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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้น
การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธาน 
ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเน่ือง  
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้องค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และ   
สมศ. 12 ตัวบ่งช้ี ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 12 (ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งช้ีที่  
13, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 (รายงานข้อมูล แต่ไม่นําคะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด 36 
ตัวบ่งช้ี  
  ผลการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 9 
องค์ประกอบ จํานวน 36 ตัวบ่งช้ี (มก. 1 ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 13 ตัวบ่งช้ี ไม่รวมตัว
บ่งช้ี 12, 13, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน 4.55 อยู่ในระดับดีมาก โดย
ด้านปัจจัยนําเข้าจํานวน 4 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 3.93 อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ จํานวน 19 
ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 4.89 อยู่ในระดับดีมาก  และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี มี
ผลการประเมิน 4.28 อยู่ในระดับดี 
 ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (รวม 36 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์และ
แผนการดําเนินการ 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต 4.00 4.08 ดี ดี
องค์ประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
องค์ประกอบที่  4 การวิจัย  4.80 4.36 ดีมาก ดี
องค์ประกอบที่  5 การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
องค์ประกอบที่  6 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก
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องค์ประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ 4.99 4.99 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.34 ดี ดี 

คะแนนภาพรวม 4.55 3.52 ดีมาก ดีมาก 
 

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานอุดมศึกษา (รวม 36 ตัวบ่งช้ี) 
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพบัณฑิต         3.79 4.01 ดี ดี 
มาตรฐานที ่2 ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา  
 ก ด้านธรรมาภิบาลของการบรหิารการอุดมศึกษา 4.87 4.88 ดีมาก ดีมาก 
 ข ด้านพันธกิจของการบริหารการอดุมศึกษา 4.56 4.56 ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที ่3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู ้

4.76 4.23 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนภาพรวม 4.55 4.52 ดีมาก ดีมาก 
 

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (รวม 36 ตัวบ่งช้ี) 
ด้านการบริหารจัดการ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.46 4.58 ดี ดีมาก 
ด้านกระบวนการภายใน 4.84 4.83 ดีมาก ดีมาก 
ด้านการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
ด้านบุคลากร การเรยีนรู้และนวัตกรรมม 4.10 3.77 ดี ดี 

คะแนนภาพรวม 4.55 4.52 ดีมาก ดีมาก 
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 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา (รวม 36 ตัวบ่งช้ี) 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการศึกษา 

4.50 4.46 ดี ดี

1)   ด้านกายภาพ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
2)   ด้านวิชาการ 3.84 3.84 ดี ดี
3)   ด้านการเงนิ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
4)   ด้านการบริหารจัดการ 4.85 4.85 ดีมาก ดีมาก

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4.61 4.53 ดีมาก ดีมาก

1)    ด้านการผลิตบัณฑิต 4.24 4.38 ดี ดี
2)    ด้านการวจิัย 4.80 4.36 ดีมาก ดี
3)    ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
4)    ด้านการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก

คะแนนภาพรวม 4.55 4.50 ดีมาก ดีมาก
   

ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี พบว่า มีตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนผล
การประเมิน 4.51-5.00) จํานวน 26 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 
3.51-4.50) จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนผลการประเมิน 2.51-
3.50) จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน 1.51-
2.50) จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการ
ประเมิน 0.00-1.50) จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ สกอ. 2.3  

ผลการประเมินตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังน้ี 

จุดแข็ง 
1. อาจารย์มีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน และ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
2. นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความรักความผูกพันและเช่ือมั่นในการจัดการเรียนการสอน

ของคณะฯ 
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3. คณะฯมีการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย และเกิดประโยชน์แก่สังคมสามารถบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยได้เป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะฯ ยังขาดความเข้าใจในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้มี

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป้าหมายของตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ตํ่ากว่าเกณฑ์ สกอ. 
3. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติยังมีน้อย 
4. ขาดระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ 
5. ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ ไม่เป็นตาม

เป้าหมายหลายตัวบ่งช้ี 
ข้อเสนอแนะ 
- 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
- 

 



 

บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวัตคิวามเป็นมา 

•  ช่ือหน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตร 
•  สถานที่ต้ัง เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
•  ตราประจําหน่วยงาน - 
•  สีประจําหน่วยงาน เหลืองอมส้ม 
•  ประวัติความเป็นมา โดยสังเขป  
ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดต้ังภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 
ตอนท่ี 120 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 นับต้ังแต่ได้รับการอนุมัติให้จัดต้ังเป็น “ภาควิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา” ภาควิชาฯ ได้จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา โดย หลักสูตรได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 และเปิดรับ
นิสิตเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรก เมื่อภาคต้นในปีการศึกษา 2537 

ในปี พ.ศ. 2541 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความ
เห็นชอบของคณะศึกษาศาสตร์  ไ ด้ลงนามความ ร่วมมือทาง วิชาการ กับกรมพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2542 ในการร่วมมือกันผลิตบัณฑิต และเปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรของกรมพลศึกษา บุคลากรในส่วนภูมิภาค และจังหวัดใกล้เคียงให้มีความรู้ในสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ิม โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ วิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับนิสิตรุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ. 2542 และย้ายมาจัดการเรียนการสอน ณ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เน่ืองจากบุคลากรในส่วนภูมิภาคเข้ามา
ศึกษาต่อมีจํานวนลดน้อยลง ประกอบกับจํานวนผู้ที่ เข้ามาศึกษาต่อส่วนใหญ่เป็นครู อาจารย์ 
ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปจากกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีจํานวนมากข้ึน ซึ่งในปัจจุบัน 
หลักสูตรดังกล่าวได้ดําเนินการที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ในปี พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการขยายงานไปยังส่วนภูมิภาคเพ่ิมขึ้น โดย
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตกระบี่ร่วมกับภาควิชาฯ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตร 2 ปี ต่อเน่ือง ณ วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดกระบ่ี โดยการดําเนินงาน
และบริหารงานแบบโครงการภาคพิเศษ ทั้งน้ีเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2544 
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ในปี พ.ศ . 2545 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับภาควิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ใน
ระยะแรกได้ขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนโดย
เปิดรับนิสิตรุ่นแรกจํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปีต่อเน่ือง ในภาคต้น ปี
การศึกษา 2545 และในภาคต้น ปีการศึกษา 2546 ทั้งน้ี เพ่ือให้การเรียนการสอนได้ดําเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปแบบของการศึกษาตามระบบมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น ได้ย้ายนิสิตทั้งหมด
มาเรียน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน และอยู่ภายใต้ความดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน 

ในปี พ.ศ. 2547 ภาควิชาฯ ได้ดําเนินการโครงการขอจัดต้ังคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือ
ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งน้ีเพ่ือให้มีความสอดรับกับความต้องการของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับกีฬาและการออกกําลังกายที่ให้ความสําคัญกับ
การนําองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬาระดับชาติ  

ในปี พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติอนุมัติให้จัดต้ัง “คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา” สังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 ในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยมีรองศาสตราจารย์
ธงชัย มาลา รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน รักษาราชการแทนคณบดี ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2548 จนกว่าจะมีคําสั่งแต่งต้ังคณบดี มีโครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา 1 
สํานักงาน และ 1 ศูนย์ฯ ได้แก่ สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสรีรวิทยาการกีฬา สาขาวิชา
การจัดการทางการกีฬา สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา สํานักงานเลขานุการคณะฯ และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา และได้คําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุลเป็น
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ต้ังแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยมีวาระ 4 ปี ทั้งน้ี ช่วง
เริ่มแรกของการจัดต้ังเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้มีศูนย์ประสานงานอยู่ ณ วิทยาเขตบางเขน 
ซึ่งในขณะนั้นบุคลากรของคณะยังไม่มากพอท่ีจะแบ่งสาขาวิชา ให้ครบตามสหวิทยาการด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา ช่วงเร่ิมแรกของการจัดต้ังเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มีศูนย์ประสานงาน 
อยู่ ณ วิทยาเขตบางเขน รวมทั้ง ได้รับอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อความประชุมครั้งที่ 12/2548 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
และผ่านการพิจารณารับทราบและเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา เพ่ือรองรับการเรียนการ
สอนใน 3 สาขาวิชา คือ กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์และการเคลื่อนไหวของมนุษย์ กลุ่มวิชาสรีรวิทยาและ
โภชนาการของการออกกําลังกาย และกลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา และได้
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2549 
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ในปี พ.ศ. 2550 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ดําเนินการด้านการเรียนการสอนครอบคลุม
ทุกระดับ ดังน้ี คือ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ภาคปกติและภาคพิเศษ ณ วิทยาเขต
บางเขน และ3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ณ วิทยาเขตบางเขน นอกจากน้ี 
ได้ให้บริการด้านการออกกําลังกาย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2550 เป็นต้นมา 

ในปี พ.ศ. 2551 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ดําเนินการเสนอขออนุมัติโครงการ “หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ)” ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้
ตระหนักถึงบทบาทในการผลิตบุคลากรเพ่ือให้พร้อมกับความต้องการของสังคมและแผนพัฒนาการ
กีฬาชาติที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการกีฬาอาชีพอย่างชัดเจนมากข้ึน 
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 
เมษายน พ.ศ. 2551 และเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต่อเป็นรุ่นแรก ในภาคต้น ปีการศึกษา 2551 นับได้ว่า
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหน่ึงของประเทศที่
เป็นที่นิยมของนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งคณะฯ ได้บริหารจัดการด้าน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย งานบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามภารกิจหลัก 
สอดคล้องกับปรัชญาและนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดมา 

ในปี พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีคําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต                 
ฮงประยูร รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ต้ังแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
จนกว่าจะมีคําสั่งแต่งต้ังคณบดี และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้มีคําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 
2553 โดยมีวาระ 4 ปี นอกจากน้ี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ย้ายการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จากวิทยาเขตบางเขน มาดําเนินการ ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน ทั้งน้ี ยึดตามการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในโครงการภาคพิเศษ ณ วิทยาเขตบางเขน เช่นเดิม นอกจากน้ี ได้ดําเนินการ
เสนอขออนุมัติปรับแผนเพ่ือบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 -
2554) คือ “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการกีฬา)” และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การจัดการกีฬา)” ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคร้ังที่ 1/2554 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เพ่ือรองรับความต้องการของสังคมและแผนพัฒนาการกีฬาชาติที่เน้น
การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการกีฬาอาชีพอย่างชัดเจนมากขึ้น สําหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ดําเนินการต่อเติมช้ัน 3 อาคารการเรียนการ
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วสิยัทัศน์ พันธกิจ และวตัถุประสงค ์
•  ปณิธาน   
บุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เป็นสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มีความรอบรู้คู่กับ

คุณธรรม และสามารถนําองค์ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม เพ่ือ
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ 

•  วัตถุประสงค์ (จากการก่อต้ังคณะ) 
เพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการ โดยผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในสหวิทยาการขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้าและศูนย์รวมของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือตอบสนอง
นโยบายภาครัฐในด้านการพัฒนาสุขภาพ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการกีฬาสู่การเป็นมือ
อาชีพในระดับนานาชาติ 

•  วิสัยทศัน ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  เป็นแหล่งความรู้และผลิตบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเพ่ือมุ่งสู่สากล 
 •  พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพควบคู่กับ
คุณธรรม และสามารถนําองค์ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่
ความเจริญรุ่งเรือง 

2. เป็นศูนย์รวมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่สามารถนําไปพัฒนา
ศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

3. เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
•  เป้าหมาย 
1. เพ่ือผลิตบุคลากรที่เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพในทุกระดับการศึกษา 
2. สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
3. เพ่ือผลิตงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
4. เพ่ือให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

•  นโยบายหลกั 
1.  นโยบายการพัฒนา 

1.1  ด้านการเรียนการสอน 
1) บริหารและจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ และสาขาการจัดการกีฬาให้ได้มาตรฐานสากล 
2) ส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศในทุกระดับช้ัน  

1.2  ด้านการวิจัย 
1) ผลิตนวัตกรรมงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์

สุขภาพ และการจัดการกีฬา ที่ได้มาตรฐานและตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ที่อยู่ในฐานสากล (ISI) 
2) สร้างความร่วมมืองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

สาขาการจัดการกีฬาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
3) สร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science Excellent 

Center) เพ่ือทําการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
1.3  ด้านการบริการวิชาการ 

  1) ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาการ
จัดการกีฬา เพ่ือความเป็นเลิศ และเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล 

  2) ให้ความร่วมมืองานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์
สุขภาพ และสาขาการจัดการกีฬาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  

1.4  ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1) จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์และจิตสํานึกที่ดี 
  2) จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.5 ด้านการบริหารจัดการ 
  1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  2) จัดวางระบบสารสนเทศและหาระบบฐานข้อมูลสําหรับการบริหารงาน การเรียน

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  
  3) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพของตนและความต้องการของหน่วยงาน  
•  อัตลักษ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 
•  เอกลักษณข์องคณะ 

 องค์กรแห่งศาสตร์ด้านสุขภาพและความเป็นเลิศทางการกีฬา 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

1.5 หลักสูตร และสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  
ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เปิดการเรียนการสอนรวมท้ังหมด 4 หลักสูตร 

2 สาขาวิชา โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท แผน ก รวม 2 
หลักสูตร 2 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ทั้งน้ี หลักสูตรระดับปริญญาโท 
แผน ก และหลักสูตรระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 75 ของหลักสูตรทั้งหมด โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

 จํานวนหลักสตูรที่เปิดสอน ประจําปีการศกึษา 2556 ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(หน่วย : หลักสูตร) 

หลักสูตร หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวม หลักสูตรภาคพิเศษ*
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกําลังกาย) 

1  1 1*    

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

 1 1 1*   

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการกีฬา) 

 1 1 1*   

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

  1 1   1*

รวม 1 2 1 4 1 2  1
หมายเหตุ –  ใส่ * ไว้ที่หลักสตูรภาคพิเศษ หากเป็นการนําหลักสูตรภาคปกติที่มีอยู่แลว้ ไปเปิดสอน 
 

 หลักสูตรภาษาไทย รวมทั้งหมด 1 หลักสตูร 
 ระดับปริญญาตรี รวม 1 หลกัสูตร 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 
ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

1 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การ
กีฬา)* 

30 30 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกําลังกาย) 

24 6 30

รวมจํานวนรายวิชาทีเ่ปิดสอน 54 6 60
หมายเหตุ * เป็นหลักสูตรปรับปรุงของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกําลังกาย) เหลือนิสิตรหัส 53 - 54 
 

 ระดับปริญญาโท รวมทั้งหมด 2 หลักสูตร 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) 

17 8 25

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการกีฬา) 1 6 7
รวมจํานวนรายวิชาทีเ่ปิดสอน 18 14 32

 
 ระดับปริญญาเอก รวม 1 หลักสูตร 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม

1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) 

8 6 14

รวมจํานวนรายวิชาทีเ่ปิดสอน 8 6 14
 

1.6 จํานวนนิสิตท้ังหมด FTES และผู้สําเร็จการศึกษา 
 จํานวนนสิิตทัง้หมด ปีการศกึษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2556) 
ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งหมด

ภาคปกติ ภาคพเิศษ ภาคปกติ ภาคพเิศษ 
ปริญญาตร ี 273 74  347
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งหมด 
ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ ภาคปกติ ภาคพเิศษ

ปริญญาโท แผน ก 32 68 100 
แผน ข   

ปริญญาเอก 11 62 73 
รวมจํานวนนสิิตทั้งหมด 316 204 520 
รวมจํานวนนิสิตปริญญาโท 
แผน ก และปริญญาเอก 

43 130 173 

ร้อยละของจํานวนนิสิต
ปริญญาโท แผน ก และ
ปริญญาเอกต่อจํานวนนิสิต
ทั้งหมด 

13.61 63.73 33.27 

 
 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556  

(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 
ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งหมด 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ ภาคปกติ ภาคพเิศษ 
ปริญญาตร ี 178.88 37.47 216.35 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
ปริญญาโท แผน ก 17.83 25.00 42.83 

แผน ข   
ปริญญาเอก 3.50 29.42 32.92 
รวม FTES 200.21 91.89 292.10 
 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (รุ่นปีการศึกษา 2555) (ใช้ข้อมูลกองแผนงาน 
ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2556) 

ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งหมด 
ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ ภาคปกติ ภาคพเิศษ

ปริญญาตร ี 51 51 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งหมด
ภาคปกติ ภาคพเิศษ ภาคปกติ ภาคพเิศษ 

ปริญญาโท แผน ก 6  6
แผน ข  

ปริญญาเอก 11  11
รวมจํานวนบณัฑิตทั้งหมด 51 17  68
 
1.7 จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ปี

การศึกษา 2556 (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่)  
  (การนับจํานวนบุคลากร กําหนดให้นับที่มรีะยะเวลาการทํางาน ดังน้ี ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิด
เป็น 1 คน   6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้) 

 จํานวนอาจารย์ประจํา (FTET) (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 
วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

อาจารย์ 6 13 19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 4
รองศาสตราจารย์ 1 1 2
ศาสตราจารย์  

รวม 1 6 18 25
 

 จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาทกุประเภท (ลาศึกษาต่อ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัยต่างประเทศ) 
วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

อาจารย์ 7 7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์  

รวม 7 7
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (FTET) (รวมลาทุกประเภท) 
วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย์  13 13 26 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  4 4 
รองศาสตราจารย์ 1 1 2 
ศาสตราจารย์   

รวม 1 13 18 32 
 

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 
ประเภท จํานวนบุคลากร (คน)

ตํ่ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

นักวิจัย   
ช่วยวิชาการ 13 2  15 

รวม   
แรงงาน เช่น พนักงานทําความสะอาด 
พนักงานขับรถ ฯลฯ 

  

 
1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณและอาคารสถานท่ี 

1. รายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ประเภท งบประมาณ (บาท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ 

แผ่นดิน : เงินรายได ้แผ่นดิน เงินรายได้ รวม
รวม 23,927,040 10,918,619 34,845,659 100 100 
-  งบบุคลากร 1,815,100 610,461 2,425,561 6.96 74.83 : 25.17 
-  งบดําเนินการ 1,145,220.50 2,171,820 3,317,040.5 9.52 34.53 : 65.47 
-  งบลงทุน 14,623,519.50 125,560 14,749,079.5 42.33 99.15 : 0.85 
-  งบอุดหนุน 6,343,200 1,110,861 7,454,061 21.39 85.10 : 14.90 
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ  6,899,917 6,899,917 19.80 - : 100 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวนเงิน (บาท)

-  งบประมาณแผ่นดิน 20,223,100 
-  งบประมาณเงินรายได้ 7,585,710 

รวมทั้งหมด 27,808,810 
สัดส่วนงบประมาณแผน่ดิน : เงินรายได้ 72.72 : 27.28

 
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 
งบประมาณ (บาท) 

แผ่นดิน เงินรายได ้ รวม
-  งบบุคลากร 2,426,103 786,671 3,212,774
-  งบดําเนินการ 3,828,000 4,680,430 8,508,430
-  งบลงทุน 44,670,300 190,400 44,860,700
-  งบอุดหนุน 11,027,898 2,127,100 13,154,998
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ - 1,069,200 1,069,200
-  งบสํารองจ่าย - 500,000 500,000

รวมทั้งหมด 61,952,301 9,353,801 71,306,102
 

 อาคารและสถานท่ี 
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ต้ังอยู่ ณ พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน บนเน้ือที่ 10 กว่าไร่ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2549 จํานวน 15 ล้าน
บาท ในการก่อสร้างอาคารการเรียนการสอนและคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  ใช้เงินรายได้สมทบ 
จํานวน 3.6 ล้านบาท (ยืมเงินโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ) รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 18.6 ล้านบาท การก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2550 มีพ้ืนที่อาคาร 1,822 
ตารางเมตร  และไ ด้ ดํา เ นินการย้ายสํ า นักงานจาก พ้ืนที่ ช่ั วคราวของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มายังวิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 
ปัจจุบันมีศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ห้อง 901 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษาจุฬาภรณ์ (ศร.4) 

อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ต้ังอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
เป็นอาคารคอนกรีตสองช้ัน ภายในตัวอาคารประกอบด้วย สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ห้องพักอาจารย์ ห้องเรียนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุดสําหรับ
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ปี พ.ศ. 2556
ด้านวิทยาศาส
นเงินจากกรม
นในกลุ่มวิชาพ
ราบว่าเมื่อผู้เ

ประเมินคุณภ

5-2557 ได้จัด
าสตร์การกีฬา
การ ซึ่งประโย
เข้าใจด้านวิท
ถไปประกอบวิ
วิชาวิทยาศาส

6 ได้จัดโครงก
สตร์การกีฬาใ
มพลศึกษาทั้ง
พลศึกษาและส
เรียนสําเร็จใน

ภาพภายใน คณ

ดโครงการค่าย
าให้แก่นักเรีย
ยชน์ที่ได้รับจา
ทยาศาสตร์กา
วิชาชีพอะไรไ
ตร์การกีฬามา

การวิทยาศาส
ให้แก่ครูผู้สอ
งโครงการ ซึ่
สุขศึกษา ได้มี
นสาขาวิชาน้ีจ

24 

ณะวิทยาศาส

ยอัจฉริยะด้าน
นระดับช้ันมัธ
ากการจัดโคร
รกีฬามากขึ้น
ได้บ้าง ซึ่งเป็น
ากขึ้นมีการดํา

สตร์การกีฬาส
อนในกลุ่มวิชา
ึงประโยชน์ที
มีความรู้ความ
จะสามารถไปป

ตร์การกีฬา ปี

นวิทยาศาสตร
ธยม 4-6 โดยไ
งการ คือ เพ่ือ

น และให้ทราบ
นการสร้างควา
าเนินการอย่า

สําหรับครูพล
าพลศึกษาแล
ที่ได้รับจากกา
มเข้าใจด้านวิท
ประกอบวิชา

ปีการศึกษา 25

ร์การกีฬาเป็น
ได้รับการสนับ
อให้นักเรียนร
บว่าเมื่อสําเร็จ
ามเข้าใจให้นัก
งต่อเน่ืองมาแ

ลศึกษาเป็นกา
ละสุขศึกษา โ
ารจัดโครงกา
ทยาศาสตร์กา
ชีพอะไรได้บ้า

556 

 
นการจัดอบรม
บสนุนเงินจาก
ระดับช้ันมัธยม
จการศึกษาใน
ักเรียนและจะ
แล้ว 3 ปี 

 
ารจัดอบรมให
โดยได้รับการ
าร คือ เพ่ือให
ารกีฬามากข้ึน
าง ซึ่งเป็นการ

ม
ก
ม 
น
ะ

ห้
ร
ห้
น 
ร



โ

ราย

สร้างความเข้
มากขึ้น โดยมี

ปี พ
สถานศึกษาซึ
ศึกษา โดยเพิ
วิชาพลศึกษา
เพ่ือไปดําเนิน
อบรม และมี
โครงการได้รบั
คือ เพ่ือให้ครู
กีฬามากข้ึน 
และสามารถ
ผู้บริหารสถาน

ยงานการประ

ข้าใจให้ครูและ
มีการดําเนินก

พ.ศ. 2557 ไ
ซึ่งเป็นโครงกา
พ่ิมกลุ่มเป้าหม
าและสุขศึกษ
นการส่งเสริม
การส่งอาจาร
บการสนับสนุ
รูผู้สอนในกลุ่
และให้ทราบว
ถนําองค์ความ
นศึกษามีควา

เมินคุณภาพภ

ะสามารถแนะ
ารจัด 2 รุ่น 

ด้จัดโครงกา
ารที่ปรับปรุงแ
มายการจัดอบ
ษา และผู้บริห
สุขภาพและพั
รย์พ่ีเลี้ยงเข้านิ
นเงินจากกรม
มวิชาพลศึกษ
ว่าเมื่อผู้เรียนส
มรู้ด้านวิทยา
มรู้ความเข้าใจ

25

ภายใน คณะวิ

ะแนวให้นักเรี

ารพัฒนาและ
และพัฒนามา
บรมให้ความรู้
ารสถานศึกษ
พัฒนาศักยภา
นิเทศเพ่ือให้คํ
มพลศึกษาทั้งโ
ษาและสุขศึกษ
สําเร็จในสาข
าศาสตร์การกี
จด้านวิทยาศา

วิทยาศาสตร์ก

รียนเลือกเรีย

ะขยายเครือ
จากโครงการ ิ
รู้ด้านวิทยาศา
ษา และได้มีก
าพของนักกีฬ
คําแนะนํา เมื่อ
โครงการ ซึ่งป
ษา ได้มีความ
าวิชาน้ีจะสาม
กีฬาที่ได้ไปดํ
าสตร์การกีฬา

ารกีฬา ปีการ

นในสาขาวิชา

ข่ายด้านวิทย
วิทยาศาสตร์ก
าสตร์การกีฬา
ารเพ่ิมกิจกรร
าในโรงเรียนภ
อเสร็จสิ้นโครง
ประโยชน์ที่ได้รั
มรู้ความเข้าใจ
มารถไปประก
าเนินกิจกรร
ามากขึ้น เพ่ือจ

รศึกษา 2556 

าวิทยาศาสตร

 

ยาศาสตร์กา
การกีฬา สําห
าให้แก่ครูผู้สอ
รมการให้ทุนส
ภายหลังจากไ
งการมีจัดแสด
รับจากการจัด
จด้านวิทยาศา
กอบวิชาชีพอะ
รมในโรงเรียน
จะได้เป็นผู้สง่

ร์การกีฬา

 
ารกีฬาใน
หรับครูพล
อนในกลุ่ม
สนับสนุน
ได้รับการ
ดงผลงาน 
ดโครงการ 
าสตร์การ
ะไรได้บ้าง 
น และให้
เสริมและ
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

สนับสนุนการทํากิจกรรมและการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในโรงเรียนเมื่อผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในกลุ่มวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้เข้าใจวิทยาศาสตร์การกีฬามากข้ึนก็จะ
สามารถช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับคณะต่อไป เช่น สามารถแนะแนวให้นักเรียนเลือกเรียนในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬามากข้ึนเมื่อ คณะมีเครือข่ายโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น และโรงเรียนรู้จักคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ิมขึ้น 

จากโครงการต่างๆท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการบริการวิชาการ ซึ่งผลการดําเนินการพบว่า มีจํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อใน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท เพ่ิมมากขึ้น มีคะแนนในระบบ 
Admission สูงขึ้น นอกจากน้ี คณาจารย์ของคณะเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากขึ้น โดยได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรและผู้เช่ียวชาญในหน่วยงาน/องค์กรที่มีช่ือเสียงต่างๆ เช่น สโมสรฟุตบอลนครปฐม
ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โรงเรียนสอนแบดมินตันบ้าน
ทองหยอด โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สมาคมกีฬเทควันโดแห่งประเทศไทย สมาคมวอลเล่ย์บอล
แห่งประแทศไทย สมาคมมวยปล้ําแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
1.10 ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบ
ปีการศึกษา 2555 ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดดังน้ี 

ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวม 
1. ควรดําเนินการประชาสัมพันธ์การศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาไปยงัสถานศึกษา
ต่างๆ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของนสิิตให้มีความ
หลากหลายมากข้ึน 

การประชาสัมพันธ์การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาไปยังสถานศึกษาตา่งๆ 

ประธาน คกก.หลักสูตร/
คกก.บณัฑิตศึกษาฯ/งาน
บัณฑิต ศึกษา 

2. ควรพิจารณาจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า   การจดัตั้งชมรมศิษย์เก่า คกก.พัฒนานิสิต/งาน
กิจการนิสิต 

3. ควรใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการ
ประสานงานกับศิษย์เก่า และการให้ข้อมูล
ด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาทีท่ันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ประธาน คกก.เทคโนโลยี
สารสนเทศ/งานโสตน์ฯ/
งานคอมพิวเตอร ์
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
1. ควรเขยีนแผนให้ครบทั้งเรื่องแผน
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน และแสดง
การเช่ือมโยงทีช่ัดเจนระหว่างแผนที่
ยุทธศาสตร์ แผนราชการ 4  ป ีและแผน
ปฏิบัติงานประจําปี 

การจดัทําแผนให้มีความเช่ือมโยงที่
ชัดเจนระหว่างแผนที่ยุทธศาสตร์ แผน
ราชการ 4  ปี และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี พรอ้มผลการดําเนินงาน 

คณบดีหัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการคณะ/งาน
นโยบายและแผน 

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควร
ควบคุมให้มีรายงานผลการดําเนินการตาม
แบบ มคอ. 5 ให้ครบถ้วน 

การกําหนดแนวปฏิบัติให้มกีารรายงาน
ผลการดําเนินการตามแบบ มคอ.5 อย่าง
ครบถ้วน 

ประธาน คกก.หลักสูตรทุก
หลักสูตร/งานการศึกษา/
งานบัณฑิตศึกษา 

2. ควรเสริมระบบกลไกการใหค้วามรู้และ
สร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานเพิ่ม 
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เช่น การให้
ความรู้เรือ่งเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการที่ถกูต้องตรงกัน การใหทุ้นการผลิต
เอกสารประกอบการสอน เอกสารการสอน 
ตํารา การให้รางวัลสําหรับผู้ทํางานวิจัย 
การให้ทุนการนาํเสนอผลงานวจิัยใน
ต่างประเทศ 

- การจดัทําแผนและขั้นตอนการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
 - การจดักิจกรรมการให้ความรู้เรือ่ง
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 - ประกาศให้ทนุ การผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารการสอน 
ตํารา เป็นค้น 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้า
สํานักงานเลขานุการ
คณะ/งานบุคลากร 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
1.  ควรพิจารณาปรับตัวบง่ชี้ความสําเร็จ
ของโครงการให้เหมาะสม เพื่อนําไป
ประกอบการประเมินความสําเรจ็ของ
แผนการจัดกิจกรรมนิสิต 

การปรับปรงุแผนด้านกิจกรรมพัฒนา
นิสิตและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต/งานกิจการนิสิต 

2. ควรจัดให้มีการประเมินผลระบบการให้
คําปรึกษา และนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุ เพื่อให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

การปรับปรงุระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐาน PDCA 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
ประธาน คกก. หลักสูตร
ป.ตร/ีงานการศึกษา 

องค์ประกอบที ่4 การวิจยั 
1. ควรหามาตรการเพื่อกระตุ้นให้
คณาจารย์ ตพีิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับนานาชาตใิห้เพิ่มขึ้น 

การปรับปรงุประกาศให้ทุนการตีพิมพ์
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ ได้
ตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
งานบัณฑิตศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

2. ควรมีมาตรการให้คณาจารยเ์ขียนตํารา 
และขอตําแหน่งทางวิชาการใหเ้พิ่มมากขึ้น 

 - การจดัทําแผนและขั้นตอนการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
 - การจดักิจกรรมการให้ความรู้เรือ่ง
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 - ประกาศให้ทนุ การผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารการสอน 
ตํารา เป็นค้น 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 
หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้า
สํานักงานเลขานุการ/งาน
บุคลากร 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม
-  

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม
ควรพิจารณาปรับโครงการ/กิจกรรม และ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร ์

การปรับปรงุแผนด้านกิจการพฒันานิสิต
และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต/งานกิจการนิสิต 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
-  
องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
-  
องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
-  
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บทที่ 2 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2556 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการดําเนินงานตามแบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

สําหรับการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)                 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ดําเนินงานครอบคลุมทุกภารกิจ ดังน้ี  

1. ด้านการผลิตบัณฑิต ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร มีการเรียนการสอน จํานวน 4 หลักสูตร ดังน้ี  

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย) ได้รับการ
อนุมัติหลักสูตร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 10/2544 
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมกันน้ัน ทบวงมหาวิทยาลัยได้
อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรม 2 ปีต่อเน่ือง เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2545 (ปัจจุบัน
ได้ปิดหลักสูตร) และอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรม 4 ปี เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 
2546 ได้จัดต้ังโครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (กระบ่ี 2544) จัดต้ังโครงการ
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (สุพรรณบุรี 2545) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2550 ได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตรจากการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 โดยได้มีการเปลี่ยน
ช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญาเป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกําลังกาย” ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตรจากการประชุม
ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 และอยู่ระหว่างเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากน้ี ในปีการศึกษา 2556 ได้เปิดรับนิสิตในโปรแกรม
ภาคพิเศษ เป็นรุ่นแรก 

2) หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ใน 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม
ภาคปกติ และโปรแกรมภาคพิเศษ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2537 ได้ปรับปรุงคร้ังที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้รับอนุมัติจากทบวงทมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม  พ .ศ .  2541  ปรับปรุ งครั้ งที่  2  เมื่ อ ปี  พ .ศ .  2546  โดยไ ด้รับอ นุมั ติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2547 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ได้รับ
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อนุมัติหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม  พ .ศ .  2548 ปรับปรุงค ร้ั งที่  3  เมื่ อ ปี  พ .ศ .  2553 โดยไ ด้รับอนุมั ติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้รับ
อนุมัติหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2555  

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ใน 2 โปรแกรม คือ 
โปรแกรมภาคปกติ และโปรแกรมภาคพิเศษ โดยเน้นกลุ่มวิชาเอกเลือก 4 สาขา คือ กลุ่มวิชาการ
จัดการกีฬา กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา และกลุ่ม
วิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และได้จัดต้ังโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 และได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ปรับปรุงคร้ังที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2554 
โดยใช้ช่ือหลักสูตรเดิมแต่เปลี่ยนช่ือกลุ่มวิชาเอกเลือก 4 สาขา เป็นกลุ่มวิชาการจัดการกีฬา กลุ่มวิชา
สรีรวิทยาและโภชนาการของการออกกําลังกาย กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา 
และกลุ่ม วิชาชีวกลศาสตร์การกีฬาและการเคลื่อนไหวของมนุษย์  ไ ด้รับอนุมั ติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้รับ
อนุมัติหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2555 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 26 ธันวาคม 2554 พร้อมทั้งได้
เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2555  

5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการกีฬา  ไ ด้รับอนุมั ติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 26 ธันวาคม 2554 คาดว่าจะเปิดรับ
นิสิตเข้าศึกษา เป็นรุ่นแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 

การดําเนินการบริหารหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อยู่ภายใต้คณะกรรมการแต่ละ
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 
รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
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3. คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการดําเนินงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ โดยได้รับแหล่งทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งผลงานวิจัย
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และมีการสนับสนุนงบประมาณของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือการดําเนินงานด้านการวิจัย โดยมีประกาศให้ทุนและให้รางวัลต่างๆ 

4. คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงมีการสนับสนุนให้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
หลากหลายกิจกรรม เช่น โครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การให้บริการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายแก่บัวขาว บัณชาเมฆ โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายและให้คําแนะนําด้าน
การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ กับหน่วยงานภายนอก โครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือฟุตบอลอาชีพ เป็นต้น 

5. การส่งเสริมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดกิจกรรม
จํานวนมาก เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงาม เพ่ือพัฒนาตนเองและคุณภาพที่ดี เพ่ือปลูกฝังให้นิสิตและ
บุคลากร รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และปลูกฝังให้บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจในการ
พัฒนาองค์กร 

 
2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพสําหรับคณะวชิา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการ
ดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) น้ันคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพ
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการ
ประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่าน้ัน 

ผลการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 9 
องค์ประกอบ จํานวน 36 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มก. 1 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 12 ตัวบ่งช้ี ไม่รวม              
ตัวบ่งช้ี 12, 13, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน 4.55 อยู่ในระดับดีมาก 
โดยด้านปัจจัยนําเข้าจํานวน 4 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 3.93 อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ 
จํานวน 19 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 4.89 อยู่ในระดับดีมาก  และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จํานวน 
13 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 4.28 อยู่ในระดับดี 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.52 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง ป.2 
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ตาราง ป.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน รวม 36 ตัวบ่งช้ี 
(คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์และ
แผนการดําเนินการ 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต 4.00 4.08 ดี ดี 
องค์ประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  4 การวิจัย  4.80 4.36 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบที่  5 การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  6 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ 4.99 4.99 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.34 ดี ดี 

คะแนนภาพรวม 4.55 4.52 ดีมาก ดีมาก 
หมายเหตุ : * ไม่รวมคะแนนตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 15 

 
สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในรอบปีการศึกษา 2556 

สามารถสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
(/ = บรรลุ, 

x = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน

(เกณฑ์ สกอ.)

หมายเหตุ
 ตัว

ต้ัง 
ตัวหาร ผลลพัธ์

(%หรือสัดส่วน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 8 ข้อ - - 8 / 5 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 5 ข้อ - - 7 / 5 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ร้อยละ 56.67 18 32 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก=56.250 เม่ือ
เทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 4.688) 

x 4.69 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
(/ = บรรลุ, 

x = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน

(เกณฑ์ สกอ.)

หมายเหตุ
 ตัว

ต้ัง 
ตัวหาร ผลลพัธ์

(%หรือสัดส่วน) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ร้อยละ 6.67 2 32 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดาํรง

ตําแหน่งทางวิชาการ=6.250 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการท่ีกาํหนดให้เปน็

คะแนนเต็ม 5= รอ้ยละ 30 ข้ึนไป ดังน้ัน
คะแนนท่ีได้เท่ากบั 1.042) 

x 1.04

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 7 ข้อ - - 7 / 5
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 7 ข้อ - - 7 / 5
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 7 - - 6 x 4 ไม่ครบทุก

รายวิชา
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 6 ข้อ - - 6 / 5
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 4 ข้อ - - 4 / 4
ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 1 

ร้อยละ 80 41 44 (จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ=41/
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ =44) 
เท่ากับร้อยละ  93.18 เมื่อเทียบ ร้อยละ 
100 เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ัน คะแนนจึง

เท่ากับ 4.659 

/ 4.66

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 2 

ค่าเฉล่ีย 4.40 - - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)  = 3.910 

x 3.91

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 3 

ร้อยละ 40 8.25 6 (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทเท่ากับ 8.25/จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททั้งหมดเท่ากับ 6) = ร้อย
ละ137.500 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 25 เท่ากับ 

5 คะแนน ดังน้ันคะแนนเท่ากับ 5.000 

/ 5 พบเอกสาร
เพ่ิมเติม 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 4 

ร้อยละ 100 2.75 11 (ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพมิพ์
หรือเผยแพร่ของผูส้ําเรจ็การศึกษาระดับ

ปริญญาเอกเท่ากบั2.750/จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก

ท้ังหมดเท่ากับ =11) = ร้อยละ25.000 
เมือเทียบค่าร้อยละ 50 เท่ากับ 5 

x 2.5 พบเอกสาร
เพ่ิมเติม 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
(/ = บรรลุ, 

x = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน

(เกณฑ์ สกอ.)

หมายเหตุ
 ตัว

ต้ัง 
ตัวหาร ผลลพัธ์

(%หรือสัดส่วน) 
คะแนน ดังน้ันคะแนนเท่ากับ 2.500

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 14 

4.00 126 32 (ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์ประจํา
เท่ากับ 126.000/จํานวนอาจารย์ประจํา
ท้ังหมดเท่ากับ 32.000 ) เท่ากับ 3.938 
เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 
เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนจึง

เท่ากับ 3.282 

x 3.28 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 7 ข้อ - - 7 / 5 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 6 ข้อ - - 6 / 5 
ตัวบ่งชีท้ี่ 
3.3.3 

5 ข้อ - - 5 / 5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 7 ข้อ - - 7 / 5 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 6 ข้อ - - 6 / 5 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3 150,000 บาท

5,832,315 
25 (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบัน = 5,830,315.00/จํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา=
25.00)=233,212.60 บาทเม่ือเทียบ
ค่าคะแนนเต็ม 5 = 150,000.00 บาท 

ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 5.000) 

/ 5 พบเอกสาร
เพ่ิมเติม 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 5 

ร้อยละ 10 4.25 32 (ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ

4.250/จํานวนอาจารย์และนักวจิัย
ประจําท้ังหมดเทา่กับ32.000) = ร้อยละ
13.281 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 
5 คะแนน  ดังน้ันคะแนนเท่ากับ 3.320

/ 3.32 ไม่พบ
หลักฐาน 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 6 

ร้อยละ 20 4 32 (ผลรวมของจํานวนงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์=4.000/

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 

=32.000)= ร้อยละ 12.500 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  จึงมีค่า

เท่ากับ 3.125 

/ 3.13 พอเอกสาร
เพ่ิมเติม 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
(/ = บรรลุ, 

x = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน

(เกณฑ์ สกอ.)

หมายเหตุ
 ตัว

ต้ัง 
ตัวหาร ผลลพัธ์

(%หรือสัดส่วน) 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 7 

ร้อยละ 1 3 32 (ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ี
ได้รับรองคุณภาพ = 3.000/จํานวน
อาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจาํ
ท้ังหมด = 32.000)= ร้อยละ 9.375  
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ  5 

คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 4.688 

/ 4.69 ไม่พบ
หลักฐาน

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 5 ข้อ - - 5 / 5
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 5 ข้อ - - 5 / 5
ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 8 

ร้อยละ 35.29 10 14 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กจิกรรม
บริการทางวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิยั=
10.000/จํานวนโครงการ/กจิกรรม

บริการทางวิชาการท้ังหมด =14.000)=มี
ค่าเท่ากับ ร้อยละ 71.429 เมื่อเทียบค่า

ร้อยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน 
จึงมีค่าเท่ากบั 5.000 

/ 5 ไม่พบ
หลักฐาน

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 9 

 - - 5 / 5

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1  - - 5 / 5
ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 19 

 - - 4 / 4

ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 11 

5 ข้อ - - 5 / 5

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 7 ข้อ - - 7 / 5
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2 5 ข้อ - - 5 / 5
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.3 5 ข้อ - - 5 / 5
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.4 6 ข้อ - - 6 / 5
ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 13 

4.50 4.95 1.00 4.950 / 4.95

ตัวบ่งชีท้ี่ 8.1 7 ข้อ - - 7 / 5
ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 
 

8 ข้อ - - 7 x 4
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
(/ = บรรลุ, 

x = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน

(เกณฑ์ สกอ.)

หมายเหตุ
 ตัว

ต้ัง 
ตัวหาร ผลลพัธ์

(%หรือสัดส่วน) 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 
ที่ 15 

4.50 - - (ผลรวมคะแนนประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยตน้
สังกัด=4.684/จํานวนป ี=1ปี)=

4.684 

/ 4.68 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

  4.52 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของ
หน่วยงานตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานกําหนดไว้ และสอดรับกับปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานที่หน่วยงานกําหนด 

สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี ซึ่งไม่นําคะแนนมา
ประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉล่ีย 
5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบง่ชี ้กระบวนการ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการจดัทําแผนกลยุทธท์ี่
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณธิานและ
พระราชบัญญัตสิถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับจดุเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551 – 2554)  

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การจดัทําแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ทกุรอบ 4 ปี 
โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการ ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 (1.1-
1-1) ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะทํางานจัดทําร่าง
นโยบายการพฒันาคณะ 
สถาบัน สํานัก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
การประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
และผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน

1.1-1-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 18 พ.ค. 
2553 และ 13/2553 เมือ่วันที
28 ธันวาคม 2553 
1.1-1-2 รายงานเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตณ์ 
เรื่อง นโยบายการพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ในระยะ
4 ปี(วันที่ 22 สิงหาคม 2553 
– 21 สิงหาคม 2557) 
1.1-1-3 แผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณธิาน และแผน
กลยุทธข์องมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจดุเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553 
(1.1-1-2) และได้มีการจัดแผน
ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธข์อง
มหาวิทยาลัยพระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจดุเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ีฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2552-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2552-2555) (1.1-1-3) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ได้
มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อ
กําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ของคณะให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน และแผนกล
ยุทธข์อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยคณะฯ มีการแต่งตัง้
คณะทํางานจัดทําร่างนโยบาย
ในการพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (1.1-1-
8) เพื่อจัดทําร่างนโยบายใน
การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ก่อนครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งของคณบด ีและ
มีการจดัสัมมนา เพื่อให้

(พ.ศ.2552-2555) 
1.1-1-4 รายงานผลโครงการ
สัมมนาบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีาเมื่อวันที่ 
18 – 20 เมษายน 2556 
1.1-1-5 นโยบายและ
แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ในระยะ 4 ปี (วันที่  
28 กันยายน 2557 – 27 
กันยายน 2561) 
1.1-1-6 แผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 
1.1-1-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ครั้งที่ 
ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2556 
1.1-1-8 แต่งตั้งคณะทํางาน
จัดทําร่างนโยบายในการ
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาครัง้ที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2556 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

บุคลากรของคณะฯ ได้มีส่วน
ร่วมในการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ โดยร่วมดาํเนินการใน
โครงการสัมมนาบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา เมื่อวันที
18 – 20 เมษายน 2556 (1.1-
1-4) ซึ่งได้มกีารวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ข้อจํากัด ที่มีผลต่อคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา และ
หน่วยงานภายใน เพื่อจัดทํา
นโยบายและแผนพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ในระยะ
4 ปี (วันที่  28 กันยายน 
2557 – 27 กันยายน 2561) 
(1.1-1-5) พรอ้มทั้งมกีารจดัทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (1.1-
1-6) ให้ชดัเจน และครอบคลุม
พันธกิจของคณะ และได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ครั้งที่ 
7/2556 เมือ่วันที่ 19 
มิถุนายน 2556 (1.1-1-7)  

  2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน  

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การถ่ายทอดแผนกลยุทธข์อง
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
ไปสู่หน่วยงานภายใน โดยแจง้
ในโครงการสัมมนาบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีาเมื่อ

1.1-2-1 รายงานผลโครงการ
สัมมนาบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา เมื่อวันที
10 -11 พฤษภาคม 2555 
1.1-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

วันที่ 10 -11 พฤษภาคม 
2555 (1.1-2-1) เพื่อรับทราบ
และถือปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบบประมาณ พ.ศ. 2556 
และมีการแจ้งแผนการ
ดําเนินงานไปยงัหน่วยงานย่อย
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ครัง้ที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 2555 (1.1-2-
2) เพื่อให้หน่วยงานภายในได้
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ กลยทุธ์ และ
เป้าหมายของกลยุทธ์ และมี
การกําหนดหน่วยงานภายใน
รับผิดชอบดําเนนิงานตามแผน
กลยุทธอ์ย่างเป็นทางการ 

วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ครั้งที่ 
8/2555 เมือ่วันที่ 18 
กรกฎาคม 2555 
 

  3 มีกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบรกิารทางวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การจดัทําแผนกลยุทธ์และ
ตัวช้ีวัด มกีารถา่ยทอดไปยัง
หน่วยงานภายใน โดยการ
จัดทําแผนทีก่ลยุทธ์ 
(Strategic map) (1.1–3-1) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ชว่ยใน
การแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (1.1-
3-2) ให้มีความครอบคลุม
ภารกิจหลักของคณะ ทั้ง 4 
ภารกิจ คือด้านการเรียนการ

1.1-3-1 แผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณธิาน และแผน
กลยุทธข์องมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจดุเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2552-2555) 
1.1-3-2 แผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

สอนการวจิัยการบรกิารทาง
วิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

2556

  4 มีตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจํา ปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําป ี

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การจดัทําตวับ่งช้ี (KPI) พร้อม
ทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่
ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (1.1-
4-1) คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา มกีระบวนการส่งสริมให้
ผู้บริหาร อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินการกําหนดและมีส่วน
ร่วมในการจัดทาํเป้าหมาย ใน
โครงการสัมมนาบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 10 -11 
พฤษภาคม 2555 (1.1-4-2) 

1.1-4-1 แผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 
1.1-4-2 รายงานผลโครงการ
สัมมนาบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา เมื่อวันที
10 -11 พฤษภาคม 2555 

  5 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4
พันธกิจ  

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ได้
มีการกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ครบทุกภารกิจหลัก (1.1-5-1) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ดําเนินงานและสร้างความ
เชื่อมั่นว่าได้มกีารดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงานใน
เวลาที่เหมาะสมการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป ี

1.1-5-1 รายงานผลตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 



43 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  6 มีการตดิตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้อง
แผนปฏิบัติการประจําปี อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ได้
มีการตดิตามผลการดําเนิน
ตามตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติ
การประจําปี ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
(1.1-6-1) 

1.1-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งที ่7/2556 เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2556 และครั้งที่ 
10/2556 เมื่อวนัที่ 18 
กันยายน 2556 

  7 มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้อง
แผนกลยุทธ์ อยา่งน้อยปีละ 1 
ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา  

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ โดยการ
เปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้
การดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธก์ับค่าเป้าหมาย และนํา
ผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้า
วาระเพื่อพิจารณาในที่
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2556 และ ครั้งที่ 
10/2556 เมื่อวนัที่ 18 
กันยายน 2556 (1.1-7-1)  

1.1-7-1 รายงานประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครั้ง
ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2556 และครั้งที่ 
10/2556 เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2556 และครั้งที่ 
5/2557 เมือ่วันที่ 21 
พฤษภาคม 2557 
 

  8 มีการนําผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของสภาสถาบนัไปปรับปรงุ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําป ี 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ได้
มีการนําผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของ
คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน 
สํานัก มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที
26 กุมภาพันธ ์2557 เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงข้อคิดเห็น

