ  

1. คุณวุฒิปรญิญาเอกพิจารณาจากระดับคณุวุฒิที่ไดร้ับหรือเทยีบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคณุวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มหีลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคณุวุฒิปรญิญาเอกได้ ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดให้นับข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน  
3. จ านวนอาจารย์ประจ าให้นับที่ปฏบิัติงานจริง และลาศึกษาต่อ 
4. อาจารย์ประจ า ที่บรรจุไม่ถึง 1 ปี ให้นับ ดังนี ้

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

 5. การนับจ านวนอาจารยป์ระจ า ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับเฉพาะอาจารย์ที่มสีัญญาจ้างระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป 

6. การจัดท าข้อมูลคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวัติข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.พ.7) 

 
 
 
 

       จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของวิทยาเขต 

× 100 

mailto:jaruwadee.tnsu@gmail.com
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการด าเนินงาน   
ตารางท่ี 5.7-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 

ล า 
ดับที่ 

ประเภทอาจารย์ 
จ านวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) คุณวุฒิการศึกษา (คน) ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน) 
คิดเปน็ 
(คน) อ. ผศ. รศ. ศ. ตรี โท เอก 

ไม่เกิน 
6 

เดือน 

6 เดือน 
ไม่เกิน 
9 เดือน 

9 
เดือน
ขึ้นไป 

1 ข้าราชการ 30 18 12 - - - 19 11 - - 30 30 
2 สัญญาจ้าง 3 2 1 - - - 3 - - - 3 3 

รวม 
33 
 

20 13 - - - 22 
11 
 

- - 33 33 

 
ตารางท่ี 5.7-2 ผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของวิทยาเขต  คน 33 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คน 11 

3 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 =/*100 

ร้อยละ 33.33 

6 คะแนนที่ได้ =*5/40 คะแนน 4.17 
 
ผลการประเมินตนเอง         

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
ร้อยละ 33.33 4.17 คะแนน 

 
 รายการเอกสารอ้างอิง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.7-วิทยาเขต-1-SKN 1. รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 

2. รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 
    - บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทข้าราชการ 
    - บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทสัญญาจ้าง 
3. วุฒิการศึกษา 
4. ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.8 อาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
  

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม น.ส.จารุวดี  แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087 - 7901766 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.จารุวดี  แก้วมา jaruwadee.tnsu@gmail.com 087 - 7901766 
 

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

สูตรการค านวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 
 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

×  5 
  60 

 
หมายเหตุ  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดให้นับตามปีการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม ของปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจง
เกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ า 
  2. การประเมินผลการจดัการศึกษาของปีการศึกษา 2563 
  2.1 การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ประเภทข้าราชการ ให้นับอาจารย์ตามการบรรจุ ดังนี้  
  1) การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคณุวฒุิ ปริญญาโท บรรจุก่อนวันที ่1 มถิุนายน 2559   
                  (เนื่องจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปรญิญาโท จะต้องปฏิบตักิารสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และทางมหาวิทยาลยั
คิดให้ระยะเวลาที่ส่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี) 
                  2) การนับจ านวนอาจารย์ที่มีคณุวฒุิ ปริญญาเอก บรรจุก่อนวันที ่1 มิถุนายน 2562  
 (เนื่องจากอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จะต้องปฏิบตัิการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และทาง
มหาวิทยาลยัคิดให้ระยะเวลาทีส่่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี) 
        2.2 การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ประเภทสัญญาจ้าง ให้นับอาจารย์ที่มสีัญญาจ้าง ดังนี้  

      1) การนับจ านวนอาจารย์ที่มคีุณวุฒิปรญิญาโท จะต้องมีสญัญาจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง 
พ.ศ. 2564 (เนื่องจากอาจารย์ที่มคีุณวุฒิปรญิญาโท จะต้องปฏิบตัิการสอนมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี และทางมหาวิทยาลัยคดิให้
ระยะเวลาทีส่่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี) 

      2) การนับจ านวนอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก จะต้องมสีัญญาจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง 
พ.ศ. 2564 (เนื่องจากอาจารย์ที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก จะต้องปฏิบัตกิารสอนมาแล้วอย่างน้อย  1 ปี และทางมหาวิทยาลัยคดิให้
ระยะเวลาทีส่่งผลงานอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี) 

3. การจัดท าข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ให้ตรวจสอบกับทะเบียนประวตัิข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 

จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของวิทยาเขต 

× 100 

mailto:jaruwadee.tnsu@gmail.com
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ผลการด าเนินงาน  
ตารางท่ี 5.8-1 รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขต  

ล า 
ดับที่ 

ประเภท
อาจารย์ 

จ านวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 
คุณวุฒิการศึกษา 

(คน) 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (คน) 

คิดเป็น 
(คน) 

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

6 เดือน 
ไม่เกิน 
9 เดือน 

9 เดือน
ขึ้นไป 

1 ข้าราชการ 24 12 12 - - - 15 9 - - 24 24 
2 สัญญาจ้าง 2 1 1 - - - 2 - - - 2 2 

รวม 
26 
 

13 
13 
 

0 
 

0 
 

- 17 9 - - 26 
26 

 26 26 
 

ตารางท่ี 5.8-1 ผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของวิทยาเขต  คน 26 

2 
จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 

คน 13 

3 
จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ (รศ.) 

คน 0 

4 
จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์ (ศ.) 

คน 0 

5 
จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขตท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการท้ังหมด 
 =++ 

 13 

6 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 =/*100 
 50.00 

7 คะแนนที่ได้ =*5/60 คะแนน 4.17 
 

ผลการประเมินตนเอง       
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 50.00 4.17 คะแนน 
         

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.8-วิทยาเขต-1-SKN 1. รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 
2. รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 
    - บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทข้าราชการ 
    - บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าประเภทสัญญาจ้าง 
3. วุฒิการศึกษา  
4. ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.9  การบริหารของวิทยาเขตเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษาและปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.ชุติมาพร ภักดี Nihornypmp@hotmail.com 089 - 4460732 

น.ส.พรพิมล  พันธ์กล้วยไม้ panipesk@hotmail.com 081 - 4217739 
น.ส.อัจฉราพรรณ  ช้างเขียว noriaut@hotmail.com 098 - 5652492 
ผศ.จงรักษ์ กะรัมย์ Chongrak20@gmail.com 089 - 4006171 
น.ส.น้ าฝน  ผ่องอ าไพ namfonpongumpai@gmail.com 081 - 9082722 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.อารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 - 8066353 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีการทบทวน
ยุทธศาสตร์ของวิทยา
เขตและจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีที่สอดคล้อง
ตามพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของวิทยา
เขต 