1.1-8-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ ์2557 



44 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

และข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ (1.1-8-1) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 
เป้าหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 
เป้าหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ดังน้ี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการจัดระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีระบบและกลไกในการเปิด/ปิดหลักสูตร
ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดําเนินงานตามท่ีกําหนด ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กําหนดไว้ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
กับปัจจุบัน มีการกําหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ส่ง
แผนการผลิตบัณฑิตให้กับทางมหาวิทยาลัยทุกคร้ังที่มีการบริหารหลักสูตรและมีการวางแผนการผลิต
บัณฑิตเป็นประจําทุกปี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการทําวิจัยทุกหลักสูตรและเน้นให้มีการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และได้มีการสนับสนุนทําวิจัยเป็นประจําทุกปีการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอน
ที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็น
ของผู้เรียน นอกจากน้ันยังจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและ
เป้าหมายของคณะ ดังน้ันคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงได้มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เป็นรูปธรรม โดยมีแผนการพัฒนาบุคลากรในการให้การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับสูง เพ่ือให้ได้
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน เช่น การสรรหาและจัดวางคนลงตําแหน่งที่เหมาะสม การกําหนดกรอบภาระงาน
ของแต่ละบุคคล การมอบหมายภาระงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคลให้มี
โอกาสประสบความสําเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพตามสายงาน การสนับสนุนการเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การเข้ารับการฝึกอบรม มีการวางแนวทางในการพัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพ มีสวัสดิการและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้บุคลากรทํางานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการจัดบริการด้านปัจจัยเก้ือหนุนต่อการเรียนของนิสิต มีการ
จัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด โดยเฉพาะในเร่ืองการ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา แหล่งการเรียนรู้
อ่ืนๆ เช่น หน้าผาจําลอง สวนหินเพ่ือสุขภาพ  ห้องสโมสรนิสิต ลานกีฬาอเนกประสงค์ ลานจอด
รถจักรยานและจักรยานยนต์ เป็นต้น การบริการด้านงานทะเบียน เป็นต้น นอกจากน้ันยังจําเป็นต้อง
มีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่นสิ่งแวดล้อมในคณะ 
ห้องพักนิสิต ห้องเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย เป็นต้น ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้
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มีการจัดบริการต่างๆ ให้กับนิสิตของคณะฯ และนิสิตคณะอื่นๆ เพ่ือให้ได้รับบริการท่ีเป็นส่วนสําคัญ
ของการให้บริการของคณะฯ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการจัดการเรียนการสอนที่ได้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการเรียน
การสอน สาขาวิทยศาสตร์การกีฬา ต้องเรียนรู้ภาคทฤษฎีและนําไปประยุกต์ใช้กับภาคปฏิบัติผู้สอน
จะมีการประชุมหารือร่วมกันในการกําหนดแนวทางการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การออกแบบการเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าร่วม
ปฏิบัติเพ่ือประเมินผลที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชาน้ันๆ และการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริง 
ภายใต้โครงการต่างๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดขึ้น นอกจากน้ีในรายวิชาต่างๆ มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน เพ่ือให้นิสิตเกิดจินตนาการจากสื่อประกอบที่นอกเหนือจาก
ในตําราเรียน ประโยชน์ที่ได้รับไม่เพียงแต่จะให้นิสิตได้รับประโยชน์เท่าน้ันแต่ทําให้อาจารย์ผู้สอน
คิดค้นและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ให้นิสิตมีแรงจูงใจในการเรียนและความรู้สึกที่จะ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในแต่ละภาคการศึกษามีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความต้องการของผู้เรียนที่มีพัฒนาขึ้นหรือหาแนวทางให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาที่มีความซับซ้อนมาก
เกินไป 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์และมีนิสิตที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่ง
ผู้สําเร็จการศึกษาพึงมี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการจัดกิจกรรมและโครงการให้กับนิสิตทุกระดับ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการจัดกิจกรรม/โครงการและการสอดแทรกการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีความรู้ทางวิชาการพร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมที่เป็น
คุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมท้ังความ
คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังน้ัน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้มีการวัดระดับความสําเร็จของ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่คณะจัดให้กับนิสิต ในปีการศึกษา 2556 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 8 
ตัวบ่งช้ี และสมศ. 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.08 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบง่ชี้ กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป

มีการดําเนินการ
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ท่ัวไปและ
ครบถ้วนตาม

เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุ่ม 
 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีระบบและกลไกการเปิด

หลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
ระบบและกลไกการเปดิ
หลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2.1-1-1) โดยมี
คณะกรรมการหลักสูตร
ปริญญาตรี และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
(2.1-1-2) ทําหน้าที่ในการ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับวสัิยทัศน์ พันธ
กิจ และความพรอ้มของคณะ 
ตลอดจนสอดคล้องกับความ

2.1-1-1 แผนภูมิการ
ดําเนินงาน ขออนุมัติ
หลักสูตร/รายวชิา แผนภูมิ
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1) การบรรจหุลักสูตรใหม่ไว้
ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
2) การเสนอขออนุมัติเปิด
หลักสูตรใหม่/ปรับปรงุ
หลักสูตร 
3) การเสนอขออนุมัตินํา
หลักสูตร/รายวชิาไปเปิดสอน
ต่างวทิยาเขต 
4) การขออนุมตัิเปิดสอน
โครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ 
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ต้องการของสังคมและตลาด
งาน ในปกีารศึกษา 2556 
ได้รับอนุมัตใิห้บรรจหุลักสูตร
ใหม่ไวใ้นแผนพัฒนา
การศึกษา ระดบัอุดมศึกษา 
(พ.ศ. 2555 – 2559) จํานวน 
2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิง
และการเคล่ือนไหวมนุษย์ 
และหลักสูตรปรัชญาดษุฎี
บัณฑิต สาขาวชิาแอธเลติกเท
รนนิงและการเคล่ือนไหว
มนุษย์ (2.1-1-3) ขณะนี้
หลักสูตรไดเ้สนอที่ประชุม
ของบัณฑิตประจําวิทยาลัย
แล้ว และอยู่ในขั้นตอนการ
ปรับแก้ไขเพ่ือเสนอกลับยัง
คณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย ตอ่ไป (2.1-1-4) มี
การแตง่ตั้งคณะกรรมการ
เตรียมการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา (2.1-1-5) เพื่อ
เตรียมการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

และ ปฏิทินการเสนอขอ
อนุมัติหลักสูตรใหม่/ปรับปรงุ
ของมหาวิทยาลัย  
2.1-1-2 คําส่ัง แต่งตั้ง
คณะกรรมการหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา  คําส่ัง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิทยาศาสตร์การกฬีา/
คําส่ัง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา สาขาการ
จัดการกฬีา  
2.1-1-3 บันทกึอนุมัติปรับ
แผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวใ้น
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2555-
2559) (ศธ 
0513.10102/10682 ลงวันที่ 
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) 
2.1-1-4 บันทกึการขอเปิด
หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธ
เลติกเทรนนงิและ
วิทยาศาสตรก์ารเคล่ือนไหว 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 (ศธ 
0513.11501/1058 ลงวันที่ 
30 เมษายน พ.ศ. 2557) 
2.1-1-5 คําส่ัง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมการ
ปรับปรงุหลักสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
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วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 

  
2 มีระบบและกลไกการปิด

หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
ระบบและกลไกการปิด
หลักสูตรและปรับปรงุ
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2.1-2-1) การดาํเนินการปดิ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความ
พร้อมของคณะ ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและตลาดงาน ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2553 ที่ผ่าน
ได้รับการอนุมตัใิห้ปิด
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกฬีา) 2 ปี
ต่อเนื่อง (2.1-2-2) 

2.1-2-1 มติสภา
มหาวิทยาลัยเกีย่วกับแนวทาง
ในการปิดหลักสูตรและ
รายวิชา(ศธ 0513.10102 
/4968 ลงวันที่ 24 มีนาคม 
พ.ศ. 2552) 
2.1-2-2 บันทึก อนุมตัิให้ปิด
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกฬีา) 2 ปี
ต่อเนื่อง (ศธ
0513.10102/19457 ลงวันที่ 
30 พฤษภาคม 2553) 

  
3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงาน

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ อุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
(การดําเนิน งานตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
หมายถึงต้องมีการประเมินผล
ต า ม  “ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง านตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชาเพื่ อการประกัน

ในปีการศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา มี
หลักสูตรที่เปิดสอน จํานวน 4 
หลักสูตร ได้แก ่หลักสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการกําลังกาย 
หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการกฬีา และหลักสูตร

2.1-3-1 หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลัง
กาย)/  
หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วทิยาศาสตรก์าร
กีฬา)/หลักสูตรปรัชญาดษุฎี
บัณฑิต (วทิยาศาสตร์การ
กีฬา)/หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (การจัดการกีฬา) 
2.1-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร
ปริญญาตร ี
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คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชาให้ประเมินตามตัว
บ่ ง ชี้ ก ล า ง ที่ กํ า ห น ด ใ น
ภาคผนวกที่ 1) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรืออง ค์กรวิ ชาชีพที่
เกี่ยวข้องด้วย (หมายเหตุ : 
สํ าหรั บห ลัก สูตร เก่ าหรื อ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อน
ปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา (2.1-3-1) นอกจากนี้ มี
การประเมินผลการเปิด
หลักสูตร ทั้งหลักสูตรที่มี
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และหลักสูตรทีม่ีเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ 1. อาจารย์ประจํา
หลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่
วางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร มี
การประเมิน/ผลการประเมิน 
ดังนี ้
- การประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรปริญญาตรี (2.1-3-
2) 
- การประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (2.1-3-
3) 
- การประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการกฬีา (2.1-3-4) 
ตัวบ่งชี้ 2. มรีายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

2.1-3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิต สาขา
วิทยาวทิยาศาสตร์การกฬีา 
2.1-3-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจดัการกีฬา 
2.1-3-5 มคอ.2 จํานวน 4 
หลักสูตร 
https://tqf.cpe.ku.ac.th/ 
2.1-3-6 รายละเอียดของ
รายวิชา มคอ.3 และ มคอ.4  
https://tqf.cpe.ku.ac.th/ 
2.1-3-7 รายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา มคอ.
5 และ มคอ.6 https://tqf. 
cpe.ku.ac.th/ 
2.1-3-8 รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7  
2.1-3-9 รายงานการประชุม
การทวนสอบคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรขาด 
ป.โท การจัดการ 
2.1-3-10 - มคอ.3 รายวิชา 
02301122, 02301221 
(หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา
วิทยาศาสตรก์ารกฬีาและการ
ออกกําลังกาย) 
- มคอ.3 รายวิชา 
02301221, 02301572 
(หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชา
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คุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ 
มาตรฐานคุณวฒุิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้าม)ี มีการ
ประเมิน/ผลการประเมิน มี
หลักสูตร (มคอ.2) จํานวน 4 
หลักสูตร (2.1-3-5) 
ตัวบ่งชี้ 3. มรีายละเอียดของ
รายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชามี
การประเมิน/ผลการประเมิน 
รายละเอียดของรายวิชา 
มคอ.3 และ มคอ.4 (2.1-3-6)
ตัวบ่งชี้ 4. จดัทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา มีการประเมิน/
ผลการประเมิน รายงานผล
การดําเนินงานของรายวิชา 
มคอ.5 และ มคอ.6 (2.1-3-7)
ตัวบ่งชี้ 5. จดัทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วิทยาศาสตรก์ารกฬีา)
-  มคอ.3 รายวชิา 
02302521 (หลักสูตร วท.ม. 
สาขาวิชาการจดัการกีฬา) 
-  มคอ.3 รายวชิา 
02301621  (หลักสูตร ปร.ด. 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา) 
https://tqf.cpe.ku.ac.th/ 
2.1-3-11 มคอ. 7 ปีการศึกษา 
2555 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกําลังกาย 
หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการกฬีา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 
https://tqf.cpe.ku.ac.th/ 
2.1-3-12  คู่มือปฏิบัติการ
รายวิชาสรรีวทิยาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (การใช้
เครื่อง Biopac system ใน
การจดัการเรยีนการสอน) 
2.1-3-13 ภาพห้องพกัสําหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา/ใบ
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วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา มี
การประเมิน/ผลการประเมิน 
รายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
(2.1-3-8) 
ตัวบ่งชี้ 6. มกีารทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรูท้ี่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษามีการประเมิน/
ผลการประเมิน มีการทวน
สอบรายวิชามากกว่าร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนทุก
หลักสูตร ผ่าน
กรรมการบริหารหลักสูตร 
(2.1-3-9) 
ตัวบ่งชี้ 7. มกีารพัฒนา/
ปรับปรงุการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธก์ารสอน หรอื 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว มีการประเมิน/ผล
การประเมิน มีการดําเนินการ
พัฒนา/ปรับปรงุการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธก์าร
สอน หรือประเมินผลการ
เรียนรู้ (2.1-3-10) จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่

ขอใช้ห้องในการทบทวน
รายวิชาของนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
3.1-3-14 รายงานการไป
ประชุม/สัมมนา/ดูงาน ของ
อาจารย ์
3.1-3-15 รายงานการไป
ประชุม/สัมมนา/ดูงาน ของ
บุคลากร 
2.1-3-16 รายงานผลความพึง
พอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มตี่อ
คุณภาพหลักสูตร 
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รายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว 
(2.1-3-11) ทุกหลักสูตร เช่น 
ปรับปรงุการสอนในรายวิชา
พื้นฐานสรีรวิทยาทาง
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา โดย
การใช้เครื่อ Biopac system 
สําหรับฝึกปฏิบตัิ (2.1-3-12) 
การจดัห้องปฏิบัติการ (2.1-
3-13) ในช่วงทีว่่างให้นิสิต
ปริญญาโท เพื่อใช้ในการ
ปรึกษาหารอืและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น เป็นต้น 
ตัวบ่งชี้ 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้า
มี) ทกุคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจดัการเรยีนการสอน มี
การประเมิน/ผลการประเมิน 
ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ 
อาจารยใ์หม่  
ตัวบ่งชี้ 9. อาจารย์ประจําทุก
คนได้รับการพฒันาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ มีการ
ประเมิน/ผลการประเมิน 
รายงานการไปประชุม/
สัมมนา/ดูงาน ของอาจารย์ 
(2.1-3-14)  
ตัวบ่งชี้ 10. จํานวนบุคลากร
สนับสนุนการเรยีนการสอน 
(ถา้ม)ี ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
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น้อยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี มี
การประเมิน/ผลการประเมิน 
รายงานการไปประชุม/
สัมมนา/อบรม ของบุคลากร 
(2.1-3-15) 
ตัวบ่งชี้ 11. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหมท่ี่มตี่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 มี
การประเมิน/ผลการประเมิน 
รายงานผลความพึงพอใจของ
นิสิตปีสุดท้าย หลักสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกฬีา) 
หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต (การจัดการกีฬา) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกฬีา) (2.1-
3-16) 
ตัวบ่งชี้ 12. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 มี
การประเมิน/ผลการประเมิน 
ยังไม่มีนิสิตที่ศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สําเร็จการศึกษา 
 
 



55 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบ

ควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 
1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาทีจ่ัดการศึกษาและ
มีการประเมินหลักสูตรทกุ
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบ
เวลาที่กําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนนิงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ้นข้อ 
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 
ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ
80 ของตัวบ่งชี้ ที่กําหนดใน
แต่ละปีทุกหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
คณะกรรมการการศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา กํากับ
ดูแลและประสานงานกับ
สาขาวิชาใหด้ําเนินการได้
ครบถ้วนทั้ง ข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้น และควบคุมให้
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้มี
ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของ
หลักสูตรที่เปิดสอนทุก
หลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ขอ้แรกและอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีท้ี่
กําหนดในหลักสูตร โดยการ
บริหารหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรจะมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และ
คณะกรรมการรบัผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ทําหน้าทีดู่แลให้แต่ละ
หลักสูตรมีการดําเนินงาน
ครบถ้วนทั้งข้อ 1-3 ข้างต้น 
(2.1-4-1) มีการประเมิน
หลักสูตรตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ โดยในปีการศึกษา 
2556 คณะวทิยาศาสตร์การ
กีฬาไดด้ําเนินการแต่งตัง้
คณะกรรมการเตรียมการ

2.1-4-1 คําส่ัง แต่งตั้ง
คณะกรรมการหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา / คําส่ัง แต่งตัง้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิทยาศาสตร์การกฬีา/ 
คําส่ัง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา สาขาการ
จัดการกฬีา   
2.1-4-2 คําส่ัง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมการ
ปรับปรงุหลักสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
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ปรับปรงุหลักสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา และได้
ดําเนินการประเมินหลักสูตร
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(2.1-4-2) 

  
5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบ

ควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ1
ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาทีจ่ัดการศึกษาและ
มีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ้นข้อ 
3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ
ทุกตวับ่งชี้และทุกหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตรก์ารกฬีา มี
คณะกรรมการการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
กํากับดูแล ประสานงานกับ
ประธานหลักสูตรให้
ดําเนินการได้ ครบถ้วน ทั้ง 
ข้อ 1 2 และ3 ข้างต้น 
ตลอดเวลาทีจ่ัดการศึกษา 
โดยแต่ละหลักสูตรมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มหีน้าที่
รับผิดชอบควบคุมกํากับให้มี
การปรับปรงุ เปดิ/ปิด
หลักสูตร และดาํเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์และกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศึกษาและ
มีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 (2.1-5-1) 

2.1-5-1 - คําส่ัง แต่งตั้ง
คณะกรรมการหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา   
- คําส่ัง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา สาขา
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา   
- คําส่ัง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา สาขาการ
จัดการกฬีา   
- คําส่ัง แต่งตั้งคณะกรรมการ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา   



57 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
6 เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 
(มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่มีการประเมิน) 

- -

  
7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่

เน้นการวิจัยที่เปิดสอน 
(ปริญญาโทเฉพาะแผนกและ
ปริญญาเอก) มีจํานวน
มากกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนหลักสูตรทัง้หมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
ค1 และง) 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
หลักสูตรที่เปิดการสอน 
ทั้งหมด 4 หลักสูตร (2.1-7-1) 
ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วทิยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกําลังกาย) 
หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วทิยาศาสตรก์าร
กีฬา) หลักสูตรปรัชญาดษุฎี
บัณฑิต (วทิยาศาสตร์การ
กีฬา) และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (การ
จัดการกฬีา) ซึง่หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็น
หลักสูตรที่เน้นการวจิัยเท่านั้น 
ดังนั้น คิดเป็นรอ้ยละ 75 ที่
เป็นหลักสูตรที่เน้นการวจิัยที่
เปิดสอน ของจํานวนหลักสูตร
ทั้งหมดทกุระดบัการศึกษา 

2.1-7-1 หลักสูตรปริญญา
และสาขาวิชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ปี
การศึกษา 2556 (คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา) 

  
8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่

เน้นการวิจยัที่เปิดสอน 
(ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตที่
ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่า
ร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิต
ทั้งหมดทกุระดบัการศึกษา 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เตมิ

ในปีการศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา มี
จํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในแต่
ละหลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรวทิยาศาสตร
บัณฑิต (วทิยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกําลังกาย) 
จํานวน 348 คน 

2.1-8-1 ข้อมูลสถิติจํานวน
นิสิตทั้งหมด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 
(คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา) 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เฉพาะกลุ่ม ค1และง) ประกอบดว้ย ภาคปกติ
จํานวน 272 คน และภาค
พิเศษ จํานวน 74 คน 
2. หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วทิยาศาสตรก์าร
กีฬา) จํานวน 85 คน 
ประกอบดว้ย ภาคปกติ ภาค
ปกติ จํานวน 29 คน และ
ภาคพิเศษ จํานวน 56 คน 
3. หลักสูตรวทิยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (วทิยาศาสตร์การ
กีฬา) จํานวน 73 คน 
ประกอบดว้ย ภาคปกติ 
จํานวน 11 คน และ ภาค
พิเศษ จํานวน 62 คน 
4. หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต (การจัดการกีฬา) 
จํานวน 15 คน ประกอบดว้ย 
ภาคปกติ จํานวน 3 คน และ 
ภาคพิเศษ จํานวน 12 คน 
รวมทัง้หมดจํานวน 520 คน 
ดังนั้น จํานวนนสิิตในระดับ
บัณฑิตศึกษา มจีํานวน 173 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.27 
ของจํานวนนิสิตทั้งหมด 
จํานวน 520 คน ทุกระดับ
การศึกษา (2.1-8-1) 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

7 ข้อ 4 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย

7 ข้อ 8 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

7 ข้อ 8 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งชี้ที ่2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 = ร้อย
ละ 60 ข้ึนไปหรือ 
2. ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ี
ผ่านมาท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ข้ึนไป 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการ
สําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใช้คุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีท่ี
บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิ อ่ืนท่ี เหมาะสมกว่า  ท้ั งนี้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําท่ีระบุในคําชี้แจง
เกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา หน้า 34 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่
จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ในรอบปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง
ทั้งหมดรวมลาศึกษาต่อ จํานวน 32 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก 18 คน วุฒิปริญญาโท 6 คน และ
วุฒิปริญญาตรี 1 คน และอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 7 คน ดังน้ันอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
คิดเป็นร้อยละ 56.25 
 เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
32

18
   =  56.25 

 คะแนนที่ได้ =    5
60

56.25
 =  4.69  คะแนน 

เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 2 
 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่ดํารงร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  

 = 







100
32

18  - 







100
28.50

16.50   = 56.25 – 57.89 = -1.64 

 คะแนนที่ได้   =  5
12

1.64-
   =   -0.68 คะแนน 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

หลักฐาน: 2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์                
การกีฬา (http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php) และ
ตารางแสดงรายละเอียดคุณวุฒิของอาจารย์ประจํา 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ 
บรรลุ

เป้าหมาย

55.17 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก=57.895 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนที่ได้เท่ากับ 4.825) (ค่าการ
เพ่ิมขี้นของร้อยละอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา=-43.988 เมื่อเทียบค่าการ
เพ่ิมขี้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนที่ได้เท่ากับ -
18.328 คะแนนจึงถูกปรับค่า=0) เพราะฉะน้ันเคร่ืองจึง
เลือกค่าคะแนน = 4.825 

4.83 
บรรลุ

เป้าหมาย

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
บรรลุ

เป้าหมาย

56.67 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=
56.250 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนที่ได้เท่ากับ 4.688) 

4.69 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

56.67 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=
56.250 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนที่ได้เท่ากับ 4.688) 

4.69 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันท่ี
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป หรือ 
2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป 

หมายเหตุ 

1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได้ ไม่
จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ในรอบปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด
รวมลาศึกษาต่อ จํานวน 32 คน โดยมีตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 4 คน และตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 26 คน   
 เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   =   100
32

2
   =  6.25 

 คะแนนที่ได้ =  5
30

6.25
   =  1.04  คะแนน 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 2 
 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

 = 







100
32

2 - 







 100
28.50

2   = 6.25 – 7.02 =   -0.77 

 คะแนนที่ได้   =  5
6

077-
   =   -0.64 คะแนน 

หลักฐาน: 2.3-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา (http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php) และตาราง
แสดงรายละเอียดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ 
บรรลุ

เป้าหมาย

6.90 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ=
7.018 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 
30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.170) 
(ค่าการเพิ่มของร้อยละอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา=-8.079 เมื่อเทียบค่าการ
เพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ -6.733 
คะแนนจึงถูกปรับค่า=0) เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่า
คะแนน = 1.170 

1.17 บรรลุ
เป้าหมาย

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
บรรลุ

เป้าหมาย

6.67 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ=
6.250 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 
30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.042) 

1.04 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

6.67 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ=
6.250 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 
30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.042) 

1.04 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ หรือ 6 ข้อ

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน
วิชาการเทคนิคการสอนและ
การวดัผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการวเิคราะห์
ข้อมูลเชิงประจกัษ ์

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การจดัทําแผนอตัรากําลัง
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา (พ.ศ. 2555 – 2559) 
(2.4-1-1) โดยมีการวเิคราะห์
ข้อมูลเชิงประจกัษ์ เพื่อใช้ใน
การวางแผนความต้องการด้าน
บุคลากรของคณะฯ และได้
จัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.4-1-1 แผนอัตรากําลัง
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา (พ.ศ. 2555 – 2559) 
2.4-1-2 แผนพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
ประจําปีการศึกษา 2556 
2.4-1-3 แผนพัฒนาคณาจารย์
ด้านการศึกษาตอ่ระดับ
ปริญญาเอก และการขอ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
ประจําปีการศึกษา 2556 (2.4-
1-2) รวมทั้งมกีารจัดทํา
แผนพัฒนาคณาจารย์ด้าน
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
และการขอตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ (2.4-1-3) 
มีแผนการกําหนดเส้นทางเดิน
ของตําแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุน(2.4-1-4) เป็นประจาํ
ทุกปี มีแผนความต้องการเพื่อ
การจดัสรรทุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์
ในอุดมศึกษา ระดับปริญญา
เอก (พ.ศ. 2557 – 2571) 
(2.4-1-5) นอกจากน้ี คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา มีการให้
ทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากร 
(2.4-1-6) เพื่อเป็นการพัฒนา
บุคลากร ทัง้สายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ รวมทัง้ 
ได้มีการวิเคราะห์ภาระงานของ
อาจารย์ โดยการเทยีบกณฑ์
ภาระงานขั้นต่ํากับผลการ
ดําเนินงานเฉลีย่ภาพรวมคณะ 
(2.4-1-7) ในด้านงานสอน 
งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
และงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อนําไปใช้
ประกอบในการวางแผนพัฒนา
อาจารย์ ทั้งนี้ ในการประชุม

ตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย ์
2.4-1-4 แผนการกําหนด
เส้นทางเดินของตําแหน่งของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
2.4-1-5 แผนความต้องการ
เพื่อการจัดสรรทุนโครงการ
พัฒนาศักยภาพของทรพัยากร
มนุษย์ในอุดมศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก (พ.ศ. 2557 – 
2571) 
2.4-1-6 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา เรือ่ง 
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน
พัฒนาบุคลากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556/
ประกาศคณะวทิยาศาสตรก์าร
กีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 
2.4-1-7 สรุปภาระงานของ
อาจารยเ์ทียบกบัเกณฑ์ภาระ
งานขั้นต่ํา 
2.4-1-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2557 เรื่องแนวทาง
การกําหนดมาตรการสําหรับผู้
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการและมาตรฐาน
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2556 ได้มีการแจ้ง
เพื่อทราบแนวทางการกําหนด
มาตรการสําหรบัผู้ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา 
และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2557 ได้มีการ
พิจารณาแนวทางการกรอก
ภาระงานตามมาตรฐานภาระ
งานขั้นต่ํา (2.4-1-8) 

ภาระงานขั้นต่ํา /รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที
29 มกราคม 2557เรื่อง
แนวทางการกรอกภาระงาน
ตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา 

  
2 มีการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เปน็ไปตามแผนที่
กําหนด 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การบริหารคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ตั้งแต่
การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ามา
ปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่งที่
เหมาะสมทุกตําแหน่งที่ยงัไม่มี
คนครอง โดยการสอบคัดเลือก 
และมีคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกตามสายงานที่
เหมาะสม ดังปรากฏในขั้นตอน
คัดเลือกบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (2.4-2-
1) มกีารมอบหมายภาระงาน
เป็นลายลักษณอ์ักษรโดยสาย
วิชาการ มีข้อกาํหนดภาระงาน
ขั้นต่ํา (2.4-2-2) และสาย
สนับสนุนมีการกําหนดให้มี
คําอธิบายลักษณะงาน (Job 
Description) (2.4-2-3) มกีาร