   วิทยาเขตและคณะได้แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฝ่าย
แผนและพัฒนา ระหว่างวันที่ 3,8,10 - 11,14 - 15 
กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และห้องประชุมบางหญ้าแพรก เพ่ือ
ทบทวนและจัดแผนยุทธศาสตร์ มกช.สค. พ.ศ.2561-2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) รายงานแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อ
น าผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะไป
จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของวิทยาเขต 
และได้ 
   รายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
และน าแผนการปฏิบัติงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
เสนอขอความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการวิทยา
เขตครั้งที่ 7/2563 ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 โดย
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ 
    และได้น าแผนปฏิบัติการดังกล่าวถ่ายทอดให้กับ

5.9-1-วิทยาเขต-1-SKN 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร พ.ศ.
2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ.2563) 
5.9-1-วิทยาเขต-2-SKN 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
(Action Plan) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
มกช.สมุทรสาคร 
5.9-1-วิทยาเขต-3-SKN 
ระเบียบวาระการประชุม 
และมติที่ประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต 
ครั้งที่ 7/2563 ในวัน
ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 
5.9-1-วิทยาเขต-4-SKN 
คู่มือแผนปฏิบัติการ
บริหารงบประมาณ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 

mailto:Nihornypmp@hotmail.com
mailto:panipesk@hotmail.com
mailto:noriaut@hotmail.com
mailto:Chongrak20@gmail.com
mailto:namfonpongumpai@gmail.com
mailto:Araya.porn17@gmail.com
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
บุคลากรในหน่วยงาน โดยการจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการ
บริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ให้บุคลากรของ
วิทยาเขตได้ถือปฏิบัติร่วมกัน 
   บุคลากรวิทยาเขตสมุทรสาครได้น าแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีไปใช้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานให้รองอธิการบดี
ทราบ ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยได้ด าเนินงาน
รายงานผลการติดตามฯ ต่อกรรมการวิทยาเขต  และ
รายงานฯ ไปยัง มกช. ทุกไตรมาส  ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  คณะกรรมการวิทยาเขตได้พิจารณา จ านวน 2 ครั้ง 
คือ 
   (1) รายงานการด าเนินงานในไตรมาส 2  ในการประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขตครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 21 
เม.ย.2564 
   วิทยาเขตสมุทรสาครร่วมกับคณะวิชา ได้มีการแต่งตั้ง
ค าสั่งคณะกรรมการฯ เพ่ือด าเนินการตามโครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ระดับวิทยาเขต และคณะวิชา และจัดท า
รายงานแผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) ระหว่าง
วันที่ 24 ส.ค. - 6 ต.ค.2564 ด าเนินการแยกกลุ่มตามฝ่าย/
คณะ/ส านักงานเพ่ือด าเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ โดยมี  
3 กิจกรรมหลักดังนี้ 
   1. กิจกรรมจัดท ารายงานแผนการปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (Action Plan Report) ในวันพุธที่ 
1 ก.ย.2564  
   2. กิจกรรมจัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2565 
(ฉบับทบทวน/ปรับปรุง พ.ศ.2564) และจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Action Plan) และ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566  ในระหว่างวันที่ 29 -30 กันยายน 2564)  
   3. กิจกรรมจัดท าคู่มือแผนปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (1 ต.ค.2564 ถึง 30 ก.ย.2565) โดยมีการ
ทบทวน และแก้ไข ปรับปรุงเพ่ือจัดท าคู่มือฯ ในวันพุธที่ 6 
ตุลาคม 2564 โดยให้บุคลากรของวิทยาเขตได้ถือปฏิบัติ
ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   (2) รายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 และน าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 
2564) 
5.9-1-วิทยาเขต-5-SKN 
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/
งาน/โครงการและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  
ปี พ.ศ. 2564 
ประจ าเดือน 
5.9-1-วิทยาเขต-6-SKN 
บันทึกข้อความรายงาน
ผลการใช้จ่าย ไตรมาส 
5.9-1-วิทยาเขต-7-SKN 
ระเบียบวาระการประชุม 
และมติที่ประชุม 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
พ.ศ.2565 เสนอขอความเห็นชอบในการประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขตครั้งที่ 5/2564 ในวันอังคารที่ 19 
ตุลาคม 2564 โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ 

คณะกรรมการวิทยาเขต 
ครัง้ที่ 2/2564 ในวันพุธ
ที่ 21 เม.ย.2564 
5.9-1-วิทยาเขต-8-SKN 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร พ.ศ.
2561-2565 (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ.2564) 
5.9-1-วิทยาเขต-9-SKN 
บันทึกข้อความ ที่ กก 
0517.5.1/235 เรื่องขอ
เชิญเข้าร่วมโครงการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
และการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2564 
5.9-1-วิทยาเขต-10-SKN 
รายงานแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (Action Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มกช.สมุทรสาคร 
5.9-1-วิทยาเขต-11-SKN
ระเบียบวาระการประชุม 
และมติที่ประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต 
คร้ังที่ 5/2564 ในวัน
อังคารที่ 19 ตุลาคม 
2564 

2. มีการส่งเสริม 
สนับสนุน และ
ติดตามให้ทุกคณะใน
วิทยาเขตด าเนินการ
จัดท ารายงานต้นทุน
รายหลักสูตร เพื่อ

    กลุ่มบริหารของวิทยาเขตฯ มีการก ากับติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลการรายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยแล้วส่งให้คณะเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลการคุ้มค่าการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร โดยมี
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
ลูกจ้าง ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน ค่าเสื่อมราคา  

5.9-2-วิทยาเขต-1-SKN 
รายงานผลต้นทุนต่อ
หน่วย 
5.9-2-วิทยาเขต-2-SKN 
รายงานทางการเงิน 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
วิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหาร
หลักสูตร 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

ค่าสาธารณูปโภค ค่างบส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานสนับสนับสนุนการด าเนินงานทั้งนี้เพ่ือให้การ
บริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

3. มีการจัดท าการ
บริหารความเสี่ยงของ
วิทยาเขต 

    กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของวิทยาเขตสมุทรสาคร ได้มีการก าหนด
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง จากสาเหตุที่
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายและอาจส่งผลกระทบต่อ
การการด าเนินงานของวิทยาเขต โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  มีการจัด
ประชุมชี้แจง เรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดท าระบบ
และกลไลการบริหารความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีการระบุความเสี่ยงจากด้านต่างๆ มีการ
ระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและมีการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ในปีงบ ประมาณ 2564 

5.9-3-วิทยาเขต-1-SKN 
ประกาศนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง 
5.9-3-วิทยาเขต-2-SKN 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
5.9-3-วิทยาเขต-3-SKN 
บันทึกข้อความเชิญ
ประชุม 
5.9-3-วิทยาเขต-4-SKN 
แผนบริหารความเสี่ยง 
5.9-3-วิทยาเขต-5-SKN 
บันทึกข้อความติดตาม
การด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
5.9-3-วิทยาเขต-6-SKN 
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