2.4-2-1 ขั้นตอนคัดเลือก
บุคลากร คณะวทิยาศาสตรก์าร
กีฬา 
2.4-2-2 กรอบภาระงานขั้นต่ํา
2.4-2-3 หน้าเว็บไซดก์องการ
เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง มาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งและขอัตกลงงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วย
วิชาการ 
(http://www.person.ku.ac.t
h/new_personweb/agree
ment.php) 
และตัวอย่างใบบอกลักษณะ
งาน (Job Description) 
2.4-2-4 หนังสือขอเชิญ
ประชุม 
2.4-2-5 บันทึกข้อความ เรื่อง
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย
การวเิคราะห์ปริมาณงานเป็น
ประจําทกุปีจากกรอบภาระ
งานขั้นต่ําและกรอบคําอธิบาย
ลักษณะงาน เพือ่พิจารณาการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนของแต่ละ
บุคคล (2.4-2-4) มีการติดตาม
แผนการศึกษาต่อระดับปริญา
เอก และแผนขอตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรสายวิชา (2.4-
2-5) และสายสนับสนุนเพื่อให้
เป็นไปตามแผนและเส้นทาง
เดินตามตําแหน่งงานที่กําหนด 
(2.4-2-6) นอกจากน้ี คณะฯ มี
การสนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ กับ
หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2.4-2-7) มีการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนให้เข้ารับการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2.4-2-8) 

ขอให้รายงานผลการติดตาม
แผนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก และการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารยใ์นสาขา 
2.4-2-6 รายงานการประชุม
สํานักงานเลขานุการคณะฯ 
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2557 
2.4-2-7 รายงานการเข้ารว่ม
การพัฒนาความรู้    
2.4-2-8 โครงการฝึกอบรม
ปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปี 2556 

  
3 มีสวัสดิการเสรมิสร้างสุขภาพ

ที่ดีและสร้างขวญัและกําลังใจ
ให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ได้
ส่งเสริมสวัสดิการและ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ให้
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้

2.4-3-1 ภาพประกอบศูนย์
ออกกําลังกาย สวนหินเพื่อ
สุขภาพ และหน้าผาจําลอง  
2.4-3-2 บันทึก การจดัทาํ
ประกันสุขภาพและประกันชีวิต
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

อย่างมีประสิทธภิาพ โดยให้
บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา สามารถใช้บรกิาร
ศูนย์ออกกําลังกายโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย การสร้างสวนหินเพื่อ
สุขภาพ และหน้าผาจําลอง 
(2.4-3-1) การจดัทําประกัน
สุขภาพและประกันชีวิตให้กับ
บุคลากร (2.4-3-2)มีระบบทวีี
วงจรปิด มีเจ้าหน้าที่รกัษา
ความปลอดภัย และมีการปรับ
ภูมิทัศน์รอบคณะ (2.4-3-3) 
การสนับสนุนงบประมาณ
จัดการแข่งขันกฬีาบุคลากร
ภายในวิทยาเขตกําแพงแสน 
ประจําปี 2556 (2.4-3-4) 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การสร้างขวัญและกําลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธภิาพโดยมีการ
สนับสนุนทุนสําหรับพัฒนา
บุคลากร คณะวทิยาศาสตรก์าร
กีฬา (2.4-3-5) มีกิจกรรมที่
ก่อให้เกดิกิจกรรมร่วมกัน เพือ่
สร้างความสามคัคี ร่วมแรง 
ร่วมใจกันในการทํางานภายใน
คณะฯ ดังปรากฏในโครงการ
สัมมนาบุคลากร คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (2.4-3-
6) 

ให้กับบุคลากร 
2.4-3-3 ภาพประกอบระบบ
ทีวีวงจรปิด และภูมิทัศน์รอบ
คณะฯ   
2.4-3-4 บันทึก อนุมตัิหลัการ
และค่าใช้จ่ายสําหรับการ
จัดการแข่งขันกฬีาบุคลากร
ภายในวิทยาเขตกําแพงแสน 
ประจําปี 2557   
2.4-3-5 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา เรือ่ง 
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน
พัฒนาบุคลากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
ประกาศคณะวทิยาศาสตรก์าร
กีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 
2.4-3-6 โครงการสัมมนา
บุคลากร คณะวทิยาศาสตรก์าร
กีฬา 
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4 มีระบบการติดตามให้

คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการพฒันามาใช้ใน
การจดัการเรยีนการสอนและ
การวดัผลการเรยีนรู้ของนิสิต
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
ระบบการติดตามให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจดัการเรยีน
การสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกีย่วข้องโดยมีการ
เล่าสู่กันฟังในโครงการสัมมาทฐิิ
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
เรื่อง การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ สร้างสุขและผลงาน
จากการวิจยัและการคิดและ
เขียน หวัข้อเสนอโครงการวิจยั 
สถิติกับการวจิัย การเขียน
ผลงานวิจัยและการตพีิมพ์ 
รวมทัง้การให้ความรู้การจัดซือ้
จัดจ้างในระบบ e-GP และ 
ERP ซึ่งทางบุคลากรสาย
สนับสนุนด้านการเงิน บญัชี 
พัสดุ นํามาถ่ายทอดความรู้
ให้กับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนของคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
นอกจากนี้มีการจัดอบรม เรื่อง 
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ 
(CardioPulmonary Resuscitation: 
CPR) ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร 
และนิสิต เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัตกิารช่วยฟื้นคืนชีพ 
(2.4-4-1)  อีกทัง้คณะฯ ยังมี

2.4-4-1 โครงการสัมมาทิฐิ 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ 
(CardioPulmonary 
Resuscitation: CPR) 
2.4-4-2 บันทึกตดิตาม 
แบบรายงานการนําความรู้จาก
การจดัการความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
2.4-4-3 ตัวอย่างรายงาน
สรุปผลการไปศึกษา อบรม ดู
งาน 
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บันทึกเพื่อติดตามการนํา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการเรียนการ
สอน วัดผลการเรียนรู้ของนิสิต 
และปฏิบัติงานที่เกีย่วขอ้ง 
(2.4-4-2) สําหรับบุคลากรที่
คณะฯ ให้ทุนสนับสนุนในการ
พัฒนาบุคลากรจะต้อง
ดําเนินการจัดทาํรายงาน
สรุปผลการไปศึกษา /อบรม / 
ดูงาน เพือ่การเผยแพร่ต่อไป
ภายใน 30 วัน (ซึ่งมกีาร
กําหนดไวใ้นประกาศฯ)         
(2.4-4-3) 

  
5 มีการให้ความรูด้้าน

จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนและ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การให้ความรูด้า้นจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  โดยการแตง่ตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากร (2.4-5-1) และมีการ
นํา เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา  ให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
(2.4-5-2) ในการดูแลควบคุม
ให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนบัสนุนถือปฏิบัติ โดยการ
มอบหมายให้หวัหน้าหน่วยงาน
ย่อยเป็นผู้กํากับดูแล (2.4-5-3)
 

2.4-5-1 คําส่ัง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากร  
2.4-5-2 จรรยาบรรณ
บุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
ระบบ E-office ส่วนของ
องค์กร (KM) 
และ 
http://www.sps.kps.ku.ac.t
h/v10/  
2.4-5-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ 
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2557 
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6 มีการประเมินผลความสําเร็จ

ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
โดยมีติดตาม ประเมิน
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน และ
มีการปรับปรงุแบบแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร มี
ข้อเสนอแนะใหบุ้คลากรจัดทํา
ข้อตกลงเพือ่เตรียมการขอ
ประเมินการสอนและผลงาน
ทางวิชาการ ตลอดจนกําหนด
เส้นทางเดินการขอตําแหน่ง
ชํานาญการฯ (2.4-6-1) 
นอกจากน้ี ได้มกีารจดัทํา
รายงานประเมนิความสําเร็จ
ของแผนการบรหิารและพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (2.4-6-2) เพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ ์

2.4-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา  
ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2557   
2.4-6-2 รายงานประเมิน
ความสําเรจ็ของแผนการ
บริหารและพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

  
7 มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรงุแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา นํา
ผลการประเมินไปปรับปรงุแบบ
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรและนําผลสรุปภาระ
งานของอาจารย์เทียบกับเกณฑ์
ภาระงานขึ้นต่ํา โดยที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ มี
ข้อเสนอแนะใหบุ้คลากรจัดทํา

2.4-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา  
ครั้งที 6/2557 เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2557   
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ข้อตกลงเพือ่เตรียมการขอ
ประเมินการสอนและผลงาน
ทางวิชาการ ตลอดจนกําหนด
เส้นทางเดินการขอตําแหน่ง
ชํานาญการฯ (2.4-7-1) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 
เป้าหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 
เป้าหมาย  ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.5 (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบง่ชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ5 ขอ้

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีการจดัการหรอืจัดบรกิาร

เพื่อให้นิสิตมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใชใ้นอัตราไม่สูง
กว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

ในปีการศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา มีการ
จัดบรกิารหอ้งคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
นิสิต โดยใช้การรวบรวมข้อมูล
จากกองแผนงานร่วมกับสํานกั
บริการคอมพิวเตอร์ (2.5-1-1) 
ที่มีการบรกิารคอมพิวเตอร์ซึง่
รวม Notebook และ mobile
device ต่างๆ ของนิสิตที่มีการ
ลงทะเบียนการใช้ wifi กับ
มหาวิทยาลัย ประกอบดว้ย 
มือถือและแทปเล็ต จํานวน 
487 เครื่อง โนต๊บุ๊ค 389 
เครื่อง พีซี 8 เครื่อง รวมเป็น 
884 เครื่อง และของคณะฯ ที่
จัดบรกิารให้ ประกอบดว้ย 
เครื่องบริการนสิิต 6 เครื่อง
โน๊ตบุ๊ค 5 เครื่อง พีซี 3 เครื่อง 
รวมเป็น 8 เครือ่งรวมทัง้ส้ิน 

2.5-1-1 ข้อมูลจากกอง
แผนงาน : (www.planning. 
ku.ac.th/planning/index.p
hp?option=com_content&
task=view&id=145&Itemid
=177) 
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จํานวน 892 เครื่อง ต่อจํานวน
นิสิตเต็มเวลาเทยีบเท่า (FTEs) 
294.52 คน คิดเป็น 0.33 
FTEs ต่อเครือ่ง 

  
2 มีบริการห้องสมุดและแหล่ง

เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร์และมี
การฝึกอบรมการใชง้านแก่
นิสิตทุกปกีารศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี
การจดับรกิารหอ้งสมุดและมี
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ และมี
การจดัการฝึกอบรมการใช้งาน
สําหรับนิสิต บคุลากร และ
บุคคลทั่วไป ทุกปีการศึกษา
โดยผ่านหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 
สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
สํานักหอสมุด กาํแพงแสน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มก.กพส. เป็นตน้ (2.5-2-1) 
และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้มีการจัดคอมพิวเตอร์สําหรบั
เป็นแหล่งเรยีนรู้ เพื่อการ
สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต บรกิารพิมพ์
เอกสาร ณ ห้องคอมพิวเตอร์
ของคณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 
(2.5-2-2) 

2.5-2-1 เอกสารการจัด
ฝึกอบรมให้แกน่ิสิต 
2.5-2-2 ภาพการให้บรกิาร
สืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ท 
บริการพิมพ์เอกสาร 

  
3 มีบริการด้านกายภาพที่

เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานิสิต
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
บริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานิสิต 
ประกอบดว้ย หอ้งเรียน 5 ห้อง

2.5-3-1 ภาพแสดงบริการ
ด้านกายภาพสําหรับนิสิต 
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การศึกษาและจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

ห้องปฏิบัตกิารพร้อมอุปกรณ์
ปฏิบัติการและอุปกรณ์
การศึกษา จํานวน6 ห้อง ได้แก
ห้องออกกําลังกาย ห้องชีวกล
ศาสตร์การกีฬา ห้องสรรีวทิยา
การออกกําลังกาย ห้อง
จิตวิทยาการกฬีา ห้องเวช
ศาสตร์การกีฬา และห้อง
ทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ 
อีกทัง้ มีบรกิารอินเตอร์เน็ต
แบบไร้สายครอบคลุมพื้นที่การ
เรียนการสอน ตลอดจนมีห้อง
สําหรับการจัดประชุม อบรม 
และสัมมนา (2.5-3-1) 

  
4 มีบรกิารส่ิงอํานวยความ

สะดวกที่จําเป็นอื่นๆอย่างนอ้ย
ในดา้นงานทะเบียนนิสิตผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การบรกิารอนามัย และการ
รักษาพยาบาลการจัดการหรอื
จัดบรกิารด้านอาหารและ
สนามกีฬา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี
การจดับรกิารส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่จําเป็น ที่สามารถให้
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ได้
เชื่อมโยงหรือใชร้่วมกับ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ งานด้าน
ทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ (2.5-4-
1) งานด้านการบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาลเป็นต้น 
ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
มีเครื่องปฐมพยาบาลเบ้ือง
ภายในคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา (2.5-4-2) การทําประกัน
อุบัติเหตขุองนิสิตระดับ
ปริญญาตรี (2.5-4-3) และได้มี
การจดัอบรมการช่วยชีวติ

2.5-4-1 งานด้านทะเบยีน
นิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
2.5-4-2 งานด้านการบรกิาร
อนามัยและการรักษาพยาบาล 
ภาพแสดงเครื่องปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
2.5-4-3 บันทึกข้อความ การ
ทําประกันอุบัตเิหตุของนิสิต
ระดับปริญญาตรีประจําปี
การศึกษา 2556 
2.5-4-4 ภาพประกอบการ
ฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิต
เบื้องต้น 
2.5-4-5 ภาพแสดงอาคาร
อเนกประสงค์ ลาน
อเนกประสงค์ และลานจอดรถ
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เบื้องต้นใหก้ับนสิิตโดยใช้
เครื่อง AED (2.5-4-4)   
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
จัดบรกิารด้านกายภาพที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้แก่ 
อาคารอเนกประสงค์ สําหรับ
การทํากิจกรรมต่างๆ อ่าน
หนังสือ ตลอดจนเป็นที่ตัง้
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ลานอเนกประสงค์ 
สวนหินเพื่อสุขภาพ และหน้า
ผาจําลอง เพื่อให้นิสิตได้ใช้ใน
การทํากิจกรรมและออกกําลัง
กาย การปรับปรุงลานจอดรถ 
ให้มีพื้นที่จอดรถจักรยานและ
จักรยานยนต์มากขึ้น เป็นต้น 
(2.5-4-5) นอกจากน้ี 
มหาวิทยาลัยไดจ้ัดบรกิารด้าน
อาหารและที่พกัให้นิสิต ได้แก่ 
โรงอาหารหอพกั โรงอาหาร
ใกล้อาคารการเรียนการสอน 
โรงอาหารอาคารศูนย์
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

  
5 มีระบบสาธารณูปโภคและ

รักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบอย่างน้อยในเรื่อง
ประปาไฟฟ้าระบบกําจัดของ
เสียการจัดการขยะรวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
ระบบสาธารณปูโภคและระบบ
รักษาความปลอดภัยของ
อาคารครอบคลุมบริเวณ
โดยรอบ (2.5-5-1) ดงันี ้
- ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ 
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของ
เสีย การจัดการขยะรวมทั้งมี

2.5-5-1 ภาพแสดงบริการ
ระบบสาธารณปูโภคและระบบ
รักษาความปลอดภัย จ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภัย 
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โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร
กรณีไฟฟ้าดับ 
- ระบบความปลอดภัย ได้แก่ 
ระบบทีวีวงจรปดิ ระบบ
เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย

  
6 มีผลการประเมนิคุณภาพของ

บริการในข้อ2-5ทกุข้อไมต่่ํา
กว่า3.51จากคะแนนเต็ม 5 

ในปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้มีการประเมินคุณภาพของ
บริการ ที่มีผลการประเมิน 
(2.5-6-1)  ที่มีการรวบรวม
ข้อมูลจากมหาวทิยาลัย/วิทยา
เขตกําแพงแสน/คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
ตามลําดับ ในประเด็นหัวข้อ 
ดังนี้  
1. ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และ
การฝึกอบรมการใชง้าน มี
คะแนนเฉล่ีย 3.88/3.84/4.08 
ตามลําดับ 
2. การบริการดา้นกายภาพที่
เหมาะสมต่อการเรยีนและ
พัฒนานิสิต มีคะแนนเฉล่ีย 
4.05/4.01/4.00 ตามลําดับ 
3. การบริการส่ิงอํานวยความ
สะดวก มีคะแนนเฉล่ีย 
3.82/3.81/3.89 ตามลําดับ 
4. ระบบสาธารณูปโภคและ
ความปลอดภัย มีคะแนนเฉล่ีย

2.5-6-1 สรุปผลการประเมิน
การจดับรกิารดา้นต่างๆ แก่
นิสิตส่วนของมหาวิทยาลัย  
สรุปผลการประเมินการ
จัดบรกิารด้านตา่งๆ แก่นิสิต
ส่วนของคณะวทิยาศาสตรก์าร
กฬีา 
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3.90/3.85/4.28 ตามลําดับ
และในภาพรวม มีคะแนนเฉล่ีย
3.91/3.87/4.06 ตามลําดับ 

  
7 มีการนําผลการประเมิน

คุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพฒันาการ
จัดบรกิารด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

คณะวิทยาวทิยาศาสตร์การ
กีฬา ได้นําผลการประเมิน
คุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพฒันาการ
จัดบรกิารด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
เฉพาะในส่วนของคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีาที่
สามารถปรับปรงุได้ โดยได้นํา
ข้อมูลเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 6/2557 
เมื่อวันที่ 18 มถิุนายน 2557 
โดยคณะกรรมการประจําคณะ
มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้
งานการศึกษาและสํานักงาน
เลขานุการปรับปรุงและจัดหา
ห้องสําหรับทํากิจกรรมสําหรับ
นิสิตปริญญาโท รวมทัง้บรรจุ
เข้าไปในแผนการพัฒนาคณะ
ด้านสาธารณูปโภคต่อไป 
สําหรับการจัดหาเครื่องดื่ม 
การอํานวยความสะดวกจุด
บริการเติมเงินนั้น 
คณะกรรมการได้มอบหมายให้
สํานักงานเลขานุการเป็นผู้ดูแล
และจัดหาต่อไป (2.5-7-1) 

2.5-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งที่ 6/257 เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบง่ชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ หรือ 4 ขอ้

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ หรือ 6 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีามี
การพัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการเรยีนการสอนที่มีความ
ยืดหยุ่นและหลากหลาย 

2.6-1-1 มคอ.3 รายวิชาการ
เป็นผู้ฝึกกีฬาทมี (ฟุตบอล)  
2.6-1-2 มคอ.3 รายวิชา
ระเบียบวิธวีิจัยทาง
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สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความถนัดของ
ผู้เรียน มีการออกแบบการ
เรียนการสอนทีเ่น้นการคิด
วิเคราะห์มีทกัษะในการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 
มีการลงมือปฏิบัติจรงิในชั่วโมง
ปฏิบัติ การสัมมนา ปัญหา
พิเศษ วทิยานิพนธ์ รวมทั้ง 
การฝึกงานทัง้ในและนอก
สถานที่ ทกุหลักสูตรมีการ
จัดการเรยีนการสอนที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง มี
รายวิชาที่หลากหลายในหมวด
วิชาเฉพาะเลือก มีวชิาเลือก
เสรี มีรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไป ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนไดต้ามความสนใจ เช่น  
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลังกาย 
รายวิชาการเปน็ผู้ฝึกกีฬาทีม 
(ฟุตบอล) ด้านการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองและการฝึก
ปฏิบัติ (2.6-1-1) 
หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา รายวิชา
ระเบียบวิธวีิจัยทางวทิยาศาสตร์
การกีฬา ด้านการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง การเรียนแบบ

วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
2.6-1-3 มคอ.3 รายวิชา
การตลาดและสิทธิประโยชน์
ทางการกีฬา 
2.6-1-4 มคอ.3 รายวิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับชีวกลศาสตร ์
2.6-1-5 โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพนิสิตระดับ
ปริญญาตรีในรายวิชา
เทคโนโลยีทางวทิยาศาสตร์
การกีฬา 
2.6-1-6 ขออนุมัติค่าใช้จา่ย
การศึกษาดงูานทางด้านกาย
วิภาคศาสตร์ รายวิชา พื้นฐาน
กายวิภาคศาสตร์ทาง
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
2.6-1-7 มคอ.4 รายวิชาการ
ฝึกงานทางการเป็นผู้ฝึกกีฬา  
มคอ.4 รายวิชาการฝึกงาน
ทางการกีฬากับการแพทย์  
มคอ.4 รายวิชาการฝึกงานด้าน
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
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ร่วมมือ อภิปราย การวิเคราะห์
วิจารณ์ (2.6-1-2) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการกีฬา 
รายวิชาการตลาดและสิทธิ
ประโยชน์ทางการกฬีา การทํา
โครงงาน อภิปรายและการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง (2.6-1-3) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
รายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําหรับชีวกล
ศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์
และการฝึกปฏิบัติจรงิ (2.6-1-
4) นอกจากนี้ คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา มี
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ โดยจัดช่ัวโมงปฏิบัติใน
รายวิชาปฏิบัตกิาร เพื่อให้นิสิต
ได้ปฏิบัติ มีการจัดการศึกษา
หรือฝึกงานนอกสถานที่ ได้แก ่
การศึกษาดงูานในรายวิชา
เทคโนโลยีทางวทิยาศาสตร์
การกีฬา(2.6-1-5) รายวิชา
พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ทาง
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (2.6-1-
6) การฝึกงานทางการเป็นผู้ฝึก
กีฬา การฝึกงานทางการกีฬา
กับการแพทย์ การฝึกงานด้าน
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (2.6-1-
7) เป็นต้น 
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2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมี

รายละเอียดของรายวิชาและ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาตามทีก่ําหนด
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
กําหนดให้ทกุรายวิชาของทกุ
หลักสูตร มกีารทําประมวลการ
สอน (Course syllabus) หรือ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ
3และมคอ.4) ออนไลน์ (2.6-2-
1) ของทุกรายวชิาที่เปิดสอน
ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา และแจกประมวล
การสอนให้นิสิตได้รับทราบใน
คาบแรกที่พบนสิิตในชั้นเรยีน

2.6-2-1 รายละเอียดของ
รายวิชา(มคอ.3และ4) 
ออนไลน์ 
http://tqf.cpe.ku.ac.th/ 

  
3 ทุกหลักสูตรมรีายวิชาที่ส่งเสรมิ

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัตทิั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการทําวจิัย

ทุกหลักสูตรของคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีามีรายวิชา
ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรยีนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการทํา
วิจัย เช่น รายวชิาระเบียบวิธี
วิจัยทางวทิยาศาสตร์การกฬีา 
รายวิชาโภชนาศาสตร์การกีฬา
เบ้ืองต้น รายวิชาสัมมนา 
รายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา เป็นต้น (2.6-3-1) 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลัง เช่น 
รายวิชาการเปน็ผู้ฝึกกีฬาทีม 
(ฟุตบอล) โดยส่งเสริมให้นิสิตมี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และการฝึกปฏิบัติ  (2.6-3-2)  

2.6-3-1 มคอ.3 รายวิชา
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา/รายวิชา
โภชนาศาสตร์การกฬีา
เบื้องต้น/รายวชิาสัมมนา/
รายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา/http://tqf.cpe.ku.ac.th/
คู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2.6-3-2 มคอ.3 รายวิชาการ
เป็นผู้ฝึกกีฬาทมี (ฟุตบอล) 
2.6-3-3 มคอ.3 รายวิชา
กระบวนการเปน็ผู้ฝึกกีฬา 
2.6-3-4 มคอ.3 รายวิชาการ
พัฒนาองค์กรกฬีาและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ์
2.6-3-5 มคอ.3 รายวิชา
โภชนาการขั้นสูงเพื่อสุขภาพ
และสมรรถนะทางการกีฬา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
เช่น รายวิชากระบวนการเป็น
ผู้ฝึกกีฬา โดยจดักิจกรรมให้
นิสิตไปศึกษาดงูานจากสโมสร
กีฬา และการฝึกปฏิบัติ (2.6-
3-3) หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการกฬีา เชน่ รายวิชาการ
พัฒนาองค์กรกฬีาและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยมี
การส่งเสริมให้นสิิตได้มีการ
เรียนรู้จากการทําวิจัย       
(2.6-3-4) หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา เช่น 
รายวิชาโภชนาการขั้นสูงเพือ่
สุขภาพและสมรรถนะทางการ
กีฬา โดยส่งเสรมิให้นิสิตมี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และทําวิจัย (2.6-3-5)  
นอกจากน้ี คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มกีารส่งเสริมให้นิสิต
พัฒนาผลงานทางวิชาการ เพือ่
เข้ารว่มในการนําเสนอในที่
ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
กําแพงแสน  ครั้งที่ 10 ที่ได้
จากการทําโครงงานในรายวิชา
ระเบียบวิธวีิจัยหรือ
วิทยานิพนธ ์(2.6-3-6) 

2.6-3-6 การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 
10 
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4 มีการให้ผู้มีประสบการณท์าง

วิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนรว่มใน
กระบวนการเรยีนการสอนทุก
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การเชิญผู้มีประสบการณท์าง
วิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนรว่มใน
กระบวนการเรยีนการสอนทุก
หลักสูตร โดยการเชิญอาจารย์
พิเศษทกุหลักสูตร (2.6-4-1) มี
นิสิตเข้ารว่มการประชุม
วิชาการ มหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
กําแพงแสน ครัง้ที่ 10 (2.6-4-
2) ในรายวิชาสัมมนา 
มอบหมายให้นสิิตดําเนินการ
จัดโครงการสัมมนา โดยเชิญ
วิทยากรจากหนว่ยงาน
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านการประกอบอาชีพทาง
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (2.6-4-
3) เป็นต้น 

2.6-4-1 หนังสือเชิญอาจารย์
พิเศษ 
2.6-4-2 การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 
10 
2.6-4-3 โครงการสัมมนา 
เรื่อง อนาคตสายงานทาง
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
 

  
5 มีการจดัการเรยีนรู้ทีพ่ัฒนา

จากการวิจยัหรอืจาก
กระบวนการจดัการความรู้เพือ่
พัฒนาการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การจดัทําวจิัยในช้ันเรียนใน
รายวิชา 02301122 พื้นฐาน
สรีรวทิยาทางวทิยาศาสตรก์าร
กีฬา เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและเป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
การปฏิบัตกิับผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียน (2.6-5-1) และใน
รายวิชา 02301364 การ

2.6-5-1 รายงานผลการจัด
โครงการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
รายวิชา 02301122 
2.6-5-2 โครงการเวชศาสตร์
การกีฬาเคล่ือนที ่
2.6-5-3 มคอ. 3 รายวิชาการ
บาดเจ็บจากการกฬีาและการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ/ประมวลการ
สอนรายวิชา การบาดเจ็บจาก
การกีฬาและการฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
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บาดเจ็บจากการกฬีาและการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ  ได้
พัฒนาการเรียนการสอนจาก
กระบวนการจดัการความรู้ 
โดยการนําข้อสังเกตหรอืข้อ
ค้นพบจากการที่ให้นิสิตเข้าไป
มีส่วนร่วมในการลงฝึกปฏิบัติ
จริงในโครงการเวชศาสตร์การ
กีฬาเคล่ือนที่ (2.6-5-2) และ
นํามาบูรณาการในการจัดเรียน
การสอนในรายวิชา (2.6-5-3)

  
6 มีการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เรียนที่มีตอ่คุณภาพการ
จัดการเรยีนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ทกุ
รายวิชาทุกภาคการศึกษาโดย
ผลการประเมินความพึงพอใจ
แต่ละรายวิชาตอ้งไม่ต่ํากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม5 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จัดทําระบบประเมินการเรียน
การสอนของอาจารย์โดยนิสิต 
ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ผ่าน
ระบบออนไลน์ (2.6-6-1) 
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถ
นําผลการประเมินไปปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ โดยที่ได้
ระบุไว้ในรายวิชาการสอนภาค
การศึกษาถัดไป นอกจากนี้ 
คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา ได้มี
การโครงการสัมมนาคณาจารย์
และนิสิต เพื่อประเมินการเรียน
การสอน ทั้งระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิต
ได้แสดงความคิดเห็นในการ
จัดการเรียนการสอนและ
ปัจจัยสนุบสนุนการเรียนรู้ กับ
อาจารย์ผู้สอนร่วมกัน เพื่อหา
แนวทางแก้ไข และปรับปรุง

2.6-6-1 รายงานสรุปการ
ประเมินการเรยีนการสอน 
2.6-6-2 โครงการสัมมนา
คณาจารย์และนิสิต เพื่อ
ประเมินการเรยีนการสอน
ระดับปริญญาตร ี
โครงการสัมมนาคณาจารย์และ
นิสิต เพื่อประเมินการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา 
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การจัดการเรียนการสอนต่อไป 
(2.6-6-2) 

  
7 มีการพัฒนาหรอืปรับปรงุการ

จัดการเรยีนการสอนกลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู้ทกุรายวิชาตามผล
การประเมินรายวิชา 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การปรับปรงุการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน ตาม
ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของทุกรายวิชา  โดยการ
ใช้ส่ือและเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมในการสอน การฝึก
ปฏิบัติ การศึกษาดูงาน และ
ปรับปรงุเนื้อหาให้สอดรับกับ
การเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 
ตามการรายงานผลการ
ดําเนินงานในรายวิชาที่เปดิ
สอนทุกรายวิชา (มคอ.5) (2.6-
7-1) 

2.6-7-1 รายงานผลการ
ปรับปรงุพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอน (มคอ.5) 
http://tqf.cpe.ku.ac.th/  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

7 ข้อ 6 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

7 ข้อ 6 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : มีการดําเนินงานในข้อที่ 7 ไม่ครบทุกรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

ชนิดของตัวบง่ชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

4 ข้อ หรือ 5 
ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ ครบ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป

และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีการสํารวจคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พงึประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสําหรบัทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทกุรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
คณะกรรมการรบัผิดชอบ
หลักสูตรทําหนา้ที่สํารวจหรือ
วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตเกีย่วกับ
คุณลักษณะบัณฑิตเป็น
ระยะๆ อย่างนอ้ยทกุ 5 ปี 
เพื่อนําขอ้มูลมาใช้ในการ
ปรับปรงุหลักสูตรหรือจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
สําหรับคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาได้มกีารทําวิจัยสถาบัน 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตรการกีฬา) 
หลักสูตรวทิยาศาสตร

2.7-1-1 รายงานวิจัยสถาบัน
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตรการกีฬา) 
หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วทิยาศาสตรก์าร
กีฬา) หลักสูตรปรัชญาดษุฎี
บัณฑิต (วทิยาศาสตร์การ
กีฬา) และ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (การ
จัดการกฬีา) 
2.7-1-2 สรุปผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต โดยผู้ใช้
บัณฑิต ประจําปี 2556 



88 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

มหาบัณฑิต (วทิยาศาสตรก์าร
กีฬา)หลักสูตรปรัชญาดษุฎี
บัณฑิต (วทิยาศาสตร์การ
กีฬา) และ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (การ
จัดการกฬีา)  (2.7-1-1) อกีทัง้
ได้มีการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต สําหรับนิสิตที่
สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2555 (2.7-1-2) เพื่อสํารวจ
คุณลักษณะและวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เป็นระยะๆ เพือ่นําข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
หรือจดัการเรยีนการสอน
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่สนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  
2 มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ใน

การปรับปรงุหลักสูตร การ
จัดการเรยีนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่
ส่งเสริมทกัษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึง
ประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การนําผลจากการสํารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตเกีย่วกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึง
ประสงค์ มาใช้ในการปรับปรงุ
หลักสูตรและปรับปรงุจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญา
ตรี เพือ่ส่งเสริมทักษะอาชีพ
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยได้มีการ
ปรับปรงุชื่อหลักสูตรให้ตรง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2.7-2-1 หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลัง
กาย) 
2.7-2-2 คู่มือการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพด้าน
วิทยาศาสตรก์ารกฬีาสําหรับ
สถานประกอบการ 
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จาก “หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วทิยาศาสตร์การ
กีฬา)” เป็น “หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกําลัง
กาย)” อีกทัง้มกีารปรับปรงุ
รายวิชาและเปิดรายวิชาใหม่ 
(2.7-2-1) 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การนําผลจากการสํารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตเกีย่วกับ
คุณลักษณะของบัณฑิต มา
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์
ผลทางการเรยีนมีการ
ปรับปรงุวิธกีารวดัผล
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (2.7-2-2) 
 

  
3 มีการส่งเสริมสนับสนุน

ทรัพยากรทัง้ด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

ในปีการศึกษา 2556
คณะกรรมการหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มกีารจัดทําคําขอ
งบประมาณเงินรายได้และ
แผนการดําเนินงาน เพื่อ
สนับสนุนการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต เช่น 
โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โครงการศึกษาดูงานเพือ่เพิ่ม

2.7-3-1 - แผนการ
ดําเนินงาน คณะกรรมการ
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
- การขออนุมัตปิรับแผน
งบประมาณโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ 
2.7-3-2 เอกสารแสดงการ
ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะของบุคลากรด้าน
การศึกษา 
2.7-3-3 Course syllabus 
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ศักยภาพนิสิต ระดับปริญญา
ตรี เป็นต้น (2.7-3-1) มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร
ด้านบุคลากรสายสนับสนุน
ด้านการศึกษา ให้เข้าร่วมการ
พัฒนาทักษะด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
(2.7-3-2) และมอบหมายให้
นักวิชาการศึกษาช่วยสอน 
เช่น รายวิชาทักษะชีวิตการ
เป็นนิสิตมหาวทิยาลัย 
รายวิชาสถติิประยุกต์ทาง
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา รายวิชา
ระเบียบวิธวีิจัย เป็นต้น (2.7-
3-3) มีการสอนในระบบ
ออนไลน์ (2.7-3-4) เพื่อเอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตรก์าร
กีฬา มกีารส่งเสริมสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
งบประมาณเพือ่จัดหา
โสตทัศนูปกรณ ์ได้แก่ โปรเจ็ค
เตอร์ เป็นต้น(2.7-3-5) ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตและมีการเช่ือมโยงกับ
ระบบสารสนเทศต่างๆ เช่น 
ระบบสารสนเทศนิสิต การ
ประชาสัมพันธท์ุนการศึกษา 
ทุนพัฒนานิสิต เป็นต้น (2.7-
3-6) 

รายวิชาการทักษะชีวติการ
เป็นนิสิตมหาวทิยาลัย/  
รายวิชาสถติิประยุกต์ทาง
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา /
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
2.7-3-4 การสอนระบบ
ออนไลน์ M@xLern E-
leaning   
2.7-3-5 รายงานการจัดซ้ือ
วัสดุครุภัณฑ์ด้านการเรียน
การสอน 
2.7-3-6 หน้าเว็บไซค์คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
(www.sps.kps.ku.ac.th) 
 
 

4 มีระบบและกลไกการส่งเสริม คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี 2.7-4-1 - Course syllabus 
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  ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรม
การประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการใน
ที่ประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัย หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

การประชาสัมพันธ์โปรแกรม
การประชุมวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติผ่าน
เวปไซต์คณะฯ และส่งเสริมให้
นิสิตระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาไดเ้ข้าร่วม
และนําเสนอผลงานวิชาการ
ในการประชุมวชิาการทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น การประชุม
วิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 
10 เมือ่วันที่ 7 ธันวาคม 
2556 (2.7-4-1) การประชุม
วิชาการนานาชาติ “KUSS 
International Conference 
on Exercise and 
Movement Science 2014 
ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2557 
(2.7-4-2) เป็นตน้ 

รายวิชาการออกกําลังกายใน
น้ํา 
- Course syllabus รายวิชา
สถิติประยกุต์ทาง
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
- ผู้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 
10 
2.7-4-2 ประชุมวิชาการ
นานาชาติ KUSS 
International Conference 
on Exercise and 
Movement Sciences 
2014 
 

  
5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมให้แกน่ิสิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ที่จัดโดยคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การจดักิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา (2.7-5-1) เช่น
โครงการปฐมนิเทศ โครงการ
เกษตราบูชาคร ูโครงการสอน
น้องรอ้งเพลง ทีม่ีการ
สอดแทรกกิจกรรมที่สอนการ
เคารพ คร-ูอาจารย์ผู้ที่มีความ

2.7-5-1 เอกสารแสดง
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แกน่ิสิต 
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อาวุโส และรุ่นพี่รุ่นน้อง 
โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น 

  
6 มีระบบและกลไกสนับสนุน

การประยุกตใ์ชผ้ลงานจาก
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จรงิ
จากหน่วยงานภาครัฐ หรอื
เอกชน หรือหน่วยงานวิชาชพี 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม ค1) 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่มีการประเมิน) 

- -

  
7 มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการ

จัดทําบทความจาก
วิทยานิพนธ์และมีการนําไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ(เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
ง) 

อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
นิสิตอ่านบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มี
การวพิากษ์บทความการ
สังเคราะห์ความรู้จาก
บทความวิจัยในรายวิชาต่างๆ 
(2.7-7-1) เช่น รายวิชา
สรีรวทิยาการออกกําลังกาย
ขั้นสูง เป็นต้น 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ได้
พัฒนาทักษะนสิิตในการทํา
บทความจากวทิยานิพนธ์ 
เพื่อให้นิสิตระดบัปริญญาเอก 
ได้นําผลวิทยานพินธ์ไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ เช่น วารสาร 
“ASIAN SPORT 
MANAGEMENT REVIEW” 

2.7-7-1 มคอ.3 รายวิชา
สรีรวทิยาการออกกําลังกาย
ขั้นสูง 
2.7-7-2 วารสาร “ASIAN 
SPORT MANAGEMENT 
REVIEW” วารสาร “Asian 
Journal of Management 
Science and Education” 
วารสาร “Human Resource 
Development Journal” 
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วารสาร “Asian Journal of 
Management Science 
and Education” วารสาร 
“Human Resource 
Development Journal” 
เป็นต้น (2.7-7-2) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจั่ดให้กับนสิิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

หมายเหตุ 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต 
ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อกัษร 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การประชาสัมพันธ์ประกาศ
(2.8-1-1) เรือ่ง คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระเบียบว่าดว้ยความประพฤติ
และวินัยนิสิต และประกาศ
การส่งเสริมนิสิตที่มีความ
ประพฤตดิีเด่น ที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ได้มี
สอดแทรกเกีย่วกับคุณธรรม
และจริยธรรมสําหรับนิสิต ใน
คู่มือนิสิต (2.8-1-2) และใน
รายวิชาทักษะชีวิตการเป็น
นิสิตมหาวิทยาลัย (2.8-1-3) 

2.8-1-1 หน้าเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
(www.sps.kps.ku.ac.th) 
2.8-1-2 คู่มือนิสิต 
2.8-1-3 Course syllabus 
รายวิชาการทักษะชีวิตการเป็น
นิสิตมหาวิทยาลัย 

  
2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่

พฤตกิรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรบันิสิตที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต
ที่ต้องการส่งเสริม ผ่านทางเว็บ
ไซด์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

2.8-2-1 หน้าเว็บไซด์คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
(www.sps.kps.ku.ac.th) 
2.8-2-2 คู่มือนิสิต 
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และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ทั่วถงึทัง้คณะ 

(2.8-2-1) และถ่ายทอดผ่าน
คู่มือนิสิต (2.8-2-2) เพื่อให้
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถงึทัง้
คณะ 

  
3 มีโครงการหรอืกิจกรรม

ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัว
บ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความสําเร็จ 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การส่งเสริมนิสิตที่มีความ
ประพฤตดิีเด่น ในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ทีร่ะบุตัวบ่งชี้ 
คือ นิสิตที่มีความประพฤติ
ดีเด่น โดยมีเป้าหมายการ
เสนอช่ือนิสิตของคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา อย่าง
น้อย 5 คน เพือ่วัดผล
ความสําเร็จของการส่งเสริม
การพัฒนาพฤตกิรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ทีก่ําหนด
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนานิสิต ทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรม
พิเศษ (2.8-3-1) อีกทั้ง ยังได้มี
การจดัโครงการที่จะสามารถ
ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อเสริมการพฒันาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม จํานวน 2 
โครงการ ได้แก ่โครงการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์
นักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 
การศึกษาดงูานสถาน

2.8-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนานิสิตฯ 
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2556 
2.8-3-2 โครงการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์
นักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ : 
การศึกษาดงูานสถาน
ประกอบการจรงิ เมื่อวันที่ 1 
มีนาคม 2557 
2.8-3-3 โครงการค่ายอาสา
วิทยก์ีฬา-สานฝันเพื่อน้อง เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 
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ประกอบการจรงิ (2.8-3-2) 
โดยนํานิสิตไปศึกษาดงูาน ณ 
บริษทั บูเด็ค สปอร์ตคลับ 
และให้ความรู้ทางด้านการ
บริการทางด้านสุขภาพและ
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
จากน้ัน ได้พานสิิตไปนมัสการ
หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน 
จังหวดัสมุทรปราการ และจัด
โครงการค่ายอาสาวิทย์กฬีา-
สานฝันเพื่อน้อง (2.8-3-3) 
เพื่อปลูกจติสํานึกให้นิสิตได้
ตระหนักถึงหนา้ที่ความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
พร้อมให้ความรูท้างด้านกีฬา
ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล 
กฎกตกิาการแขง่ขัน และเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ทางการกีฬา ที่เป็นการ
ถ่ายทอดความรูด้ังกล่าวให้แก่
นักเรยีนในโรงเรียน และร่วม
แข่งขันกีฬาฟุตบอลด้วย 

  
4 มีการประเมินผลโครงการหรือ

กิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายทีก่ําหนดในข้อ 
3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90
ของตัวบ่งชี ้

คณะวทิยาศาสตรก์ารกีฬา มี
ผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
ในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จรยิธรรมของนิสิต ที่จดัโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ไดร้ับการ
คัดเลือกตามระเบียบการ
เสรมิสร้างค่านยิมที่ดขีองนิสิต 

2.8-4-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง นิสิตที่มี
ผลงานดีเด่นไดร้ับการคัดเลือก
ตามระเบียบการเสริมสร้าง
ค่านิยมที่ดีของนิสิต ประจํา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 
2.8-4-2 สรุปโครงการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ประจําภาคปลาย ปกีารศึกษา 
2556 โดยมีนิสิตที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านความประพฤติ 
จํานวน 5 คน (2.8-4-1) ตามที่
ได้กําหนดตวัชี้และเป้าหมายไว้ 
จํานวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
100 นอกจากน้ี จากการจดั 
โครงการเสริมสร้างอตัลักษณ์
นักวทิยาศาสตรก์ารกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 
การศึกษาดงูานสถาน
ประกอบการจรงิ เพือ่ส่งเสรมิ
การพฒันาด้านคุณธรรม
จรยิธรรม ไดท้ําการประเมินผล
โครงการตามตวับ่งช้ีและ
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ใน
โครงการ ซึง่มีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 87.35 
ค่าเฉล่ียผลการประเมินความ
พึงพอใจที ่4.55 (2.8-4-2) และ
โครงการค่ายอาสาวทิย์กฬีา-
สานฝันเพื่อนอ้ง ผลการ
ประเมินเป้าหมายร้อยละ 
81.66 ค่าเฉล่ียผลการประเมิน
ความพึงพอใจที ่4.20 (2.8-4-3)

นักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ : 
การศึกษาดงูานสถาน
ประกอบการจรงิ เมื่อวันที่ 1 
มีนาคม 2557 
2.8-4-3 สรุปโครงการค่าย
อาสาวิทยก์ีฬา-สานฝันเพื่อ
น้อง 

  
5 มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกีย่วกับ

นิสิตได้รับการยกย่องชมเชย
ประกาศเกยีรตคุิณด้าน
คุณธรรมจริยธรรมโดย
หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาต ิ

- - 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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ด้านคุณภาพบัณฑติ 
 
ตัวบ่งชี้ที ่1 (สมศ.) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบง่ชี้ ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ 
ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจําอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์
ทหาร (หักออกทั้งตัวต้ังและตัวหาร) 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการดําเนนิงาน (ใช้ข้อมลูจากกองแผนงาน ณ 31 พฤษภาคม 2557) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556
1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 47 58 51 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 60 60 51 
3 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 
37 42 41 

4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 7 10 7 
5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา - - - 
6 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร 

ลาอุปสมบท 
- - - 

7 จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา 3 4 3 
8 จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ทํางาน - 2 - 
9 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบ

ปีนั้นที่ตอบแบบสํารวจ (ไม่นับรวมผู้ที่มี
งานทําก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาตอ่ และ
ลาอุปสมบท) 

40 48 41 

10 ร้อยละบัณฑิตทีไ่ด้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

100
7)-(47

37


= 92.50 

100
2)-10-(58

42
  

= 91.30 

100
7)-(51

41
  

= 93.18 
11 คะแนนที่ได้ 5

100
92.50 = 4.63 5

100

91.30
  = 4.57 5

100
93.18

  = 4.66
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.30 4.57 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 93.18 4.66 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 93.18 4.66 บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2 (สมศ.) คณุภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการดําเนนิงาน (ใช้ข้อมลูจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

1 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) n/a 47 60 
2 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีี่ไดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(คน)  
47 12 

3 - ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.39 3.85 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน
(ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556
4 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตร ี
 13 12

5 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มตีอ่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตร ี

 27.66 20

6 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) n/a n/a 5
7 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้บัการประเมนิคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(คน)  
  1

8 - ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

  4.00

9 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

  1

10 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มตีอ่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

  20

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) n/a n/a 3
12 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 
  2

13 - ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

  4.20

14 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

  2

15 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มตีอ่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

  66.67

16 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

  3.91

17 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด   15
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

3.51 4.39 4.39 บรรลุเป้าหมาย
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ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

4.40 3.91 3.91 ไม่บรรล ุ
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

4.40 3.91 3.91 ไม่บรรล ุ
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
 
ตัวบ่งชี้ที ่3 (สมศ.) ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 - มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.50 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(proceedings) 
0.75 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

- การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ 
และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกล่ันกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย 
 - การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังน้ี 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.125 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
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*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือ
การจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย - ลาว เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้
อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
- (สบช. ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบกําหนดร้อยละ 90 เท่ากับ 5 คะแนน)

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า

นํ้าหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
1 ผลงานที่มีการตพีิมพ์เผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง
0.25 1 0.25 5 1.25  

2 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 16 8.00 2 1.00 3 1.50

3 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(proceedings) 
หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.75  7 5.25

4 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 

1.00   

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจงัหวัด 

0.125   

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน 0.25   
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

ระดับชาต ิ
7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.50   

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75   

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

1.00   

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 17 8.25 5 1.25 10 6.75 
11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ทั้งหมด 
5 5 6 

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ไดร้ับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร ่

100
5

8.25
  = 

165 

100
5

1.25
  = 

25 

100
5

6.75
  = 

112.50 
13 คะแนนที่ได้ 

5
25

165
 = 

33.00 

5
25

25
 = 5.00 5

25

112.5
 = 

22.50 
หมายเหตุ: ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

50 25 5 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



105 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
บรรลุ

เป้าหมาย 

40 

(ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากับ 6.75/
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด

เท่ากับ 6) = รอ้ยละ112.500 เมื่อเทียบค่ารอ้ยละ 25 
เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนเท่ากับ 5.000 

5.00 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

40 

(ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากับ 8.25/
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด

เท่ากับ 6) = รอ้ยละ137.500 เมื่อเทียบค่ารอ้ยละ 25 
เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนเท่ากับ 5.000 

5.00 
บรรลุ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : พบเอกสารเพ่ิมอีก ในรายการจํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) จํานวน 3 ผลงาน รวมเป็น 6 ผลงาน  
 
ตัวบ่งชี้ที ่4 (สมศ.) ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์หรือ

เผยแพร ่
ชนิดของตัวบง่ชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 -มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์
ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
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ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

- การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้  
กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังน้ี 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย  
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 
10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัด
แสดงโขนระหว่าง ไทย - ลาว เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
อาเซียน) 
เกณฑ์การให้คะแนน  
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า

น้ําหนัก
ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 

2544 2555 2556 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก
1 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตพีิมพ์ในวาร สาร
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 3 1.50 

2 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ 0.50   
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 
2544 2555 2556 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

ระดับชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

3 มีการตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานา
ชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 1 0.75 3 2.25  

4 ผลงานที่มกีารตพีิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรอืมี
การตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชือ่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

1.00   

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจงัหวัด 

0.125   

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

0.25   

7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50   

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75   

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

1.00   

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 1 0.75 3 2.25 3 1.50
11 จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอกท้ังหมด 1 3 11 
12 ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รบัการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
100

1

0.75
  

= 75 
100

3

2.25
  

= 75 
100

11

1.50
  

= 13.636 
13 คะแนนท่ีได้ 

5
50
75  =7.50 5

50
75  =7.50 5

50
13.636 =1.36

หมายเหตุ: ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

100 75 5 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุ

เป้าหมาย 

100 

(ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เท่ากับ1.500/จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมดเท่ากับ =11) = ร้อยละ
13.636 เมือเทยีบค่าร้อยละ 50 เท่ากับ 5 

คะแนน ดังน้ันคะแนนเท่ากับ 1.364 

1.36 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

100 (ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เท่ากับ2.750/จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมดเท่ากับ =11) = ร้อยละ
25.000 เมือเทยีบค่าร้อยละ 50 เท่ากับ 5 

คะแนน ดังน้ันคะแนนเท่ากับ 2.500 

2.50 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : พบเอกสารเพ่ิมอีก ในรายการจํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่นับซ้ํากับค่านําหนักอ่ืนๆ) จํานวน 5 
ผลงาน รวมเป็น 11 ผลงาน 
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ตัวบ่งชี้ที ่14 (สมศ.) การพฒันาคณาจารย์
ชนิดของตัวบง่ชี้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

กําหนดค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 

เกณฑ์การให้คะแนน 
         ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการดําเนนิงาน    
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า

นํ้าหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
1 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาตรี 

และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
0   

2 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาตรี 
และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

1   

3 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาตรี 
และดํารงตําแหน่ง รศ. 

3 1 3 1 3 1 3

4 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาตรี 
และดํารงตําแหน่ง ศ. 

6   

5 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาโท 
และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

2 11 22 11 22 13 26

6 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาโท 
และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

3 1 3   

7 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาโท 
และดํารงตําแหน่ง รศ. 
 

5   
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

8 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาโท 
และดํารงตําแหน่ง ศ. 

8   

9 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาเอก 
และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

5 9.50 47.50 11.50 57.50 13 65 

10 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาเอก 
และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

6 3 18 4 24 4 24 

11 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาเอก 
และดํารงตําแหน่ง รศ. 
 

8 1 8 1 8 1 8 

12 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิปริญญาเอก 
และดํารงตําแหน่ง ศ. 