4. มีการส่งเสริม 
สนับสนุน และ
ติดตาม ให้ทุกคณะใน
วิทยาเขตด าเนินการ
จัดการความรู้ 

    งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ร่วมกับคณะทั้ง 3 คณะ มีการส่งเสริม สนับสนุน และ
ติดตามการจัดการความรู้แต่ละคณะ โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
    1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรม การด าเนินงานการ
จัดการคววามรู้โดยมีทั้ง 3 คณะมีส่วนร่วม 
    2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาประเด็น
การจัดการความรู้ โดยให้สอดคล้องกับ 
พันธกิจของคณะ  
 

5.9-4-วิทยาเขต-1-SKN 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดท า
แผนงานจัดการความรู้
เพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
5.9-4-วิทยาเขต-2-SKN 
รายงานการประชุม 
5.9-4-วิทยาเขต-3-SKN 
แผนการจัดการความรู้
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
    3. มีการก ากับติดตามให้คณะได้จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ของคณะ 
    4. มีการก ากับติดตามให้คณะด าเนินงานตามแผน 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
    โครงการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ กิจกรรม: แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการนวด
ทางการกีฬาของนักศึกษา โดยจัดในวันที่ 20 สงิหาคม 2564  
คณะศิลปศาสตร์  
    โครงการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ 
ด้านการผลิตบัณฑิต : แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือเสริมทักษะสมรรถนะทางวิชาชีพสื่อสารการกีฬา 
ด้านการวิจัย : การจัดท าผลงานวิชาการเพ่ือเผยแพร่ออกสู่
สาธารณะ โดยจัดในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
คณะศึกษาศาสตร์  
    โครงการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์  กิจกรรม:  
ประเด็นที่ 1 ความส าคัญของการเผยแพร่ น าเสนอ
งานวิจัยและการต่อยอดงานวิจัย 
ประเด็นที่ 2 กาพัฒนาบัณฑิต: การจัดกิจกรรมและการ
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยจัดในวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 

ของทั้ง 3 คณะ 
5.9-4-วิทยาเขต-4-SKN  
รายงานการก ากับ
ติดตาม 
5.9-4-วิทยาเขต-5-SKN 
รูปเล่มโครงการจัดการ
ความรู้เพื่อไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
5.9-4-วิทยาเขต-6-SKN
รูปเล่มโครงการจัดการ
ความรู้ คณะศิลปศาสตร์ 
5.9-4-วิทยาเขต-7-SKN 
รูปเล่มโครงการจัดการ
ความรู้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

5. มีการประเมินการ
ปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยของ
วิทยาเขต 

 
- ไม่มีการประเมินในปีการศึกษา 2564 - 

 
 

 

 

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงาน นะคะ 
ขออนุญาตชี้แจง ดังนี้ค่ะ 
     1. การประเมินฯ ปีการศึกษา 2564 ในเรื่องการประเมินหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน จะประเมิน
การปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่ะ ดังนั้น ต้องรอสิ้น งปม 65 จึงจะท าแบบประเมินได้  
     2. ยกเลิกเล่มคู่มือที่เคยใช้ในการประเมินฉบับเดิมนะคะ เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับฯ 
เกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จึงต้องด าเนินการ
ตามข้อบังคับดังกล่าว 
     3. ขณะนี้ คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (ส่วนกลาง) ก าลังด าเนินการจัดท า 
แนวปฏิบัติ และแบบประเมิน และจะจัดส่งไปให้ส่วนราชการด าเนินการต่อไป 
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     4. ส าหรับ ตัวบ่งชี้ระดับวิทยาเขต 5.9 และระดับคณะ 5.10 ซึ่งเกณฑ์ข้อที่ 5 เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการประเมินตามปกติ แต่วิทยา
เขตยังไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  เนื่องจาก
ต้องรอแนวปฏิบัติ และเครื่องมือประเมินจากส่วนกลางก่อน จึงท าให้เกณฑ์ข้อที่ 5 จะไม่ได้คะแนนค่ะ  
 
ผลการประเมินตนเอง                

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
4 ข้อ 4 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.10    ผลการประเมินผลักสูตรของวิทยาเขต 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.จงรักษ์  กะรัมย์ Chongrak20@gmail.com 089 - 4006171 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.อารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 - 8066353 
 
เกณฑ์ประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของวิทยาเขต 
 
สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของวิทยาเขต  
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของวิทยาเขต 

ด าเนินงาน 
ผลการ 
ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของวิทยาเขต หลักสูตร 3 
2 คะแนนผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คะแนน 3.59 
3 คะแนนผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คะแนน 3.30 
4 คะแนนผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  คะแนน 3.39 
5 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของวิทยาเขต =++ 
คะแนน 10.28 

6 คะแนนที่ได้ = / คะแนน 3.42 
 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

10.28/3 3.42 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.10-วิทยาเขต-1-SKN รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
5.10-วิทยาเขต-2-SKN รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
5.10-วิทยาเขต-3-SKN รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
5.10-วิทยาเขต-4-SKN รายงานผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
5.10-วิทยาเขต-5-SKN รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
5.10-วิทยาเขต-6-SKN รายงานผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.11    ผลการประเมินคณะของวิทยาเขต 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.จงรักษ์  กะรัมย์ Chongrak20@gmail.com 089 - 4006171 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.อารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 - 8066353 
 
เกณฑ์ประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคณะทุกคณะของวิทยาเขต 
 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินคณะทุกคณะของวิทยาเขต 

 
 จ านวนคณะทั้งหมดของวิทยาเขต 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
1 คะแนนผลการประเมินคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

และสุขภาพ  
คะแนน 4.46 

2 คะแนนผลการประเมินคณะศิลปศาสตร์ คะแนน 3.74 
3 คะแนนผลการประเมินคณะศึกษาศาสตร์ คะแนน 4.20 
4 ผลรวมของคะแนนผลการประเมินหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของวิทยาเขต =++ 
คะแนน 12.40 

5 คะแนนที่ได้ = /3 คะแนน 4.13 
 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

12.40/3 4.13 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.11-วิทยาเขต-1-SKN รายงานการประเมินตนเองคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
5.11-วิทยาเขต-2-SKN รายงานการประเมินตนเองคณะศิลปศาสตร์ 
5.11-วิทยาเขต-3-SKN รายงานการประเมินตนเองคณะศึกษาศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.12    การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล       ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล e-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.จงรักษ์  กะรัมย์ Chongrak20@gmail.com 089 - 4006171 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.อารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 - 8066353 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.มีการก าหนดนโยบาย

ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

    งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้มีการจัดท าประกาศนโยบาย และ
แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามนโยบาย  
แนวปฏิบัติ โดยมีคู่มือและแนวทางในการท างาน 
ให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ การ
วางแผน การด าเนิน การและเก็บข้อมูล การ
ประเมินคุณภาพ 

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

2.มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

    งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยได้มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
    มีการจัดท าปฏิทินในการด าเนินงานตลอดปี
การศึกษา รวมทั้งมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ ในรอง 3 
เดือน 6 เดือน 9 เดือน แล้วรายงานผลการก ากับ
ติดตามต่อรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต 

5.12-2-วิทยาเขต-1-SKN 
ระบบกลไกลการประกัน
คุณภาพการศึกษา วิทยา
เขตสมุทรสาคร 
5.12-2-วิทยาเขต-2-SKN 
ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ตามตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 
5.12-2-วิทยาเขต-3-SKN 
ปฏิทินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.12-2-วิทยาเขต-4-SKN 
รายงานผลการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
ระดับวิทยาเขต 

3.มีแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

    งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้มีการเชิญหัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ และผู้ที่เก่ียวข้องเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือจัดท าแผนดังนี้ 
    1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
    2. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

5.12-3-วิทยาเขต-1-SKN 
รายงานการประชุม 
5.12-3-วิทยาเขต-2-SKN 
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
5.12-3-วิทยาเขต-3-SKN 
แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4.มีการด าเนินงานตามแผน      งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้มีการด าเนิน งานตามแผนเพียงแต่ 
มีการปรับบางกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยได้มีการ
ด าเนินงานดังนี้ 
    1. มีการก ากับติดตามการด าเนิน งานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ตามตัวบ่งชี้ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน 
รอบ 9 เดือน เพ่ือรายงานผลให้กับผู้บริหารได้รับ
ทราบความก้าวหน้า      
    2. มีการทบทวนการก าหนดเป้าหมาย ตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ในระดับคณะและระดับ
วิทยาเขต  
    3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
    4. กิจกรรมทบทวนตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต      
ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 24-25 และ 27 
พฤษภาคม 2565 เนื่องจากมีการปรับคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและ
วิทยาเขต  ส าหรับปีการศึกษา 2564 

อ้างถึง 5.12-2-วิทยาเขต-4-SKN 
รายงานผลการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
ระดับวิทยาเขต 
5.12-4-วิทยาเขต-1-SKN 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ 
5.12-4-วิทยาเขต-2-SKN 
รายงานผลกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2564 
5.12-4-วิทยาเขต-3-SKN 
รายงานผลกิจกรรม
ทบทวนตัวบ่งชี้ เกณฑ์การ
ประเมิน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
เขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับคณะ  
และระดับวิทยาเขต  
ปีการศึกษา 2564 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5.มีการติดตามและรายงาน

ผลการด าเนินงานตาม
แผน 

    งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้มีการก ากับติดตามงานตามแผนโดย
ได้มีการรายงานให้กับผู้บริหารได้รับทราบถึงผล
การด าเนินงานดังนี้ 
    1. การจัดส่งแบบฟอร์มการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต ตามตัว
บ่งชี้ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 
    2. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

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

6.มีการน าผลการ
ด าเนินงานไปวางแผน
พัฒนาการด าเนินงาน
ต่อไป 

    งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร ได้มีการน าผลการด าเนินงาน จากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา เพ่ือน ามาปรับปรุงการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการวางแผน
เชิญประชุมหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการจักท า
แผน การด าเนินงานและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

5.12-6-วิทยาเขต-1-SKN 
ร่างแผนพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2565 
 

 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

6 ข้อ 5 คะแนน 
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มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา    
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1      นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี ้       ผลลัพธ ์
ปีการเก็บข้อมูล    ปีการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   ส านักงานกีฬา/หัวหน้าส านักงานกีฬา 
 

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

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ  60 ขึ้นไป 

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 

 
 จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 

 x 100 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ =  

 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติ X5  

60 
 

หมายเหตุ 
1. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ให้นับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติเพียงรายการเดียว หากนักศึกษาได้รับรางวัลมากกว่า 1 รายการ ให้นับเพียง
รางวัลเดียวโดยไม่นับซ้ า  

2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ให้นับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ   
เพียงรายการเดียว หากนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1 รายการ ให้นับเพียงรายการเดียวโดยไม่นับซ้ า  

3. จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของวิทยาเขต ให้นับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของปีการศึกษาที่
รับการประเมิน โดยให้ใช้ข้อมูล จากกองส่งเสริมวิชาการ ณ วันที่ 28 มิถุนายน ของทุกปี                
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ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ คณะ 

จ านวนนกัศึกษาที่
ได้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาระดับชาต ิ

จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

ระดับชาติทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 

1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 4 18  

2 คณะศลิปศาสตร ์ 0 1  

3 คณะศึกษาศาสตร ์ 0 14  

รวม 4 33  

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ400 

/*100 

ร้อยละ 12.12 (*5/60) 12.12x5/60=1.01 คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง                

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
ร้อยละ 12.12 1.01 คะแนน 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-วิทยาเขต-1-SKN อ้างอิงเอกสารจาก 3 คณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2      นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี ้       ผลลัพธ ์
ปีการเก็บข้อมูล    ปีการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   ส านักงานกีฬา/หัวหน้าส านักงานกีฬา 
 

ผู้รับผิดชอบ ชือ่-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ผศ.วิษณุ  อรุณเมฆ Witsana.arun@gmail.com 094 - 6562661 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผศ.วิษณุ  อรุณเมฆ Witsana.arun@gmail.com 094 - 6562661 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เป็น

คะแนนระหวา่ง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ 
นานาชาติ 

 

 จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
 x 100 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนท่ีได้ =  

 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ X5  

40 
 

หมายเหตุ 
1. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให้นับนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพียงรายการเดียว หากนักศึกษาได้รับรางวัลมากกว่า 1 รายการ 
ให้นับเพียงรางวัลเดียวโดยไม่นับซ้ า  

2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให้นับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติเพียงรายการเดยีว หากนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1 รายการ ให้นับเพียงรายการเดียวโดยไม่
นับซ้ า  

3. จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของวิทยาเขต ให้นับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคต้นของปีการศึกษาที่
รับการประเมิน โดยให้ใช้ข้อมูล จากกองส่งเสริมวิชาการ ณ วันที่ 28 มิถุนายน ของทุกปี                
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ คณะ 

จ านวนนักศึกษาท่ี
ได้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาต ิ

จ านวนนักศึกษา     
ที่เข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 

1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 1 1  

2 คณะศลิปศาสตร ์  2 3  

3 คณะศึกษาศาสตร ์ - -  

รวม 3 4  

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ100 

/*100 

ร้อยละ 75 (*5/40) 75x5/40=9.37 คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง                