10   

13 ผลรวม 26.5 101.50 28.50 114.50 32 126 
14 การพัฒนาคณาจารย์ 

26.50
101.50   = 3.83

28.50
114.50   = 4.02

32
126   = 3.94 

15 คะแนนที่ได้ 
5

6

3.83
  

= 3.19 

5
6

4.02
  

= 3.35 

5
6

3.94
  

= 3.28 
  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมิน 

จากคณะกรรมการ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

3.89 

(ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์ประจําเท่ากับ 
114.500/จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดเท่ากับ 28.50) 
เท่ากับ 4.018 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 
เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนจึงเท่ากับ 3.348 

3.35 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
บรรลุ

เป้าหมาย

4.00 

(ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์ประจําเท่ากับ 126/
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดเท่ากับ 32 ) เท่ากับ 3.94 
เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
ดังน้ันคะแนนจึงเท่ากับ 3.28 

3.28 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ 
บรรลุ

เป้าหมาย

4.00 

(ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์ประจําเท่ากับ 126/
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดเท่ากับ 32 ) เท่ากับ 3.94 
เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
ดังน้ันคะแนนจึงเท่ากับ 3.28 

3.28 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต ดังน้ี มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่นิสิต โดยการจัดตารางเวลาอาจารย์ให้คําปรึกษาแก่
นิสิตทั้งในและนอกเวลาราชการ มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า โดยการ
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนและกิจกรรมสนับสนุนการเรียน และการประชาสัมพันธ์ในเว็บ
ไซด์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทุนการศึกษา และประกาศการรับ
สมัครงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการจัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนิสิตที่พึง
ประสงค์ ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่ดําเนินการโดยคณะฯ มหาวิทยาลัย และ
สโมสรนิสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม
จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดของ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือจัดระบบการให้คําปรึกษา ประสานงาน แนะนํา และช่วยเหลือแก่นิสิต 
 สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ตามตัวบ่งช้ี 
สกอ. 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก รายละเอียดดังน้ี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบง่ชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

หมายเหตุ 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการจดับรกิารให้คําปรกึษา
ทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นสิิต 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การจดัให้คําปรกึษาทาง
วิชาการและแนะแนว
ทางการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดยมี
การจดัทําฐานขอ้มูลนิสิต ใน
ด้านต่างๆ มกีารจัดเก็บเป็น 
2 ระบบ ได้แก่ จัดเก็บเป็น
แฟ้มข้อมูล (3.1-1-1) และ
จัดระบบฐานขอ้มูลนิสิต
ออนไลน์ ผ่านเว็บไซตค์ณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (3.1-
1-2) รวมถึง การใชร้ะบบ
สารสนเทศนิสิตของ
มหาวิทยาลัย (3.1-1-3) และ
ระบบอาจารย์ทีป่รึกษา
ออนไลน์ (3.1-1-4) เพื่อ
ประโยชน์ในการให้คําปรึกษา 
นอกจากนี้ มีการมอบหมาย
หน้าที่อาจารย์ที่ปรกึษา และ
แต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรกึษา 

3.1-1-1 ภาพแสดง
แฟ้มข้อมูล 
3.1-1-2 เว็บไซต์ คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
(www.sps.kps.ku.ac.th) 
3.1-1-3สารสนเทศนิสิต 
(https://std.regis.ku.ac.th
) 
3.1-1-4 ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาออนไลน์ 
(www.advisor.ku.ac.th) 
3.1-1-5 คําส่ังแตง่ตั้ง
อาจารยท์ี่ปรกึษาระดับ
ปริญญาตร ี
3.1-1-6 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการหลักสูตร
ปริญญาตรี  
3.1-1-7 คําส่ังแต่งตั้ง
อาจารยท์ี่ปรกึษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
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ระดับปริญญาตรี (3.1-1-5) 
และมีการกําหนดหน้าที่
เกี่ยวกับระบบให้คําปรึกษา
กับอาจารย์ที่ปรกึษา ไวใ้น
คณะกรรมการหลักสูตร
ปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (3.1-
1-6) ในส่วนของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษามกีารแตง่ตั้ง
อาจารยท์ี่ปรกึษา (3.1-1-7) 
ให้กับนิสิตแรกเข้ารวมทั้ง 
ก่อนที่นิสิตจะมีการเสนอช่ือ
คณะกรรมการอาจารยท์ี่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (3.1-1-
8) มีการจดัโครงการสัมมนา
นิสิตพบผู้บริหารและอาจารย์
ที่ปรกึษาระดับปริญญาตรี 
เพื่อรับทราบปัญหาและอุป
สรรค์ในการดําเนินงาน (3.1-
1-9) มีการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญา
ตรี ประจําปกีารศึกษา 2556 
(3.1-1-10) ที่ไดม้ีการให้
คําแนะนําการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย การอธิบาย
เกี่ยวกับระเบยีบข้อบังคับ
ต่างๆ ของนิสิตระดับปริญญา
ตรี ผ่านข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี 
(3.1-1-11) มีการจัดโครงการ
คณาจารย์พบผู้ปกครองนิสิต 

3.1-1-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิทยาศาสตร์การกฬีา 
ครั้งที่ 2/2556  วันที่ 18 
ตุลาคม 2556 
3.1-1-9 สรุปโครงการ
สัมมนานิสิตพบผู้บริหารและ
อาจารยท์ี่ปรกึษา เมื่อวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2557 
3.1-1-10 สรุปโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 1 ประจําปี
การศึกษา 2556 
3.1-1-11 ข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตร ี
3.1-1-12 รายงานผลการ
จัดการโครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนิสิต ชั้นปีที่ 1 
ประจําปี 2556 
3.1-1-13 เว็บไซตค์ณะ 
(www.sps.kps.ku.ac.th)  
3.1-1-14 คู่มือนิสิตปริญญา
ตร ี
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เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการ
ติดตาม ดูแล นสิิต ทั้งในด้าน
การเรียน ความประพฤติ 
การใช้ชีวิตในขณะเป็นนิสิต 
หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับ
นิสิต ผู้ปกครองและ
คณาจารย์จะไดช้่วยกันแก้ไข
ปัญหาให้แก่นิสิตได้ (3.1-1-
12) คณะมีฝ่ายกิจการนิสิต
ของคณะเป็นหน่วยงานให้
คําปรึกษาสําหรบันิสิตที่มี
ปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยรับเรื่องร้องทกุข์ อกีทัง้
ยังมี Hotline สายด่วน 
สําหรับให้คําปรกึษาหรือให้
ความช่วยเหลือนิสิตที่มี
ปัญหาและต้องการความ
ช่วยเหลือ (3.1-1-13) และ
คู่มือปริญญาตร ี(3.1-1-14) 

  2 มีการจดับรกิารข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การจดับรกิารขอ้มูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชนต์่อนิสิต โดย
การจดับอรด์ประชาสัมพันธ์
ของคณะวทิยาศาสตร์การ
กีฬา (3.1-2-1) เว็บไซต์ของ
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
(3.1-2-2) และSports 
Science Magazine (3.1-2-
3) รวมถงึ ระบบสังคม
ออนไลน์ (FACEBOOK) 
(3.1-2-4) ที่มีการจัดบริการ

3.1-2-1 บอร์ด
ประชาสัมพันธข์องคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
3.1-2-2 เว็บไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
(www.sps.kps.ku.ac.th) 
3.1-2-3 Sports Science 
Magazine 
3.1-2-4 ระบบสังคม
ออนไลน์ (FACEBOOK) 



116 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
นิสิต ที่สามารถเข้าถงึไดง้่าย 
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และและสามารถให้
ข้อเสนอแนะ ตลอดจน
สามารถทีจ่ะประเมินผลการ
ให้บรกิารข้อมูลข่าวสารได ้

  3 มีการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
มีการจดัโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการ 
ได้แก่ โครงการศึกษาดงูาน
ในรายวิชาต่างๆ (3.1-3-1) 
โครงการประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 
10 (3.1-3-2) โครงการ
นิทรรศการสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
การกีฬา “Fit for Fun and 
Firm” งานเกษตร
กําแพงแสน ประจําปี 2556 
มีการจดันิทรรศการและ
สาธิตกีฬาไทย”(3.1-3-
3)โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา (3.1-3-4) กิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
และให้คําแนะนําการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ (3.1-
3-5) นอกจากนี ้ยังได้มกีาร
จัดโครงการเสรมิสร้างอัต

3.1-3-1 บันทึกข้อความขอ
อนุมัติการศึกษาดูงานใน
รายวิชาต่างๆ 
3.1-3-2 โครงการประชุม
วิชาการ มหาวทิยาลัย-
เกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
กําแพงแสน ครัง้ที่ 10 
3.1-3-3 โครงการ
นิทรรศการสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการ
กีฬา งานเกษตรกําแพงแสน 
ประจําปี 2556  
3.1-3-4 รายงานผลการจัด
โครงการประสบการณ์
วิชาชีพทางวทิยาศาสตร์การ
กีฬา 
3.1-3-5 หนังสือ ขอความ
อนุเคราะห์และขออนุมัติ
เดินทาง ให้บริการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและให้
คําแนะนําการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ  
3.1-3-6 รายงานผลการจัด
โครงการเสริมสร้างอตัลักษณ์



117 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ลักษณ์นกัวิทยาศาสตร์การ
การกีฬามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ จํานวน 2 
เรื่อง คือ การฝึกอบรมการ
ใช้ชุดอุปกรณ์ชว่ยชีวิต
เบื้องต้น และการศึกษาดู
งาน ณ สถานประกอบการ 
เพื่อให้นิสิตที่เขา้รับได้รับ
ประสบการณ์ทางวิชาการ 
ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อ
วิชาชีพ และช่วยให้มีความ
พร้อมในการก้าวสู่ชีวิตการ
ทํางานไดอ้ย่างประสิทธิภาพ
ในอนาคต โครงการ
เสริมสร้างศัยกภาพทางด้าน
ภาษาสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน (3.1-3-7) เพื่อให้
นิสิตได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาการ
เกี่ยวกับทกัษะทางด้าน
ภาษา ซึ่งมีความสําคัญเป็น
อย่างยิง่ต่อวิชาชีพของ
ตนเอง ซึง่ในปี 2558 
ประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ซึ่งภาษาองักฤษเป็น
ภาษาสากลที่นสิิตต้องมกีาร
เตรียมความพรอ้มในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนใน
อนาคต ในแต่ละโครงการมี
การจดัประเมินเพื่อให้นิสิต

นักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
มหาวิทยาศาสตร์การกฬีา : 
การฝึกอบรมการใช้ชุด
อุปกรณ์ช่วยชีวติเบื้องต้น 
และ รายงานผลการจัด
โครงการเสริมสร้างอตัลักษณ์
นักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
มหาวิทยาศาสตร์การกฬีา : 
การศึกษาดงูานสถาน
ประกอบการจรงิ 
3.1-3-7 รายงานผลการจัด
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ทางด้านภาษาสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
3.1-3-8 คําส่ังแต่งตัง้อาจารย์
นิเทศ 
3.1-3-9 รายงานผลโครงการ
ฝึกประสบการณ์ ด้าน
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
ประจําปีการศึกษา 2556 
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และผู้เกี่ยวข้องให้
ข้อเสนอแนะเพือ่การ
ปรับปรงุ นอกจากน้ีมีการ
ติดตามโดยแตง่ตั้งอาจารย์
นิเทศ (3.1-3-8) และ
ประเมินการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ (รอ
เอกสาร 3.1-3-9) 

  4 มีการจดับรกิารข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การจดัทําฐานขอ้มูลศิษย์เก่า 
(3.1-4-1) มีการจัดบรกิาร
ข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า โดย
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ (3.1-4-2) เช่น เว็บไซต์
ของคณะวทิยาศาสตร์การ
กีฬา Science Magazine 
ระบบสังคมออนไลน์ 
(FACEBOOK) เป็นต้น 
รวมทัง้การเชิญศิษย์เก่าเข้า
ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของ
คณะฯ เพื่อให้บริการ
ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เช่น การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการ
กีฬา งานเกษตรกําแพงแสน 
ประจําปี 2556 (3.1-4-3) 
นอกจากนี้ มีการเปิดโอกาส
ให้ศิษยเ์ก่ามีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการ เช่น 

3.1-4-1 ฐานข้อมูลนิสิต 
ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร ์
(www.sps.kps.ku.ac.th) 
3.1-4-2 การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ
ต่างๆ  
3.1-4-3 หนังสือ ขอเชิญ
ร่วมประชุมวิชาการสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการ
กีฬา งานเกษตรกําแพงแสน 
ประจําปี 2556 
3.1-4-4 หนังสือ เชิญ
บุคลากรเป็นวทิยากร (นายก
ฤษณะ นิลสาย) 
3.1-4-5 หนังสือเชิญเป็น
อาจารยพ์ิเศษ (คุณกีรติ 
ดาราทอง) 
3.1-4-6 หนังสือขออนญุาต
ให้บุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (ศิษยเ์ก่า) 
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โครงการค่ายอจัฉริยะด้าน
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
อภิปรายกลุ่ม ในหัวข้อ 
“พบปะพูดคุยกบั
นักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ที่
ประสบความสําเร็จในการ
ประกอบอาชพี” ได้เชิญ 
อาจารย์ภูวนารถ ศรีทน 
(ด้านวิชาการ) นายกฤษณะ 
นิลสาย (ด้านฟติเนส) นาย
บรรหาร วิชชปิติ (โรงเรยีน
สอนแบตมินตันบ้าน
ทองหยอด) เปน็ต้น (3.1-4-
4) มีการเชิญศิษย์เก่าเป็น
อาจารยพ์ิเศษสอนในรายวิชา 
02301148 การออกกําลัง
กายในน้ํา ประจําภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2556 (3.1-4.5) 
ทั้งนี้ คณะวทิยาศาสตร์การ
กีฬาได้มกีารเชิญศิษย์เก่าเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ประเมิน
หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (3.1-
4-6) 

  5 มีการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การจดักิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ 
สําหรับศิษย์เก่า ได้แก่ การ
จัดสัมมนาวิชาการ สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการ

3.1-5-1 หนังสือ เชิญศิษย์
เก่าเพือ่เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาวิชาการ สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการ
กีฬา 
3.1-5-2 รายช่ือผู้เข้าร่วม
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

กีฬา งานเกษตรกําแพงแสน 
ประจําปี 2556 เรื่อง 
วิทยาศาสตรก์ารกฬีากับการ
พัฒนามวยไทย อดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต (3.1-5-1) เพื่อ
พัฒนาความรู้ดา้นกีฬามวย
ไทย โครงการพฒันาและ
ขยายเครือข่ายด้าน
วิทยาศาสตรก์ารกฬีาใน
สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 
10-12 เมษายน 2556 (3.1-
5-2) ที่ไดเ้ปิดโอกาสให้ศิษย์
เก่าได้เข้ารว่มโครงการเพือ่
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ ทั้งนี้ คณะฯ 
ได้มีการประเมินผลเพื่อให้
ศิษย์เก่าได้ใหข้อ้เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรงุกิจกรรมครัง้
ต่อไป (3.1-5-3)  

โครงการพัฒนาและขยาย
เครือข่ายด้านวทิยาศาสตร์
การกีฬาในสถานศึกษา 
ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 
2555 
3.1-5-3 สรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจการสัมมนา
วิชาการและประชุมวิชาการ
แห่งชาติ ครัง้ที่ 10 และ 
Facebook 

  6 มีผลการประเมนิคุณภาพ
ของการให้บริการในข้อ 1-3 
ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การสรุปผลการประเมิน
คุณภาพของการให้คําปรึกษา
และบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร (3.1-6-1) ซึง่มีผล
การประเมินการจัดการ
บริการ ดังนี ้
- การจดับรกิารให้คําปรกึ ษา
ทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นสิิต มีผลการ
ประเมินเฉล่ีย 3.75 
- การจดับรกิารข้อมูล

3.1-6-1 สรปุแบบประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ
ด้านการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านขอ้มลูข่าวสาร 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ข่าวสารแก่นิสิต มีผลการ
ประเมินเฉล่ีย 3.69 
- การจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นิสิต มีผลการ
ประเมินเฉล่ีย 3.85 
ในภาพรวม มีผลการประเมิน
เฉล่ีย 3.76 และมี
ข้อเสนอแนะ ดงันี้ 1) 
ปัจจุบันคณะใช้การส่ือสาร
ทาง social network  อยู่
แล้ว 2) อยากให้มีการส่ง 
SMS แจ้งทางมอืถือ 
เนื่องจากบางคนไม่ได้ใช้
อินเตอร์เน็ตบนมือถือ และไม่
มีเฟสบุค  

  7 มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการมา
ใช้เป็นขอ้มูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การนําผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ
จากขอ้ 6 มาใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการจัดบรกิารที่
สนองความต้องการของนิสิต 
ผ่านที่คณะกรรมการฝ่าย
พัฒนานิสิต ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
พิเศษ (3.1-7.1)  โดยมี
แนวทางในการจัดบรกิาร 
ดังนี้ 1)  ให้มีพฒันาข้อมูล
ข่าวสารผ่านส่ือทาง social 
network   (facebook) 
อย่างตอ่เนื่องและทันต่อ

3.1-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นิสิต ทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
พิเศษ ครัง้ที่ 3/2557 เมือ่
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เหตุการณ์ 2) ให้มีการเพิ่ม
ผู้ดูแลระบบ เพื่อให้สามารถ
ทํางานแทนกันได้ ในกรณีคน
หนึ่งคนใดไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 3) กรณี SMS 
ผ่านมือถือ หากไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย สามารถดําเนินการ
ผ่านบริการของ G-mail เพื่อ 
ส่ง SMS ทางมือถือได้ ทั้งนี้ 
ผู้ใช้บริการทีจ่ะรับ SMS 
จะต้องมกีารสมัครเป็น
สมาชิก G-mail เพื่อเข้าสู่
ระบบ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต
ชนิดของตัวบง่ชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

หมายเหตุ 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 คณะจัดทําแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานิสิตที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนานิสิต ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมพิเศษ คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา (3.2-
1-1) เพ่ือทําหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจกรรมในด้าน
ต่างๆ ของนิสิต มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการ
สโมสรนิสิต (3.2-1-2) เพ่ือ
ทําหน้าที่ดําเนินการ
กิจกรรมร่วมกับคณะฯ และ
ได้มีการจัดทําแผนและ
กําหนดตัวช้ีวัดการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิตที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

3.2-1-1 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนานิสิต 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และกิจกรรมพิเศษ  
3.2-1-2 ประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการสโมสรนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3.2-1-3 แผนการ
ดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2556 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ทุกด้าน (3.2-1-3)

  
2 มีกิจกรรมให้ความรู้และ

ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ได้จัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา 02999144 ทักษะ
ชีวิตการเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัย (Life Skills 
for Undergraduate 
Student) ใหกั้บนิสิตระดับ
ปริญญาตรีทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียด
เน้ือหาการให้ความรู้ทักษะ
ประกันคุณภาพให้กับนิสิต 
(3.2-2-1) มีการจัดให้ผู้นํา
นิสิตเข้าร่วมโครงการ
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมนิสิต และโครงการ
สัมมนาผู้นํากิจกรรมนิสิต 
(3.2-2.2) ของกองกิจการ
นิสิตกําแพงแสน เพ่ือให้
นิสิตได้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
และเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาสําหรับ
องค์กรนิสิตในปีการศึกษา 
2558 และมีการจัด
โครงการสัมมนา
คณะกรรมการสโมสรนิสิต  
เพ่ือประชุมสรุปผลการ

3.2-2-1 ประมวลผลการ
สอน ภาคต้น รายวิชา 
02999144 ทกัษะชีวิตการ
เป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 
3.2-2-2 บันทึก ขอเชิญเข้า
ร่วมโครงการสัมมนา
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
นิสิต ครั้งที่  1 และสมัมนา
ผู้นํากิจกรรมนิสิต ครั้งที่ 1 
พร้อมแบบตอบรับการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3.2-2-3 รายงานผลการจัด
โครงการสัมมนา
คณะกรรมการสโมสรนิสิต 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ดําเนินงานของสโมสรนิสิต 
และเพ่ือให้ความรู้และ
ทักษะด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
(3.2-2-3) 

  
3 มีการส่งเสริมให้นิสิตนํา

ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นิสิตอย่างน้อย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตร ี
และอย่างน้อย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปน้ี 
-  กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

กิจกรรมทีส่่งเสริมให้นิสิต
ระดับปริญญาตรี 

- กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์(3.2-
3-1) ได้แก่ 1) โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา 2) 
โครงการสอนน้องร้องเพลง 
3) โครงการเสริมสร้างอัต
ลักษณ์นักวิทยาศาสตร์การ
กีฬา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ : การ
ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์
ช่วยชีวิตเบ้ืองต้น 4) 
โครงการเสริมสร้างอัต
ลักษณ์นักวิทยาศาสตร์การ
กีฬา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ : การศึกษา
ดูงานสถานประกอบการ
จริง 5) โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพทางด้านภาษาสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน 
เป็นต้น 

3.2-3-1 กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ระดับ
ปริญญาตร ี
3.2-3-2 กิจกรรมกีฬาหรือ
การส่งเสริมสุขภาพ ระดับ
ปริญญาตร ี
3.2-3-3 กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม  ระดับปริญญา
ตรี 
3.2-3-4 กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ระดับปริญญาตรี
3.2-3-5 กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับปริญญาตรี 
3.2-3-6 กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
3.2-3-7 กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ระดับ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

- กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ (3.2-3-2) 
ได้แก่ 1) โครงการกีฬา
เครือข่าย 2) โครงการ 
Walk Run For Firm 3) 
โครงการ S.S. Futsul 
Champions Cup ครั้งที่ 2 
เป็นต้น 

- กิจกรรมบําเพญ็
ประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม (3.2-3-3) 
ได้แก่ 1) โครงการวัน
พัฒนาวิทยาเขต
กําแพงแสน ประจําปี 
2556  2) โครงการค่าย
อาสาวิทย์กีฬา-สานฝันเพ่ือ
น้อง เป็นต้น 

- กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
(3.2-3-4) ได้แก่ 1) 
โครงการปฐมนิเทศนิสิต 
ระดับปริญญาตรี  2) 
โครงการเกษตราบูชาครู  
3) โครงการสอนน้องร้อง
เพลง  4) โครงการปัจฉิม
นิเทศ เป็นต้น 

- กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 
(3.2-3-5) ได้แก่ 1) 

บัณฑิตศึกษา 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

โครงการสอนน้องร้องเพลง 
2) โครงการเกษตราบูชาครู  
3) โครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา เป็นต้น 
กิจกรรมทีส่่งเสริมให้นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
- กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์(3.2-
3-6) ได้แก่ โครงการ
ติดตามความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท สาขาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ประจําปีการศึกษา 
2556 โครงการสัมมนา
คณาจารย์และนิสิตเพ่ือ
ประเมินการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
- กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
(3.2-3-7) ได้แก่ โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับ
ปริญญาโท และโครงการ
พิธีไหว้ครูและแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิต 

  
4 มีการสนับสนุนให้นิสิต

สร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย และระหว่าง

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
สนับสนุนให้นิสิตสร้าง
เครือข่าย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านประกัน

3.2-4-1 โครงการสัมมนา
คณะกรรมการสโมสรนิสิต 
3.2-4-2 โครงการกีฬา
เครือข่าย 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

มหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

คุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและระหว่าง
มหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรม
ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
โครงการสัมมนา
คณะกรรมการสโมสรนิสิต 
(3.2-4-1) ที่ใหนิ้สิตคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ได้มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น เพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินงาน
ด้านการบริหารสโมสรนิสิต  
การจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน และการจัด
โครงการ และกิจกรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
โครงการกีฬาเครือข่าย 
(3.2-4-) เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต
ต่างสถาบัน เป็นการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และเป็น
การส่งเสริมการมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดี  

  
5 มีการประเมินความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นิสิตฯ มีการประเมิน
ความสําเร็จของการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิตจาก

3.2-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
พัฒนานิสิตฯ ครั้งที่ 
3/2557 เมื่อวันที่ 2 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

แผนการดําเนินงาน 
ประจําปีการศึกษา 2556 
แผนงานด้านกิจกรรมนิสิต 
(กิจกรรมสําหรบันสิต) 
จํานวน 22 กิจกรรม 
ดําเนินการแล้วทุกกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 100  และ
ดําเนินการบรรลุเป้าหมาย/
ความสําเร็จตามตัวบ่งช้ี ทั้ง
ปริมาณและคณุภาพของ
แผนการจัดกิจกรรมที่ได้
กําหนดไว้ทุกกิจกรรม (3.2-
5-1) 
นอกจากนี้ ได้มีการ
ประเมินการจัดกิจกรรม
เสริมการเรียนรู้แก่นิสิต 
ประจําปีการศึกษา 2556 
(3.2-5-2) เพ่ือนําผลการ
ประเมนิไปใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ด้านการพัฒนานิสิต 

กรกฎาคม 2557 และ
รายงานผลตามแผนการ
ดําเนินงาน 
3.2-5-2 สรุปแบบประเมิน
การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
การเรียนรู้แก่นิสิต 
ประจําปีการศึกษา 2556 

  
6 มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นิสิต 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นิสิตฯ (3.2-6-1) มีการนํา
ผลการประเมนิกิจกรรม
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
และสรุปผลการประเมิน
การจัดกิจกรรมเสริมการ

3.2-6-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
พัฒนานิสิตฯ ครั้งที่ 
3/2557 เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2557  
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เรียนรู้ เพ่ือนําไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนานิสิต โดยได้มีการ
พิจารณากิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน 
เพ่ือปรับปรุงกิจกรรม 
รวมท้ัง เพ่ิมเติมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม สําหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี เพ่ือ
พัฒนาจิตใจ พัฒนาตนเอง 
และนําผลที่ได้ปรับใช้ใน
การดํารงชีวิตประจําวัน 
และถ่ายทอดสูค่นรอบข้าง 
และเพ่ิมโครงการ Walk 
run for firm ที่เป็น
กิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตเข้า
ร่วม เน่ืองจากคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬามี
หลักสูตรที่เน้นการส่งเสริม
การฝึกและเลน่กีฬา ซึ่งเป็น
การหล่อหลอมให้นิสิตมี
การต่ืนตัวพร้อมพัฒนา
ตัวเองตลอด อีกทั้ง ยังทํา
ให้มีสขุภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอีก
ด้วย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