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
ร้อยละ 75 5 คะแนน 

 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.2-วิทยาเขต-1-SKN อ้างอิงเอกสารจาก 3 คณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3        นักศึกษาในศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ 
                        นานาชาติ 
ชนิดตัวบ่งชี ้          ผลลัพธ ์
ปีการเก็บข้อมูล      ปีการศึกษา   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ   ส านักงานกีฬา/หัวหน้าส านักงานกีฬา 
 

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

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ได้รับรางวัลจากการเข้ารว่มการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม            

การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
 

 จ านวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ

 x 100 
จ านวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่เข้าร่วมการแข่งขันกฬีาระดับ 

นานาชาติ 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนท่ีได้ =  

 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศที่ได้รับรางวัล 
จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ X5  

40  
 

หมายเหตุ 
 

1. นักศึกษาในศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ หมายถึง นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาในศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา
ที่รับการประเมิน 

2. จ านวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ ให้นับจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพียงรายการเดียว                
หากนักศกึษาได้รับรางวัลมากกว่า 1 รายการ ให้นับเพียงรางวัลเดียวโดยไม่นับซ้ า 

3. จ านวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให้นับจ านวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพียงรายการเดียว หากนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1 
รายการ ให้นับเพียงรายการเดียวโดยไม่นับซ้ า 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ คณะ 

จ านวนนักศึกษาท่ี
ได้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาต ิ

จ านวนนักศึกษา     
ที่เข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 

1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 1 1  

2 คณะศลิปศาสตร ์ 2 3  

3 คณะศึกษาศาสตร ์ - -  

รวม 3 4  

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ100 

/*100 

ร้อยละ 75 (*5/40)75x5/40=9.37 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 75 5 คะแนน 
 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.3-วิทยาเขต-1-SKN อ้างอิงเอกสารจาก 3 คณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

มาตรฐานที่ 7 เอกลักษณ์ด้านกีฬา    
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1       การพัฒนานักกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ชนิดตัวบ่งชี ้           กระบวนการ 
ปีการเก็บข้อมูล        ปีการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานกีฬา/หัวหน้าส านักงานกีฬา 
 

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

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการ 
    พัฒนานักกีฬา 

    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขต
สมุทรสาคร โดยส านักงานกีฬา ได้จัดท าระบบและ
กลไก เพ่ือให้การด าเนินงานด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ของวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.1-1-วิทยาเขต-1-SKN 
ประกาศมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร เรื่อง 
นโยบาย กลยุทธ์ 
เป้าหมาย และแนว
ปฏิบัติการพัฒนากีฬา 
สู่ความเป็นเลิศ 
7.1-1-วิทยาเขต-2-SKN 
ระบบและกลไกการ
พัฒนานักกีฬา 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร 

2. มีการจัดท าแผนพัฒนา  
   นักกีฬา 

    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขต
สมุทรสาคร โดยส านักงานกีฬา ได้จัดท าแผนพัฒนา
นักกีฬา โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักกีฬาได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

7.1-2-วิทยาเขต-1-SKN 
แผนพัฒนานักกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร 

3. มีการด าเนินการตาม 
   แผนพัฒนานักกีฬา 

    ส านักงานกีฬา  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
กีฬาโดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ 

7.1-3-วิทยาเขต-1-SKN 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ถึงแม้ว่าใน
ปีงบประมาณ 2564 การแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ  
ได้ถูกยกเลิกเนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

สมุทรสาคร เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ฝึกสอนกีฬาและ
คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน 
7.1-3-วิทยาเขต-2-SKN 
แบบรายงานการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ
บุคลากรและนักศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร 

4. มีการติดตามและ 
   รายงานผลการพัฒนา 
   นักกีฬา 

    ส านักงานกีฬา  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รายงานผลการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ  
ต่อคณะผู้บริหารของวิทยาเขตสมุทรสาคร 
คณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร คณะกรรมการ
บริหารประจ าภาคกลาง และมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

7.1-4-วิทยาเขต-1-SKN 
แบบรายงานการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของ
บุคลากรและนักศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร 
7.1-4-วิทยาเขต-2-SKN 
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร (รายงานผล
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
ระดับชาติและนานาชาติ) 
7.1-4-วิทยาเขต-3-SKN 
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ประจ าภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ (รายงานผล
การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
ระดับชาติและนานาชาติ) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5. มีการทบทวนผลการ 
   ด าเนินงานและน า 
   ข้อเสนอแนะไปวางแผน 
   พัฒนาต่อไป  

    ส านักงานกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้ก าหนดให้มีการประชุมผู้
ฝึกสอนกีฬาและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 
เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการ
พัฒนานักกีฬา และทบทวนประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรค เพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7.1-5-วิทยาเขต-1-SKN 
ระเบียบวาระการประชุม
ผู้ฝึกสอนกีฬาและ
คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬา 
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร 
 
 

 

ผลการประเมินตนเอง                
ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

5 ข้อ 5 คะแนน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ตัวบ่งชี้ 7.2  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ    

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ-สกุล E-mail หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับติดตาม ดร.วิภา  จันทรวงค ์ chantarawong.wp@gmail.com 081 - 0104232 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.อารยา  แก้วบุบผา Araya.porn17@gmail.com 086 - 8066353 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาของวิทยาเขต เป็น

คะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาของวิทยาเขต 

 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
X 100 

จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดของวิทยาเขต 
  

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนท่ีได้ = 
 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาของวิทยาเขต 

× 5 
 80 

 

หมายเหตุ 
1. การนับจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้นับตามปีงบประมาฯที่ตรงกับปีการศึกษา ที่รับการ

ประเมิน 
2. จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมด้านศาสตร์การกีฬาของวิทยาเขต ให้นับเฉพาะผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาทีไ่ด้รับจัดสรรจากเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น ในปีงบประมาณ
ที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน  

3. จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมทั้งหมดของวิทยาเขต ให้นับผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์
ประจ าวิทยาเขตที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน  

4. ศาสตร์การกีฬา หมายถึง  องค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การเสริมสร้างสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางการกีฬา 

5. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหมายถึง ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chantarawong.wp@gmail.com
mailto:Araya.porn17@gmail.com
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ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ คณะ 
จ านวนผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมทั้งหมด 

จ านวนผลงานวิจัย
หรอืนวัตกรรม 

ด้านศาสตร์การกีฬา 

 
หมายเหตุ 

1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 6 5  
2 คณะศิลปศาสตร์ 3 2  
3 คณะศึกษาศาสตร์ 7 3  

รวม 16 10  
ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ด้านศาสตร์การกีฬาของวิทยาเขต 

62.50 

คะแนนที่ได ้ 3.91 
 
ผลการประเมินตนเอง                

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
ร้อยละ 62.50 3.91 คะแนน 

รายการเอกสารอ้างอิง 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.2-วิทยาเขต-1-SKN  แบบรายงานสรุปจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา  
วิทยาเขตสมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนท่ี 3 การสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

ตารางท่ี 3-1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับวิทยาเขต
ผลประเมิน 
(คะแนน)

ระบุเหตุผล/ข้อทีไ่ด้

มาตรฐานที ่1 ผลลพัธผู้์เรียน

1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 4.22
1.2 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท ารวมกบัผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่

4.69

1.3 นกัศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 4.97
1.4 นกัศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด 4.74

มาตรฐานที ่2  ผลลพัธก์ารวิจัยและนวัตกรรม

2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 3.81
2.2 ผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชนข์องอาจารย์ประจ าวิทยาเขต 4.69

มาตรฐานที ่3 ผลลพัธก์ารบริการวิชาการ
3.1 ผู้รับบริการทางวิชาการ 0.51
3.2 ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข็มแข็งและย่ังยืน 1.91

มาตรฐานที ่4 ผลลพัธศิ์ลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเลน่พ้ืนบ้านและกีฬาไทย

4.1 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ได้รับการฟื้นฟู อนรัุกษ์ เผยแพร่ หรือวิจยั 5.00
มาตรฐานที ่5 การบริหารจัดการ

5.1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 5 ได้ข้อ 1 2 3 4 5

5.2 การบริหารงานวิจยัและนวัตกรรม 5 ได้ข้อ 1 2 3 4 5

5.3 เงินสนบัสนนุงานวิจยัและนวัตกรรม (เงินรายได้) 4.42
5.4 เงินสนบัสนนุงานวิจยัและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 1.86
5.5 การบริหารงาน ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 5 ได้ข้อ 1 2 3 4 5 6

5.6 การพัฒนาบุคลากร 5 ได้ข้อ 1 2 3 4 5 6

5.7 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.17
5.8 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 4.17
5.9 การบริหารของคณะเพือ่สนับสนุนการด าเนินงานตามพนัธกจิ 4 ได้ข้อ 1 2 3 

5.10 ผลการประเมินหลักสูตรของวิทยาเขต 3.42
5.11 ผลการประเมินคณะของวิทยาเขต 4.13
5.12 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ได้ข้อ 1 2 3 4 5 6

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณข์องนักศึกษาด้านกีฬา

6.1 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนกัศึกษา 1.01
6.2 นกัศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 5.00
6.3 นกัศึกษาในศูนย์กีฬาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 5.00

มาตรฐานที่ 7 เอกลักษณด้์านกีฬา

7.1 การพัฒนานกักีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 5 ได้ข้อ 1 2 3 4 5

7.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์ทางการกฬีา 3.91

การด าเนินงานระดับดี4.06ผลการประเมินระดับวิทยาเขต
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ตารางท่ี 3-2 แสดงผลการการวิเคราะห์การด าเนินงานแยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมนิระดับวทิยาเขต
มาตรฐาน 0.00 – 1.50 ระดับคุณภาพต้องปรบัปรงุเรง่ด่วน

1.51 – 2.50 ระดับคุณภาพต้องปรบัปรงุ
2.51 – 3.50 ระดับคุณภาพพอใช้
3.51 – 4.50 ระดับคุณภาพดี
4.51 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

1 4 - - 4.65 4.65 การด าเนินงานระดับดีมาก

2 2 - - 4.25 4.25 การด าเนินงานระดับดี

3 2 - - 1.21 1.21 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

4 1 - - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

5 12 3.66 4.83 3.78 4.26 การด าเนินงานระดับดี

6 3 3.67 3.67 การด าเนินงานระดับดี

7 2 5.00 3.91 4.45 การด าเนินงานระดับดี

รวมตัวบ่งช้ี 26 4 7 15

การด าเนินงาน
ระดับดี

การด าเนินงาน
ระดับดีมาก

การด าเนินงาน
ระดับดี

การด าเนินงานระดับดี

คะแนนการประเมนิเฉลี่ย

ตัวบ่งช้ี I P O
คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน*

3.66 4.86 3.80
4.06
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ตารางท่ี 3-3 แสดงข้อมูลพื้นฐานทีใช้ในการประเมิน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ระดับ ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 
วิทย์ฯ
กีฬา 

ศิลป
ศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต 

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน         
1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ       4.22 
   1.1.1 คะแนนผลประเมินบัณฑติหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลังกาย (bESS) 4.21     4.21 
   1.1.2 คะแนนผลประเมินบัณฑติหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพ (bHP)         
   1.1.3 คะแนนผลประเมินบัณฑติหลักสูตรวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา 
(bSCS)         
   1.1.4 คะแนนผลประเมินบัณฑติหลักสูตรการบรหิารจดัการกีฬา 
(bSM)       4.15 
   1.1.5 คะแนนผลประเมินบัณฑติหลักสูตรการบรหิารจดัการธรุกิจ
สุขภาพ (bHBA)         
   1.1.6 คะแนนผลประเมินบัณฑติหลักสูตรสื่อสารการกีฬา  (bSC)   4.15     
   1.1.7 คะแนนผลประเมินบัณฑติหลักสูตรการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ (bTR)         
   1.1.8 คะแนนผลประเมินมหาบณัฑิตหลักสตูรบริหารจัดการกีฬาและ
นันทนาการ (mSRM)         
   1.1.9 คะแนนผลประเมินบัณฑติหลักสูตรพลศึกษา (bPE)     4.31 4.31 
   1.1.10 คะแนนผลประเมินบัณฑิตหลักสูตรสุขศึกษา (bHE)         
   1.1.11 คะแนนผลประเมินบัณฑิตหลักสูตรพลศึกษาส าหรบับุคคล
พิเศษ (bSPE)         
   1.1.12 คะแนนผลประเมินบัณฑิตหลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา 
(bPEHE)         
   1.1.13 คะแนนผลประเมินมหาบัณฑิตหลักสูตรพลศึกษาและกีฬา 
(mPE)         
   1.1.14 คะแนนผลประเมินดุษฎบีัณฑิตหลักสูตรพลศึกษาและกีฬา 
(dPES)         
   1.1.15 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน 1 1 1 3 
1.2 บัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งานท ารวมกับผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่         
   1.2.1 คะแนนท่ีได้จากการแปลงค่าร้อยละของบณัฑิตหลักสตูร
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (bESS) 5.00     

5.00 

   1.2.2 คะแนนท่ีได้จากการแปลงค่าร้อยละของบณัฑิตหลักสตูรการ
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ (bHP)         
   1.2.3 คะแนนท่ีได้จากการแปลงค่าร้อยละของบณัฑิตหลักสตูร
วิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา (bSCS)         
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   1.2.4 คะแนนท่ีได้จากการแปลงค่าร้อยละของบณัฑิตหลักสตูรการ
บริหารจดัการกีฬา (bSM)       

4.06 

   1.2.5 คะแนนท่ีได้จากการแปลงค่าร้อยละของบณัฑิตหลักสตูรการ
บริหารจดัการธรุกิจสุขภาพ (bHBA)         
   1.2.6 คะแนนท่ีได้จากการแปลงค่าร้อยละของบณัฑิตหลักสตูรสื่อสาร
การกีฬา  (bSC)   4.06     
   1.2.7 คะแนนท่ีได้จากการแปลงค่าร้อยละของบณัฑิตหลักสตูรการ
ท่องเที่ยวและนันทนาการ (bTR)         
   1.2.8 คะแนนท่ีได้จากการแปลงค่าร้อยละของบณัฑิตหลักสตูรพล
ศึกษา (bPE)     5.00 

5.00 

   1.2.9 คะแนนท่ีได้จากการแปลงค่าร้อยละของบณัฑิตหลักสตูรสุข
ศึกษา (bHE)         
   1.2.10 คะแนนท่ีได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑติหลักสูตรพล
ศึกษาส าหรับบุคคลพเิศษ (bSPE)         
   1.2.11 คะแนนท่ีได้จากการแปลงค่าร้อยละของบัณฑติหลักสูตรพล
ศึกษาและสุขศึกษา (bPEHE)         
   1.2.12 คะแนนท่ีได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงาน
ของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่หลักสตูรสาขาบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ 
(mSRM)   

  

  

0 

   1.2.13 คะแนนท่ีได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงาน
ของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา(ป.โท)ที่ไดร้ับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่หลักสูตรสาขาหลักสูตรพลศึกษาและกีฬา (mPE)     

0 0.00 

   1.2.14 คะแนนท่ีได้จากแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงาน
ของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา (ป.เอก)ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หลักสูตรสาขาพลศึกษาและกีฬา (dPES)     

  
  

1.3 นักศึกษาระดับปรญิญาตรีช้ันปีสุดท้ายท่ีเป็นผูส้ร้างหรือผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวตักรรม         
   1.3.1 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้าง
หรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรรวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลังกาย (bESS) 40     

40.00 

   1.3.2 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้าง
หรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาสขุภาพ 
(bHP)         
   1.3.3 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายท่ีเป็นผู้สร้าง
หรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา 
(bSCS)         
   1.3.4 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผูส้รา้งหรือผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรรการบรหิารจดัการกีฬา (bSM)       

12.00 

   1.3.5 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผูส้รา้งหรือผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ 
(bHBA)         
   1.3.6 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผูส้รา้งหรือผู้   12     
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ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรสื่อสารการกีฬา  (bSC) 
   1.3.7 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผูส้รา้งหรือผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ (bTR)         
   1.3.8 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผูส้รา้งหรือผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรพลศึกษา (bPE)     47 

47.00 

   1.3.9 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผูส้รา้งหรือผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรสุขศึกษา (bHE)         
   1.3.10 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสตูรพลศึกษาส าหรับบคุคลพิเศษ (bSPE)         
   1.3.11 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือ
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสตูรพลศึกษาและสุขศึกษา (bPEHE)         
   1.3.12 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายทั้งหมดของคณะ 
ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง  40 15 60 115 
1.4 นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผา่นภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด         
   1.4.1 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายท่ีสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลังกาย (bESS) 39     

39.00 

   1.4.2 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายท่ีสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพ (bHP)         
   1.4.3 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายท่ีสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดหลักสูตรรวิทยาศาสตร์การฝึกสอน
กีฬา (bSCS)         
   1.4.4 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดหลักสตูรการบริหารจัดการกีฬา (bSM)       

14.00 

   1.4.5 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดหลักสตูรการบริหารจัดการธุรกิจสขุภาพ 
(bHBA)         
   1.4.6 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
ภาษาองักฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดหลักสตูรสื่อสารการกีฬา  (bSC)   14     
   1.4.7 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดหลักสตูรการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
(bTR)         
   1.4.8 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดหลักสตูรพลศึกษา (bPE)     56 

56.00 

   1.4.9 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดหลักสตูรสุขศึกษา (bHE)         
   1.4.10 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายทีส่อบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทีก่ าหนดหลักสตูรพลศึกษาส าหรับบุคคลพิเศษ 
(bSPE)         
   1.4.11 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายทีส่อบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดหลักสตูรพลศึกษาและสุขศึกษา         
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(bPEHE) 

มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม         
2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด (เรื่อง) 2 3 3 8 
2.1.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ(ค่าน้ าหนัก 0.2) มีจ านวน
เรื่อง 

      0 

2.1.2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ค่าน้ าหนกั 0.4) 
มีจ านวนเรื่อง 

      0 

2.1.3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.4) มีจ านวนเรื่อง     1 0.4 
2.1.4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  (ค่าน้ าหนัก 0.6) มี
จ านวนเรื่อง 

1 3   2.4 

2.1.5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556   แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 0.8) มี
จ านวนเรื่อง 

1 0 2 2.4 

2.1.6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  (ค่าน้ าหนัก 1.0) มีจ านวนเรื่อง 

      0 

2.1.7 ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 1.0) มีจ านวนเรื่อง       0 
2.1.8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (ค่าน้ าหนัก 1.0) มีจ านวนเรื่อง 

      0 

2.1.9 ผลงานวิจยัที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 
(ค่าน้ าหนัก 1.0) มีจ านวนเรื่อง 

      0 

2.1.10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (ค่าน้ าหนัก 1.0) มีจ านวนเรื่อง 

      0 

2.1.11 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (ค่าน้ าหนัก 1.0) มีจ านวนเรื่อง 

      0 
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2.1.12 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ าหนัก 1.0) มีจ านวนเรื่อง 

      0 

2.2 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดของคณะ (คน) 5 4 7 16 
 2.2.1 จ านวนผลงานวิจยัและนวตักรรมที่ใช้ประโยนช์เชิงวิชาการ (เรื่อง) 3 1 0 4 
 2.2.2 จ านวนผลงานวิจยัและนวตักรรมที่ใช้ประโยนช์เชิงนโยบาย (เรื่อง) 0 0 5 5 
 2.2.3 จ านวนผลงานวิจยัและนวตักรรมที่ใช้ประโยนช์เชิงชุมชน/ สงัคม 
(เรื่อง) 

0 1 0 1 

 2.2.4 จ านวนผลงานวิจยัและนวตักรรมที่ใช้ประโยนช์เชิงพาณิชย ์ 
(เรื่อง) 

0 0 2 2 

มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ         
3.1จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการทั้งหมดของคณะ          

9,657  
         
2,070            385  

        
12,112  

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้าน
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย         
4.1 จ านวนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยท้ังหมดของคณะ 2 2 2 6 
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ         
5.4 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้) ของคณะ      

250,000  
       
90,000      185,000  

      
525,000  

5.5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
ของคณะ 

     
459,000  

              
-         60,000  

      
519,000  

5.6 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดของคณะ (ไม่นบัลาศึกษาต่อแบบเต็ม
เวลา) 

          
10  

          
11           12  

             
33  

5.7.1 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 6 7 12 25 
     5.7.1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์
ที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิปรญิญาตร ี 0 0 0 0 
      5.7.1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์
ที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิปรญิญาโท 3 6 7 16 
     5.7.1.3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์
ที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิปรญิญาเอก 3 1 5 9 
5.7.2 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ 4 4 7 15 
     5.7.2.1 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ที่ส าเร็จการศึกษาวฒุิปริญญาตร ี 0 0 0 0 
     5.7.2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ที่ส าเร็จการศึกษาวฒุิปริญญาโท 3 3 4 10 
     5.7.2.3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ ที่ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก 1 1 3 5 
5.7.3 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองช่วย
ศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 
     5.7.3.1 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ที่ส าเร็จการศึกษาวฒุิปริญญาตร ี 0 0 0 0 
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    5.7.3.2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ที่ส าเร็จการศึกษาวฒุิปริญญาโท 0 0 0 0 
    5.7.3.3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ที่ส าเร็จการศึกษาวฒุิปริญญาเอก 0 0 0 0 
5.7.4 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 
     5.7.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์ที่ส าเร็จการศึกษาวฒุิปริญญาตร ี 0 0 0 0 
     5.7.4.2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์ที่ส าเร็จการศึกษาวฒุิปริญญาโท 0 0 0 0 
    5.7.4.3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์ที่ส าเร็จการศึกษาวฒุิปริญญาเอก 0 0 0 0 
 5.7.5 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอื่น (เช่น ครู 
คศ. ทุกระดับ) 0 0 0 0 
5.11 ผลการประเมินหลกัสูตรของวิทยาเขต       3.43 
   1.1.1 คะแนนประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย (bESS) 3.59     3.59 
   1.1.2 คะแนนประเมินหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ (bHP)         
   1.1.3 คะแนนประเมินบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกฬีา 
(bSCS)         
   1.1.4 คะแนนประเมินหลักสูตรการบริหารจัดการกีฬา (bSM)       3.30 
   1.1.5 คะแนนประเมินหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ 
(bHBA)         
   1.1.6 คะแนนประเมินหลักสูตรสื่อสารการกีฬา  (bSC)   3.30     
   1.1.7 คะแนนประเมินหลักสูตรการท่องเที่ยวและนันทนาการ (bTR)         
   1.1.8 คะแนนผลประเมินมหาบณัฑิตหลักสตูรบริหารจัดการกีฬาและ
นันทนาการ (mSRM)         
   1.1.9 คะแนนประเมินหลักสูตรพลศึกษา (bPE)     3.39 3.39 
   1.1.10 คะแนนประเมินหลักสูตรสุขศึกษา (bHE)         
   1.1.11 คะแนนประเมินหลักสูตรพลศึกษาส าหรับบคุคลพิเศษ (bSPE)         
   1.1.12 คะแนนประเมินหลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา (bPEHE)         
   1.1.13 คะแนนประเมินหลักสูตรพลศึกษาและกีฬา (mPE)         
   1.1.14 คะแนนประเมินหลักสูตรพลศึกษาและกีฬา (dPES)         
มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณข์องนักศึกษาด้านกีฬา           
6.1 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา           
     6.1.1 จ านวนนักศึกษาท้ังหมดของคณะ  150 69 325 544 
     6.1.2 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาระดับชาต ิ 18 1 14 33 
     6.1.3 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 3 0 4 
   6.2 นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ         
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     6.2.1 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ทั้งหมด 1 0 0 1 
     6.2.2 จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับชาต ิ 4 0 0 4 
     6.2.3 จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาต ิ 1 2 0 3 
   6.3 นักศึกษาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่เข้าร่วมการแข่งขันกฬีา
ระดับนานาชาต ิ         
     6.3.1 จ านวนนักศึกษาในศูนยก์ีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ 0 0   0 
     6.3.2 จ านวนนักศึกษาในศูนยก์ีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ 0 0 0 0 
มาตรฐานที่ 7 เอกลักษณ์ด้านกีฬา           
7.2  ผลงานวิจัยและนวตักรรมด้านศาสตร์การกีฬา         
   7.2.1 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา (เรื่อง) 5 2 3 10 
   7.2.2 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมด (เรื่อง) 6 3 7 16 
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ตารางท่ี 3-3 การวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 

 

 
มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 

 

 
มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
- 
 

 
- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและใช้อาคารสถานที่
ยังมีจ านวนน้อย 
 
- ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยังยืน 
 
 

- ผู้รับผิดชอบควรมีวิธีการปรับเปลี่ยนการให้บริการ
วิชาการทางสังคมเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยให้มาขึ้นโดยน า
เทคโลยีเข้ามามีบทบาทในการให้บริการ 
- การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน รอบๆมหาวิทยาลัย โดยท าการส ารวจความ
ต้องการในการของชุมชน ตามความเชี่ยวชาญและ
ศาสตร์ทางกีฬา เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยัง
ยืนให้กับชุมชน 
 

หมายเหตุ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้ท าการผ่อนปรนเรื่องของการจัดกิจกรรม การออกก าลังกาย และการเรียน
การสอน ประมาณเดือนมีนาคม จึงท าให้จ านวนของผู้รับบริการและผู้ใช้อาคารสถานที่ยังมีจ านวนน้อย แต่ทุก
คณะได้มีความพยายามที่จะท าการให้บริการวิชาการอย่างเต็มความสามารถ  
 
 



[ 94 ] 

   
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 

 

 
 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
 
 

- ควรมีการสร้างแรงจูงใจ การให้ความรู้ ช่องทาง
ในการเขียนของบประมาณแผ่นดิน  
- การท า MOU กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพื่อเป็น
ช่องทางของการท าวิจัย 

 
มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของนักศึกษาด้านกีฬา  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
- 
 

 
- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- จ านวนนักศึกษานอกศูนย์กีฬาและในศูนย์กีฬา  
ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ มีจ านวนน้อย 
 
 

- ควรส่งเสริมและสร้างจุดเด่นของวิทยาเขตเพ่ือ
ดึงดูดนักกีฬาที่มีความสามารถเข้ามาศึกษาต่อ 
รวมทั้งการให้สวัสดิการที่ดีกับนักกีฬา 
- การท าความร่วมมือกับสมาคมกีฬา หรือผู้ฝึกสอน
ในการส่งนักกีฬาเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาเขต 

 

 
มาตรฐานที่ 7 เอกลักษณ์ด้านกีฬา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ภาคผนวก 
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รหัสเอกสารอ้างอิง 
 

ระดับวิทยาเขต 
 

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

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

 

 
 
 
 