6 ข้อ 4 ข้อ 3.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย

6 ข้อ 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

6 ข้อ 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  (มก.) ระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี
ชนิดของตัวบง่ชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

หมายเหตุ 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ

การให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การมอบหมายหน้าที่การให้
คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ
ในคณะกรรมการหลักสูตร

3.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา (3.3-1-
1) เพ่ือทําหน้าที่ตามระบบ
และกลไกการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับคณะ 

  
2 มีการจัดเตรียมข้อมูลด้าน

ต่างๆ และเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การให้คําปรึกษาแก่อาจารย์
ที่ปรึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การดําเนินงานจัดเตรียม
ข้อมูลด้านต่างๆ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการให้
คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่
ปรึกษา ได้แก่ คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา (3.3-2-1) ข้อบังคับ
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
(3.3-2-2) คู่มือนิสิต(3.3-2-3)
แบบบันทึกการให้คําปรึกษา
แนะนํา (3.3-2-4) คู่มือ
จรรยาบรรณอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(3.3-2-5) ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาออนไลน์ (3.3-2-6) 
เป็นต้น คณะกรรมการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้
มอบหมายให้อาจารย์ที่
ปรึกษาของนิสิตช้ันปีที่ 1 ได้
มีส่วนร่วมในการสอนรายวิชา
ทักษะชีวิตการเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยให้กับนิสิตช้ันปี

3.3-2-1 คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา 
3.3-2-2 ข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.3-2-3 คู่มือนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2556 
3.3-2-4 แบบบันทึกการให้
คําปรึกษา/แนะนํา 
3.3-2-5 คู่มือจรรยาบรรณ
อาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.3-2-6 ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาออนไลน์ 
(https://advisor.ku.ac.th) 
3.3-2-7 ประมวลการสอน
รายวิชา ทักษะชีวิตการเป็น
นิสติมหาวิทยาลัย 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ที่ 1 เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้คําแนะนําเก่ียวกับการ
เรียน การใช้ชีวิต และการ
ปรับตัวในการเป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(3.3-2-7) 

  
3 มีการประชุมคณะกรรมการ

การให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับคณะ เพ่ือหาแนว
ทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
นิสิต อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การประชุมคณะกรรมการ
ปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็น
ประจํา เพ่ือดําเนินการด้าน
การเรียนการสอน การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และ
แก้ปัญหาและพัฒนานิสิต 
(3.3-3-1) นอกจากน้ี
คณะกรรมการหลักสูตร
ระดับรปริญญาตรีได้จัด
โครงการสัมมนาอาจารย์
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง เพ่ือให้อาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีได้
มีโอกาสร่วมกันหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนานิสิตให้เป็นนิสิตที่มี
คุณภาพ (3.3-3-2) 

3.3-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร
ปริญญาตรี ครัง้ที่ 3/2556  
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 
และ ครั้งที ่1/2557 เมื่อวันที่
22 มกราคม 2557 
3.3-3-2 โครงการสัมมนา
อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญา
ตรี ปะจําปีการศึกษา 2556

  
4 มีการประเมินผลระบบการ

ให้คําปรึกษาวิชาการและการ
ดําเนินงานของอาจารย์ที่

คณะกรรมการหลักสูตรปริญญา
ตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การประเมินระบบการให้

3.3-4-1 การประเมินระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ 
http://sps.kps.ku.ac.th/v
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ปรึกษาทุกปี คําปรึกษาวิชาการและการ
ดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ โดยให้
อาจารย์และนิสิตเป็นผู้ประเมิน
ทุกปีการศึกษา (3.3-4-1) 

7/index.php/component
/k2/item/231-evalution 

  
5 มีการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

คณะกรรมการหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ได้มีนําผลการ
ประเมินระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการและการ
ดําเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษา มาปรบัปรุงตาม
ข้อเสนอแนะให้เกิด
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
(3.3-5-1) 

3.3-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร
ปริญญาตรี ครัง้ที่ 3/2557 
เมื่อวันที่ 24 มถิุนายน 2557 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวจิัย 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ดังน้ี  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีการวาง
แผนการจัดระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการจัดต้ังคณะกรรมการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือแสดงความคิดเห็นในการหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันเป็น
ช่องทางให้มีการดําเนินการจัดทํางานวิจัยอย่างเป็นระบบ ร่วมหาช่องทางในการแสวงหาทุนวิจัย 
ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือกับองค์ภายนอกในการจัดทํางานวิจัย ผลักดันให้มีการส่งผลงานวิจัยเข้า
ร่วมการประกวดงานวิจัยกับองค์กรต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้เข้าร่วมการอบรม
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
เพ่ือเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นิสิต วงการวิชาการ หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน
เป้าหมายที่จะนําการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลัง
กาย ได้มีการจัดโครงการบริหารจัดการความรู้สําหรับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หัวข้อ 
"การขอตําแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ ผศ. รศ. ศ." และ "สร้างสุขและผลงานจากการวิจัยและ
การคิดและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย" เพ่ือเป็นการให้ความรู้กับคณาจารย์ เพ่ือเป็นการให้ความรู้กับ
คณาจารย์ มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมและนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ มีการสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยจาก
การบันทึกข้อตกลงจัดต้ัง "ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา" ระหว่าง 6 สถาบัน มี
การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อีก
ทั้งคณาจารย์ได้มีการวางแนวทางสําหรับการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์การกีฬาในทุกแขนง ในปีการศึกษาต่อไปได้มีการวาง
แนวทางในการบริหารงานวิจัยเพ่ิมเติม โดยการหามาตรการในการตรวจสอบผลงานวิจัยที่เป็น
งานวิจัยส่วนตัว เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ได้สร้างผลงานวิจัยที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน 
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 3 ตัวบ่งช้ี 
และ สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.36 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังน้ี 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบง่ชี ้กระบวนการ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
3 ข้อหรือ 4 ขอ้

มีการดําเนินการ 
5 ข้อหรือ 6 ขอ้

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีระบบและกลไกบริหาร

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

1.1 คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา มีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัยและ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด โดยมีรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการเป็น
ผู้รับผิดชอบกํากับดูแลการ
วางแผนงานและการ
ดําเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการการวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา (4.1-
1-1) ซึ่งเป็นผู้แทนจากแต่
ละสาขาวิชาต่างเพ่ือร่วมกัน
กําหนดแผนงานและ

4.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการการวิจัยและ
สร้างสรรค์ คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา(คําสั่ง
ที่ 052/2554 ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2554) ,คําสั่ง
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
(คําสั่งที่ 023/2556 ลงวันที่ 
20 พฤษภาคม 2556)  
4.1-1-2 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง “ทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์สําหรับ
คณาจารย์และบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ 
2557” รอบ 1, 2, 3 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ดําเนินการตามระบบที่
กําหนดให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของคณะ 
โดยคณะกรรมการฯ มี
หน้าที่ดังน้ี 
1. จัดทําแผนบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีกลไกการสรา้งงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
3. กํากับดูแลให้งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรม 
4. วางระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ฐานข้อมูล/แหล่งทุน/
ผลงาน 
5. เสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์กับองค์กร
ภายนอก 
6. กําหนดมาตรการกระตุ้น
ให้บุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มีการ
ทํางานวิจัยและงาน

4.1-1-3 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง “หลักเกณฑ์การให้
เงินสนับสนุนการเดินทางไป
เสนอผลงานวิจัย ประจําปี
งบประมาณ 2557” 
4.1-1-4 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง “รางวัลสร้างสรรค์
ผลงานสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร ลิขสทิธ์ิ ประจําปี
งบประมาณ 2557” 
4.1-1-5 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง “รางวัลการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย ประจําปี
งบประมาณ 2557” 
4.1-1-6 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง “ทุนสนับสนุนการทํา
วิทยานิพนธ์ ประจําปี
การศึกษา 2556” 
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สร้างสรรค์ และย่ืนขอจด
ทะเบียนรับความคุ้มครอง
ในทรัพย์สินทางปัญญา 
7. ทําหน้าที่อ่ืนตามที่
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬามอบหมาย 
1.2 คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬามีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนัน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตามนโยบายสนับสนุน
งานวิจัยต่างๆ เพ่ือให้การ
บริหารงานวิจัยบรรลุผล
สําเร็จตามแผนงานที่วางไว้ 
คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต
สามารถผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ เช่น โครงการวิจัย 
เรื่อง “ผลการออกกําลัง
กายแบบแกว่งแขนต่อ
ความสามารถของสมอง
ด้านความจําและความ
เข้าใจ และภาวะเครียดจาก
ออกซิเดชันในผู้สูงอายุที่มี
ความผิดปกติเล็กน้อยของ
ความสามารถของสมอง” 
แหล่งทุน “ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.” โดย อาจารย์ ดร.จตุ
พร  วิชิตสระน้อย เป็น
หัวหน้าโครงการวิจัย และ
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โครงการวิจัย เรื่อง “การ
สร้างแบบทดสอบและ
เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพ
ทางกายที่เฉพาะเจาะจงกับ
กีฬามวยปล้ํา” แหล่งทุน 
“การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย”  โดยมีอาจารย์ ดร.นิ
รอมล ี มะกาเจ เป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย และผู้ร่วม
โครงการวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ราตรี 
เรืองไทย อาจารย์ ดร.ถวิ
ชัยย์ ขาวถิ่น อาจารย์ ดร.
อาภัสรา อัครพันธ์ุ อาจารย์ 
ดร.พรพล  พิมพาพร และ
อาจารย์ ดร.จตุพร  วิชิต
สระน้อย โครงการ 
“ลักษณะสัดสว่นร่างกาย 
องค์ประกอบร่างกาย และ
สมรรถภาพทางกลไกกีฬา
ฟุตซอลระดับเยวชนไทย” 
แหล่งทุน “กรมพลศึกษา 
กระทรวงท่องเท่ียวและ
กีฬา”  โดยมีอาจารย์ ดร.นิ
รอมล ี มะกาเจ เป็นผู้ร่วม
โครงการวิจัย โครงการ 
“ผลของโปรแกรมการฝึก
แรงต้านร่วมกับการ
ฝึกไฮพ็อคเซียที่มีต่อ
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องค์ประกอบร่างกายและ
อัตราการเผาผลาญพลังงาน
ขณะพักในผู้ชายนํ้าหนักตัว
เกิน” แหล่งทนุ 
“ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.”  โดยมี ผศ. ดร.อภิ
ลักษณ์ เทียนทอง เป็น
หัวหน้าโครงการวิจัย 
โครงการ “ผลกระทบของ
การเปิดเสรีด้านการบริการ
ของอาเซียนที่มีต่อธุรกิจ
การนําเที่ยวในประเทศ
ไทย” แหล่งทนุ 
“ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก.”  โดยมี ผศ. ดร.สิทธ์ิ 
ธีรสรณ ์เป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย โครงการ 
“บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง อวัยวะภายใน
และระบบประสาท” แหล่ง
ทุน “คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา มก.”  โดยมี อาจารย์ 
ดร.อรอุมา บุณยารมย์ เป็น
หัวหน้าโครงการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามี
กลไกในการจดัสรรทุนวิจัย 
การสนับสนุนทรัพยากรท่ี
จําเป็นทั้งทรัพยากรบุคคล
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
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ที่เก่ียวข้องผ่านทางแผน
ดําเนินงานของคณะ 
ตัวอย่างทุนสนับสนุนการ
วิจัยและการจัดสรร
งบประมาณ 
1.   ทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์สําหรับ
คณาจารย์และบุคลากร 
(4.1-1-2) 
2.   ทุนสนับสนุนการ
เดินทางไปเสนอผลงานวิจัย 
(4.1-1-3) 
3.   ทุนรางวัลการ
สร้างสรรค์ผลงานสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตรและลิขสทิธ์ิ 
(4.1-1-4) 
4.   ทุนรางวัลการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย (4.1-1-5) 
5.   ทุนสนับสนุนการทํา
วิทยานิพนธ์ ประจําปี
การศึกษา 2556 (4.1.1-6) 

  
2 มีการบูรณาการ

กระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการบูรณาการงานวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอน
ดังน้ี 
- การกําหนดให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรีทําโครงงานวิจัย 
ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

4.1-2-1 Course 
Syllabus รายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 
4.1-2-2 โครงการติดตาม
ความก้าวหน้าการทํา
วิทยานิพนธ์และรายงานผล
โครงการติดตาม
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และมีการจัดสมัมนาเพ่ือให้
นิสิตได้นําเสนองานวิจัย 
และมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในรายวิชา พร้อม
เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาของ
แต่ละโครงงานเข้าร่วมการ
นําเสนอโครงงานวิจัย (4.1-
2-1) และระดับ
บัณฑิตศึกษา ในวิชา
วิทยานิพนธ์ ได้จัดโครงการ
ติดตามความก้าวหน้าการ
ทําวิทยานิพนธ์ (4.1-2-2) 
- กําหนดให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรีทําผลงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา ใน
รายวิชาเทคโลโลยีทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา (4.1-
2-3) และจัดโครงการ
ประกวดนวัตกรรมเพ่ือให้
นิสิตได้มีโอกาสในการ
นําเสนอผลงาน รวมทั้ง
ได้รับข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการในการ
ประกวดนวัตกรรม (4.1-2-
4)   
- การกําหนดให้นิสิตได้เข้า
ร่วมการประชุมวิชาการ 

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
4.1-2-3 รายละเอียด
รายวิชาเทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
4.1-2-4 โครงการประกวด
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสขุภาพ 
4.1-2-5 Course 
Syllabus รายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 
4.1-2-6 การจัดการประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ KUSSINTERNA
TIONAL CONFERENCE O
N EXERCISE AND 
MOVEMENT SCIENCE 
2014 ระหว่างวันที่ 21-22 
มีนาคม 2557 
4.1-2-7 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ครั้ง
ที่ 1/2557 วาระที่ 3 เรื่อ
พิจารณา ข้อ 3.5 
4.1-2-8 ผลงานวิจัย 
เรื่อง “ผลของการออก
กําลังกายในนํ้าที่มีต่อการ
เคลื่อนไหวของข้อเข่าใน
ผู้ป่วยหญิงที่มขี้อเข่าเสื่อม” 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่
10 ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการ
จัดการเรียนการสอน เช่น 
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา (4.1-
2-5) 
- กําหนดให้นิสิตเข้าร่วม
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ KUSS INTERNA
TIONAL CONFERENCE 
ON EXERCISE AND 
MOVEMENT SCIENCE 
2014 ระหว่างวันที่ 21-22 
มีนาคม 2557 (4.1-2-6) 
- นําความรู้จากการวิจัย
นํามาบูรณาการณ์กับการใช้
ชีวิตประจําวัน เรื่อง ท่าทาง
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน สุขลักษณะส่วน
บุคคล (4.1-2-7) 
- การนําผลงานวิจัยของ
นิสิตในระดับปริญญาโท 
เรื่อง “ผลของการออก
กําลังกายในนํ้าที่มีต่อการ
เคลื่อนไหวของข้อเข่าใน
ผู้ป่วยหญิงที่มขี้อเข่าเสื่อม” 
มาบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา

,Course 
Syllabus รายวิชาการออก
กําลังกายในนํ้าเพ่ือสุขภาพ 
4.1-2-9 แบบทดสอบความ
อดทนที่เฉพาะเจาะจงกับ
กีฬาฟุตซอลตามความ
ต้องการทางสรีรวิทยาและ
กิจกรรมการแข่งขัน 
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การออกกําลังกายในนํ้าเพ่ือ
สุขภาพ (4.1-2-8) 
- การนําผลงานวิจัยของ
อาจารย์ ดร.นิรอมลี มะกะ
เจ เรื่อง “แบบทดสอบ
ความอดทนที่เฉพาะเจาะจง
กับกีฬาฟุตซอลตามความ
ต้องการทางสรีรวิทยาและ
กิจกรรมการแข่งขัน” มา
บูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา
การทดสอบทางสรีรวิทยา
สําหรับนักกีฬา (4.1-2-9)  

  
3 มีการพัฒนาศักยภาพด้าน

การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
และใหค้วามรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
จัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจําปีการศึกษา 
2556 (4.1-3-1) เพ่ือ
สนับสนุนคณาจารย์และ
บุคลากรรุ่นใหม่ให้มี
ประสบการณ์ทําวิจัยและ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัย และมีการดําเนินการ
จัดโครงการสัมมาทิฐิ
บุคลากร ในหัวข้อเรื่อง 
“สร้างสุขและผลงานจาก
การวิจัย และการคิดและ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย” ในวันที่ 26 

4.1-3-1 แผนพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจําปีการศึกษา 2556 
4.1-3-2 โครงการสัมมาทฐิิ
บุคลากร ครั้งที่ 5/2557 
หัวข้อเรื่อง “สร้างสุขและ
ผลงานจากการวิจัย และ
การคิดและเขยีนข้อเสนอ
โครงการวิจัย” 
4.1-3-3 โครงการสัมมาทฐิิ
บุคลากร ครั้งที่ 6/2557 
หัวข้อเรื่อง “สถิติกับการ
วิจัย”  
4.1-3-4 โครงการสัมมทฐิิ
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มีนาคม 2557  (4.1-3-
2) โครงการสัมมนาทิฐิ
บุคลากร ในหัวเรื่อง “สถิติ
กับการวิจัย” ในวันที่ 14 
พฤษภาคม 2557 (4.1-3-3) 
และโครงการสมัมทฐิิ
บุคลากร ในหัวข้อเรื่อง 
"การเขียนผลงานวิจัยและ
การตีพิมพ์" (4.1-3-4) 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจํา โดยได้
ดําเนินการตาม
จรรยาบรรณนักวิจัยที่มี
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
ของคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา (4.1-3-5) 

บุคลากร ในหัวข้อเรื่อง 
"การเขียนผลงานวิจัยและ
การตีพิมพ์" 
4.1-3-5 ประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์การ
กีฬา (www.sps.kps.ku.ac
.th) เรื่อง “ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย” 
 
  

  
4 มีการจัดสรรงบประมาณ

ของสถาบัน เพ่ือเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการสนับสนุนทุนสําหรับ
ทําวิจัยของคณาจารย์และ
บุคลากร ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง 
ทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
สําหรับคณาจารย์และ
บุคลากรประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2557 (4.1-4-1) ให้เงิน
สนับสนุนการเดินทางไป

4.1-4-1 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง “ทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์สําหรับ
คณาจารย์และบุคลากร 
ประจําปี
งบประมาณ 2557” รอบที่ 
1 2 3 
4.1-4-2 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
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เสนอผลงานวิจัย ประจําปี
งบประมาณ 2557 (4.1-4-
2) ประการศรางวัล
สิทธิบัตร อนุสทิธิบัตร 
ลิขสิทธ์ิ ประจาํปี
งบประมาณ 2557 (4.1-4-
3) และประกาศรางวัลการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจําปี
งบประมาณ 2557 (4.1-4-
4) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง “หลักเกณฑ์การให้
เงินสนับสนุนการเดินทางไป
เสนอผลงานวิจัย ประจําปี
งบประมาณ 2557” 
4.1-4-3 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง “รางวัลสร้างสรรค์
ผลงานสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร ลิขสทิธ์ิ ประจําปี
งบประมาณ 2557” 
4.1-4-4 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง “รางวัลการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย ประจําปี
งบประมาณ 2557”  

  
5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้าน

การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
อย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือ
หน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่ง

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือ
หน่วยวิจัยฯหรือศูนย์
เครื่องมือหรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการสนับสนุน
ห้องปฏิบัติการพร้อม
อุปกรณ์ปฏิบัติการและ
อุปกรณ์การศึกษา จํานวน 
6 ห้อง ได้แก่ ห้องออกกําลัง

4.1-5-1 ภาพแสดง
ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ  
4.1-5-2 รายงานการจัดซื้อ
วัสดุและครุภัณฑ์สําหรับ
สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัย 
4.1-5-3 แหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ ผ่าน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
4.1-5-4 ภาพแสดงอุปกรณ์
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ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัยฯ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

กาย ห้องชีวกลศาสตร์การ
กีฬา ห้องสรีรวิทยาการออก
กําลังกาย ห้องจิตวิทยาการ
กีฬา ห้องเวชศาสตร์การ
กีฬา และห้องทดสอบ
สมรรถภาพกลา้มเน้ือ (4.1-
5-1) และมีการสนับสนุน
งบประมาณสําหรับจัดซื้อ
วัสดุและครุภัณฑ์สําหรับ
สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัย (4.1-5-2)  
- ห้องสมุดหรอืแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มีการจัดบริการห้องสมุด
และมีแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ ผ่าน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้แก่ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 สํานักบริการวิชาการ 
สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
เป็นต้น (4.1-5-3) 
- สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความ

หยุดทํางานในภาวะฉุกเฉิน 
เครื่องสํารองไฟ อุปกรณ์
ป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและ
เครื่องกระตุกหัวใจ 
4.1-5-5 การจัดประชุม
วิชาการแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสนครั้งที่ 
10 
4.1-5-6 Course 
syllabus รายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 
4.1-5-7 การจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ KUSS 
International 
Conference on Exercise 
and Movement 
Sciences 2014  
4.1-5-8 การจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ KU-SS 
Sport Management and 
Sport Science Summit 
2013 
4.1-5-9 สัมมนาหัวข้อเรื่อง 
"Research Trends of 
Exercise Biochemistry 
and Physiology in 
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ปลอดภัยในการวิจัยฯเช่น
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีแนวทางจัดทําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เช่ือมโยงข้อมูลไปยัง
แหล่งข้อมูลอยู่ในแหล่ง
สนับสนุนการวิจัย เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่
นักวิจัย สําหรบัเคร่ืองมือ
วิจัยที่อาจทําให้ผู้เข้าร่วม
วิจัยได้รับอันตราย ได้จัดให้
มีอุปกรณ์หยุดทํางานใน
ภาวะฉุกเฉิน เครื่องสํารอง
ไฟฉุกเฉิน ระบบสัณญาณ
เตือนและป้องกันอัคคีภัย 
เครื่องกระตุกหัวใจและ
เครื่องกระตุก (4.1-5-4) 
- กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่นการ
จัดประชุมวิชาการการจัด
แสดงงานสร้างสรรค์การ
จัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting 

Europe และ 
Physiological 
assessment of 
performance: with 
spacial emphasis of 
fatigue-related factor in 
continuous and 
intermittent sports" 
4.1-5-10 การสัมมนา 
หัวข้อเรื่อง "Training of 
Young Soccer Athletes 
และความร่วมมือการวิจัย" 
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professor)
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการจัดประชุมวิชาการ
และนิสิตนําเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 
10 (4.1-5-5) การสนับสนุน
ให้นิสิตเข้าร่วมนําเสนอ
โครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
และผลงานวิทยานิพนธ์ 
(4.1-5-6)ร่วมการจัดประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ KUSSINTERNA
TIONAL CONFERENCE O
N EXERCISE AND 
MOVEMENT SCIENCE 
2014 ระหว่างวันที่ 21-22 
มีนาคม 2557 (4.1-5-
7) KU-SS Sport 
Management and Sport 
Science Summit 2013 
(4.1-5-8) สัมมนาหัวข้อ
เรื่อง "Research Trends 
of Exercise 
Biochemistry and 
Physiology in Europe 
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และ Physiological 
assessment of 
performance: with 
spacial emphasis of 
fatigue-related factor in 
continuous and 
intermittent sports" 
(4.1-5-9) และการสัมมนา 
หัวข้อเรื่อง "Training of 
Young Soccer Athletes 
และความร่วมมือการวิจัย" 
(4.1-5-10) 

  
6 มีการติดตามและ

ประเมินผลการสนับสนุนใน
ข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

คณะกรรมการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มีการ
ติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนปัจจยัเก้ือหนุน
สําหรับการวิจัย และการ
รายงานความก้าวหน้าของ
การทํางานวิจัยจากผู้ที่ได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัย (4.1-
6-1) 

4.1-6-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 
2/2557 วาระ 1 เรื่องแจ้ง
เพ่ือทราบ ข้อ1.3  

  
7 มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน 

คณะกรรมการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มีการ
นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงโดยเสนอคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ประกาศการให้ทุน

4.1-7-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 
2/2557 วาระที่ 4 เรื่อง
พิจารณา ข้อ 4.2 
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สนับสนุนด้านการวิจัย โดย
เพ่ิมจํานวนเงินการ
สนับสนุนทุนทาํวิทยานิพนธ์
จาก 5,000 บาท เป็น 
8,000 บาท (4.1-7-1) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

7 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย

7 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

7 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้กระบวนการ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดําเนินการ 
4 ข้อหรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ้ตาม
เกณฑ์ทัว่ไป และ
ครบถ้วนตาม
มาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีระบบและกลไกสนับสนุน

การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใ์น
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใ์น
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
ระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใ์น
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติดังนี ้
1) มกีารแตง่ตั้งคณะกรรมการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน และดูแล ให้อาจารย์
ได้ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใ์น

4.2-1-1 คําส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมการการวจิัยและ
สร้างสรรค์ คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (คําส่ัง
ที่ 052/2554 ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2554)/คําส่ัง
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการ
วิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
(คําส่ังที่ 023/2556 ลงวันที่ 
20 พฤษภาคม 2556) 
4.2-1-2 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง “หลักเกณฑ์การให้เงิน
สนับสนุนการเดนิทางไป
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

วารสารทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ (4.2-1-1) 
2) มกีารจดัสรรทุนสนันสนุน
การเดินทางไปเสนอ
ผลงานวิจัย ประจําปี
งบประมาณ 2557  (4.2-1-2) 
การให้รางวัลสรา้งสรรค์ผลงาน
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์
ประจําปีงบประมาณ 2557 
(4.2-1-3) และการให้รางวัล
ตีพิมพ์ผลงานวจิัย ประจําปี
งบประมาณ 2557 (4.2-1-4) 
3) การเผยแพรผ่ลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ ตาม
รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจําปี
การศึกษา 2556 (4.2-1-5) 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการงาน
เกษตรแหง่ชาต ิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 10 (4.2-1-6) และการ
ขอรบัรางวัลการตีพิมพใ์น
วารสารระดับนานาชาติ 
ฐานข้อมูล SCImagoโดย
วารสารถูกจดัอยู่ในควอไทล์
ที่ 3 หรือ 4 ของผู้ช่วย

เสนอผลงานวิจยั ประจําปี
งบประมาณ 2557” 
4.2-1-3 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง “รางวัลสร้างสรรค์
ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ ประจําปีงบประมาณ 
2557” 
4.2-1-4 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง “รางวัลการตีพิมพ์
ผลงานวจิัย ประจําปี
งบประมาณ 2557” 
4.2-1-5 การเผยแพร่
ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใ์น
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ตามรายงาน
ข้อมูลของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(https://research.rdi.ku.a
c.th/kur3/login.aspx?me
nu=21) 
4.2-1-6 การเผยแพร่
ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการงานเกษตรแหง่ชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 10 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ ธรี
สรณ์ งานวจิัย เรื่อง “The 
Athlete Endorer-brand 
Relatedness and 
Perception of Source 
Credibility as in Schema 
Theory” (4.2-1-7) 

4.2-1-7 การขอรับรางวัลการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 
ฐานข้อมูล SCImago โดย
วารสารถูกจดัอยู่ในควอไทล์
ที่ 3 หรือ 4 ของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ ธรี
สรณ์ งานวจิัย เรื่อง “The 
Athlete Endorer-brand 
Relatedness and 
Perception of Source 
Credibility as in Schema 
Theory”   

  
2 มีระบบและกลไกการ

รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คน
ทั่วไปเข้าใจได้ และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
ระบบในการคัดเลือก
ผลงานวิจัยทีเ่ปน็เรื่องเด่น
และน่าสนใจ เพื่อนําเสนอ
เผยแพร่องค์ความรู้ต่อ
สาธารณชนโดย
คณะกรรมการการวจิัยและ
สร้างสรรค์ (4.2-2.1) จะมี
การคัดสรรและเผยแพร่องค์
ความรู้ตามความเหมาะสม 
ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้
เรื่อง“การออกกําลังกายใน
น้ํา” ทางรายการขยับรับวัน
ใหม่ วันที่ 12-14 มีนาคม 
ทางช่อง 9 (4.2-2-2) และ
การเผยแพร่ความรู้ผ่านทาง
เว็บไซต์เกี่ยวกบับทความ
ออนไลน์ทางวิทยาศาสตร์

4.2-2-1 คําส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมการการวจิัยและ
สร้างสรรค์ คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (คําส่ัง
ที่ 052/2554 ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2554) ,คําส่ัง
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการ
วิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
(คําส่ังที่ 023/2556 ลงวันที่ 
20 พฤษภาคม 2556) 
4.2-2-2 เผยแพร่ความรู้ 
เรื่อง “การออกกําลังกายใน
น้ํา” รายการขยับรับวันใหม่ 
วันที่ 12-14 มีนาคม 2557 
ทางช่อง 9 ,รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ครัง้ที่ 
2/2557 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การกีฬา (4.2-2-3) เป็นต้น 4.2-2-3 เผยแพร่บทความ
ออนไลน์ด้านวทิยาศาสตร์
การกีฬา 

  
3 มีการประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผลงานการเผยแพร่
ความรู้เรือ่ง “การออกกําลัง
กายในน้ํา” ทางรายการขยับ
รับวันใหม่ วันที ่12-14 
มีนาคม ทางช่อง 9 (4.2-3-
1)  การเผยแพร่ความรู้ผ่าน
ทางเว็บไซต์เกี่ยวกับบทความ
ออนไลน์ทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา (4.2-3-2) และ
เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพ
ทางกายสําหรับเด็กอายุ 4-6 
ปีและ 7-18ปี (4.2-3-3) 

4.2-3-1 เผยแพร่ความรู้ 
เรื่อง “การออกกําลังกายใน
น้ํา” รายการขยับรับวันใหม่ 
วันที่ 12-14 มนีาคม 2557 
ทางช่อง 9 
4.2-3-2 เผยแพร่บทความ
ออนไลน์ด้านวทิยาศาสตร์
การกีฬา 
4.2-3-3 เกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายสําหรับ
เด็กอายุ 4-6 ปีและ 7-18ปี  

  
4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

ข้อมูลผลงานวิจยัหรือผลงาน
สร้างสรรค์ที่นํามาใช้อัน
ก่อให้เกดิประโยชน์อย่าง
ชัดเจน  ประจําปีการศึกษา 
พ . ศ .  2556 ผ่านระบบงาน
วิจัยและสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(https://research.rdi.ku.a
c.th/kur3/login.aspx?me
nu=24) (4.2-4-1) เช่น 
บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง ระบบโครงร่าง 
และปรัชญาวิทยาศาสตร์ : 
ฐานที่มั่นคงสําหรับงานวิจัย 

4.2-4-1 รายละเอียดข้อมูล
ผลงานวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์ที่นํามาใช้อัน
ก่อให้เกดิประโยชน์อย่าง
ชัดเจน ประจําปีการศึกษา พ . 
ศ .  
2556(https://research.rdi
.ku.ac.th/kur3/login.aspx
?menu=24) 
4.2-4-2 หนังสือรับรองการ
ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เรื่อง 
แบบทดสอบความอดทนที่
เฉพาะเจาะจงกบักีฬาฟตุ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เป็นต้น และหนังสือรับรอง
การใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เรื่อง 
แบบทดสอบความอดทนที่
เฉพาะเจาะจงกบักีฬาฟตุ
ซอล (4.2-4-2) 

ซอล
  

  
5 มีระบบและกลไกเพื่อชว่ยใน

การคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การดําเนินการตามแนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ การ
คุ้มครองสิทธิข์องงานวิจัยที่
นํามาใช้ประโยชน์ เพื่อช่วย
ในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ที่กําหนด
โดยสํานักบรกิารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ก่อนทีจ่ะมีการส่งผลงานวิจัย
เพื่อขอยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ตลอดจนลิขสิทธิ์ กับกรม
ทรัพย์สินทางปญัญา (4.2-5-
1) และมีการมอบรางวัล
ให้กับผลงานที่ได้รับจด
ทะเบียนสิทธิบตัร อนุ
สิทธิบัตร ตลอดจนลิขสิทธิ์ 
(4.2-5-2) 

4.2-5-1 ขั้นตอนและการ
บริการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์
จากงานวิจัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ.2551 
4.2-5-2 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา เรือ่ง 
รางวัลการสร้างสรรค์ผลงาน
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ
ลิขสิทธิ ์

  
6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการ

จดสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร 
และมีการยื่นจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การดําเนินการตามระบบ
และกลไกของสํานักบรกิาร
วิชาการ 

4.2-6-1 รายละเอียดข้อมูล
วิจัยทีด่ําเนินการทรัพย์สิน
ทางปัญญา ประจําปี
การศึกษา 2556 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในการส่งเสริมการจดสิทธิบัติ
หรืออนุสิทธิบัตร และมีการ
ยื่นขอรับสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบัตร เช่น การวดัมุม
องศาการเคล่ือนไหวของ
กระดกูสันหลัง โดยใช้
เครื่องวัดมุมองศาการ
เคล่ือนไหวแบบสากลและ
สายวัด 5 รายการของ อ.กภ.
ดร.อรอุมา บณุยารมย์ (4.2-
6-1) 

(https://research.rdi.ku.a
c.th/kur3/login.aspx?me
nu=23) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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ตัวบ่งชี้ที4่.3 (สกอ.) เงินสนับสนนุวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน ให้แปลงจํานวนเงนิต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจาํเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่มค1และง2) กลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพจํานวนเงินสนับสนุน
งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดให้เปน็คะแนนเต็ม5 = 150,000
บาทขึ้นไปตอ่คน 

หมายเหตุ 

1. จาํนวนอาจารย์และนักวจิัยและนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงาน
จริงไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงนิท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หรือปงีบประมาณน้ันๆ 
ไม่ใช่จาํนวนเงินท่ีเบิกจา่ยจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดสว่นเงินสนับสนุนงานวจิัย ซ่ึงอาจเป็นหลกัฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีรว่มโครงการ ใหแ้บ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ 
กรณีท่ีไมม่ีหลักฐาน ใหแ้บ่งเงินตามสัดสว่นผู้รว่มวจิัยของแตล่ะสถาบัน 
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวจิัยสถาบันท่ีได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรอืนักวจิัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวจิัยสถาบันท่ีบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาํเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
จํานวน 365,000 บาท และภายนอก จํานวน 4,978,289.50 บาท รวมทั้งสิ้นจํานวน 5,343,289.50 
บาท มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 25 คน ลงศึกษาต่อ 7 คน รวมอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 25 คน 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยที่
ปฏิบัติงานจริง 
   = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
  จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

ประเมินตนเอง   = 
25

55,343,289.  =  213,731.58 

  คะแนนที่ได้  =  5
150,000

213,731.58
  =  7.10 คะแนน 

  มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

150,000 462,545.45 5.00 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
บรรลุ

เป้าหมาย

150,000 

(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบัน = 5,343,289.50/จํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา=25.00)=213,731.58 บาท
เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = 150,000.00 บาท ดังน้ัน

คะแนนที่ได้เทา่กับ 5.000) 

5.00 
บรรลุ

เป้าหมาย

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ 
บรรลุ

เป้าหมาย

150,000 

(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบัน = 5,830,315.00/จํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา=25.00)=233,212.60 บาท
เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = 150,000.00 บาท ดังน้ัน

คะแนนที่ได้เทา่กับ 5.000) 

5.00 
บรรลุ

เป้าหมาย

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : จากการตรวจสอบในระบบงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ พบเงินสนับสนุน
งานวิจัยเพ่ิมเติม 

 
  



160 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ด้านงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่5 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคท์ี่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสรา้งสรรค์ ดังนี้ 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.125 - งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 - งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50 - งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75 - งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 - งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย  
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 
10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัด
แสดงโขนระหว่าง ไทย - ลาว เป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
การเผยแพร่ในระดับนานชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มอาเซียน) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเทา่กับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้

กลุ่มสาขาวชิา 5 คะแนน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10

 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 2 0.50 3 0.75 12 3.00

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.50 1 0.50 1 0.5

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
การจดัอันดับวารสาร SJR 
(SCImagoJoural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 
หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสาร วิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 1 0.75  1 0.75

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImagoJoural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 
 

1.00 5 5.00 0 0
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 5 0.63 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 4 1.75 9 6.25 19 4.875 
11 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา

ท้ังหมด  
26.5 28.5 32 

12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

100
26.5

1.75
 = 6.60 100

28.5

6.25
  = 21.93 100

4.875

32
 = 

15.234 
 คะแนนท่ีได้ 

5
20

6.60
 = 1.65 5

20

21.93
 = 5.48 5

20

15.234
 =3.81 

หมายเหตุ :ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

8.62 21.93 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
บรรลุ

เป้าหมาย

ร้อยละ 10 

(ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ4.875/จํานวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจําทั้งหมดเท่ากับ32.000) = ร้อยละ15.234 
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนน

เท่ากับ 3.809 

3.81 
บรรลุ

เป้าหมาย

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ 
บรรลุ

เป้าหมาย

ร้อยละ 10 

(ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ4.250/จํานวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจําทั้งหมดเท่ากับ32.000) = ร้อยละ13.281 

เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ัน
คะแนนเท่ากับ 3.320 

3.32 
บรรลุ

เป้าหมาย

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : ไม่พบหลักฐานรายการจํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งชี้ที ่6 (สมศ.) งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน์
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่

สาขาวิชา 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
1 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 2 6 8 
2 งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์  
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์
2 6 8 

4 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัย
ทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ) 

26.50 28.50 32 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์
ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

100
26.5

2
  

= 7.55 

100
28.5

6
  

= 21.05 

100
32

8
  

= 25 
6 คะแนนที่ได้ 

5
20

7.55
  

= 1.89 

5
20

21.05
  

= 5.26 

5
20

25
  

= 5.00 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

20.69 21.05 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
บรรลุ

เป้าหมาย

ร้อยละ 20 

(ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์=8.000/จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

=32.000)= ร้อยละ 25.000 เมื่อเทียบค่ารอ้ยละ 
20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีคา่เท่ากับ 5.000 

5.00 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ 
บรรลุ

เป้าหมาย

ร้อยละ 20 (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์=4.000/จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

=32.000)= ร้อยละ 12.500 เมื่อเทียบค่ารอ้ยละ 
20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีคา่เท่ากับ 3.125 

  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : พบหลักฐานจํานวนงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ เพียง 4 โครงการ จาก 8 
โครงการ 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งชี้ที ่7 (สมศ.) ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรบัรองคุณภาพ
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

การกําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการด้วย ดังน้ี 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ

0.25 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
0.50 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.00 ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา

ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า

นํ้าหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก 
1 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติ 
0.25 - - - - 4 1.00 

2 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.50 - - - - - - 

3 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด 

0.75 - - - - - - 

4 ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือ
หนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
 

1.00 - - - - 6 6.00 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับ
รองคุณภาพ 

- - - - 10 7.00

6 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ท้ังหมด  (นับรวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

26.5 28.50 32 

7 ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

0 0
100

32

7
   

= 21.875 
 คะแนนที่ได้ 0 0

5
10

21.875
  

= 10.94 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

10.34 0 0 ไม่บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 1 (ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ = 
7.000/จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด = 

32.000)= ร้อยละ 21.875 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5 
คะแนน จึงมีคา่เท่ากับ 5.000 

5.00 บรรลุ
เป้าหมาย
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนน

ประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 1 (ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ = 
3.000/จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด = 
32.000)= ร้อยละ 9.375 เมือ่เทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5 

คะแนน จึงมีคา่เท่ากับ 4.688 

4.69 บรรลุ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : รายการบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ไม่สามารถ
นํามานับได้ และรายการตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) สามารถใช้ได้เพียง 3 
ผลงาน 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ดังน้ี 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในการสนองความ
ต้องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและ
ความพร้อมตามจุดเน้นของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้คํานึงถึง               
(1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก และ(3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้น้ันทั้งภายในและ
ภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามตัว
บ่งช้ี สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 4 ตัวบ่งช้ี ซึ่งไม่นําคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี
ที่ 18.1 และ 18.2 พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก รายละเอียดดังน้ี 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

หมายเหตุ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตาม
เกณฑ์ข้อ 2 และ ข้อ 3 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มีการ
ปรับโครงการสร้างการบริการ
วิชาการในปีการศึกษา 2556 โดย 
จากเดิมเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ แต่
เนื่องจากคณะฯ มีการปรับหลักสูตร 
และเตรียมการเปิดการเรียนการ
สอนในโครงการหลักสูตรปริญตร ี
ภาคพิเศษ และพัฒนางานด้านการ
วิจัยทีเ่พิ่มขึ้น จงึมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริการวิชาการ (5.1-
1-1) และแต่งตั้งผู้ประสานงาน
โครงการบรกิารวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (5.1-1-2) โดย
มีภาระหน้าที ่ในด้านบริการวิชาการ
ดังนี ้1) จัดทําแผนงานบริการ
วิชาการของคณะวิทยาศาสตรก์าร
กีฬา 2) งานส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรทํางานบริการวิชาการตาม

5.1-1-1 คําส่ังคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ที่ 
017/2556เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
ลงวันที ่4เมษายน 2556  
5.1-1-2  คําส่ังคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ที่ 
054/2555เรื่อง แต่งตั้งผู้
ประสานงานโครงการบริการ
วิชาการ คณะวิทยาศาสตรก์าร
กีฬา ลงวันที ่19พฤศจิกายน 
2555 
5.1-1-3  ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เรื่อง ระเบียบวา่ด้วยพัฒนา
วิชาการ พ.ศ. 2551ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
5.1-1-4  - ประกาศกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการ
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กรอบภาระงานของตําแหน่ง
3) กํากับดูแลให้งานบรกิารวิชาการ
ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ด้านการเรียน
การสอนการพฒันาบุคากร การวิจัย 
ด้านวิชาการและด้านการเงิน 4) งาน
อื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา มีการ
ดําเนินการตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เรื่อง 
ระเบียบว่าดว้ยพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 
2551 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(5.1-1-
3) ในการดําเนนิการตามระบบและ
กลไกการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
นอกจากนี ้คณะฯ มีนโยบายให้
พัฒนางานวิชาการแบบมีรายได้และ
มีการกําหนดระเบียบหลักเกณฑ์การ
ให้บรกิาร โดยมีการกําหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการวิชาการ 
(5.1-1-4) ได้แก่ โครงการคลินิก
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภายหลัง
การบาดเจ็บจากการกฬีา โครงการ
ศูนย์ออกกําลังกาย และโครงการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายและให้
คําแนะนําด้านการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ  และประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เรื่อง 
กําหนดอตัราค่าธรรมเนียมการใช้
ลานอเนกประสงค์ สวนหินเพื่อ
สุขภาพ และหน้าผาจําลองคณะ

ให้บรกิารวิชาการโครงการ
คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
ภายหลังการบาดเจ็บจากการ
กีฬา  
- ประกาศกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมโครงการศูนย์
ออกกําลังกายฯ  
- การกําหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียมโครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและให้
คําแนะนําด้านการออกกําลัง
กายและดูแลสุขภาพ 
- ประกาศ กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้ลานกฬีา
อเนกประสงค์ สวนหินเพื่อ
สุขภาพ และหน้าผาจําลอง 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
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วิทยาศาสตรก์ารกฬีา เพื่อให้บริการ
กับนิสิตและบุคคลทั่วไปสําหรับใช้
เพื่อการออกกําลังกายและเล่นกีฬา 

2 มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรยีนการ
สอน  

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มีการบูร
ณาการงานบรกิารวิชาการกับการ
เรียนการสอนในโครงการบูรณาการ
งานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน “โครงการวารี
บําบัด   (การออกกําลังกายในน้ํา
เพื่อสุขภาพ) กับรายวิชา 02301148 
การออกกําลังกายในน้ํา และมี
การบูรณาการผลงานวิจัยเรื่อง ผล
ของการออกกําลังกายในน้ําที่มผีล
ต่อการเคล่ือนไหวของขอ้เข่าใน
ผู้หญิงที่มขี้อเขา่เส่ือม (5.1-2-1) มี
จัดบรกิารคลินกิฟื้นฟูสมรรถภาพ
ภายหลังการบาดเจ็บจากการออก
กําลังกายและเล่นกีฬา เป็น
หน่วยงานย่อยของคณะวทิยาศาสตร์
การกีฬา โดยมอบหมายให้อาจารย์
จากสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ เปิด
บริการแก ่นิสิต บุคลากร ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย รวมไปถึง
บุคคลภายนอก เพื่อเป็นแหล่งในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์
และนิสิต (5.1-2-2) ในด้านการ
จัดการเรยีนการสอนจัดกิจกรรมให้
นิสิตระดับปริญญาโทท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชาการบาดเจ็บจากการกีฬา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานการณ์จรงิและจัดตั้งหน่วย

5.1-2-1 บันทึกข้อความ ขอ
อนุมัติโครงการและงบประมาณ
โครงการวารีบําบัด (การออก
กําลังกายในน้ําเพื่อสุขภาพ) 
ครั้งที ่9กับรายวิชา 02301148
การออกกําลังกายในน้ํา 
(Course Syllabus วิชา 
02301148) 
5.1-2-2  Course Syllabus 
วิชา 02301364การบาดเจ็บ
จากกฬีาและการฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
5.1-2-3  รายงานผลการจัด
โครงการเวชศาสตร์การกฬีา
เคล่ือนที ่ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 
5.1-2-4  Course Syllabus 
วิชา 02301146กีฬาไทย
พื้นเมือง นํานิสิตร่วมการ
จัดการแข่งขันกฬีาไทย ยิง
หนังสติ๊กและหมากฮอสไทย 
งานเกษตรกําแพงแสน 
ประจําป ี2556 
5.1-2-5  Course Syllabus 
วิชา 02301147กีฬาผจญภัย 
นิสิตนําความรู้ไปให้บรกิารหน้า
ผาจําลองภายในงาน
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บริการด้านเวชศาสตร์การกีฬา โดย
บูรณาการณ์องค์ความรู้ที่ได้จาก
ห้องเรียนและประสบการณ์ไปใช้กับ
นักกฬีาทีม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ใน
โอกาสของการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่
41 “มอดินแดงเกมส์” และให้
อาจารย์ประจําสาขาวิชาที่เป็นนัก
กายภาพบําบัดและนักวิทยาศาสตร์
การกีฬา ลงปฏิบัติควบคู่กับนิสิต 
โดยจัดทําเป็นโครงการความรว่มมือ
กับศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์
การกีฬา สํานักการกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
(โครงการตอ่เนือ่ง ปีที่ 3 ) จัดให้
นิสิตระดับปริญญาตร ีที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาการบาดเจ็บจากการกีฬา
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ไปฝึก
ปฏิบัติในคลินิคฟื้นฟูสมรรถภาพ
ภายหลังการบาดเจ็บจากการกฬีา
และการออกกําลังกาย พร้อมไปกับ
การให้บรกิารดา้นการแพทย์ใน
โอกาสของงานเกษตรกําแพงแสน 
จัดให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวชิาการ
บาดเจ็บจากการกฬีาและการฟืน้ฟู
สมรรถภาพ ใหบ้ริการด้าน
การแพทย์ในงานเกษตรแฟร์ ทั้งนี้ใน
ทุกกิจกรรมมอีาจารย์ควบคุมและ
ปฏิบัติงานร่วมกับนิสิตอย่างใกล้ชิด 
(5.1-2-3) มีการนําความรู้จาก

นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา งานเกษตร
กําแพงแสน ประจําปี 2556 
5.1-2-6  - คําส่ังคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการจดัประชุม
วิชาการนานาชาติ 
- บันทึกข้อความ เรื่องขอ
อนุมัติให้คณาจารย์และนิสิตไป
เข้ารว่มและดําเนินงานจัดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาชี
วกลศาสตร์การกีฬา คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ครั้งที ่
1/2557เมื่อวันที ่24มกราคม 
2557วาระที ่2.5ติดตาม
ความก้าวหน้าและรายงานผล
การดําเนินงานด้านบริการ
วิชาการและวิจยั การบูรณา
การงานบรกิารวิชาการกับการ
เรียนการสอน ของสาขาวิชาชี
วกลศาสตร์การกีฬา โดยรอง
หัวหน้าสาขาวิชาชีวกลศาสตร์
การกีฬา ฝ่ายบริการวิชาการ
และวิจัย 
5.1-2-7  - คําส่ังคณะกรรมการ
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ที ่
03/2556เรื่อง แต่งตั้ง
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รายวิชา 02301146 กีฬาไทย
พื้นเมือง ไปร่วมให้บรกิารการจัด
นิทรรศการด้านวิทยาศาสตรก์าร
กีฬา เนื่องในงานเกษตรกําแพงแสน 
ประจําปี 2556 (5.1-2-4) และวิชา 
02301147 กีฬาผจญภัย โดยให้
นิสิตนําความรู้จากรายวิชา ไป
ให้บรกิารปีนหน้าผาจําลองภายใน
งานนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬา งานเกษตรกําแพงแสน 
ประจําปี 2556 (5.1-2-5) มีการบูร
ณาการงานบรกิารวิชาการกับการ
เรียนการสอน รายวิชา Sport 
Injury โดยมีนิสิตร่วมเป็นกรรมการ
ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
KUSS International Conference 
on Exercise and Movement 
Sciences 2014 (5.1-2-6) มี
โครงการแสดงศักยภาพและผลงาน
ของคณะกรรมการโอลิมปิคแหง่
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป ์
กับรายวิชา 02302511 Sport 
Management เพื่อให้นิสิตนํา
ความรู้ทางด้านการจดัการกฬีาจาก
การเรียนการสอนไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยให้นิสิตระดับ
ปริญญาโทการจัดการกฬีา เป็น
คณะทํางานในโครงการฯ (5.1-2-7) 
มีโครงการประชุมเครือข่ายการ
จัดการกฬีา มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

คณะทํางานโครงการแสดงศัก
ยาพและผลงานของ
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
- โครงการแสดงศักยภาพและ
ผลงานของคณะกรรมการโอ
ลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เนื่องในการจัด
งาน Thailand International 
Sport Expo 2013 
5.1-2-8  - รายละเอียดของ
รายวิชา 02301617 Global 
Dynaqmic in Sports 
Marketing 
- รายละเอียดโครงการ
โครงการประชุมเครือข่ายการ
จัดการกฬีา ครั้งที ่1ร่วมกับ 
สัมมนาวิชาการและประชุม
วิชาการแหง่ชาติ สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการ
กีฬา เรื่อง “วิทยาศาสตร์การ
กีฬากับการพัฒนามวยไทย 
อดีต ปัจจุถบัน และอนาคต”  
5.1-2-9  - สรุปโครงการ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีาสําหรับครู
พลศึกษา รุ่นที ่1,2ประจําปี 
2556  
- รายงานผลโครงการค่าย
อัจฉริยะด้านวทิยาศาสตร์การ
กีฬา รุ่นที ่3 
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เรียนการสอน กับรายวิชา
02301617 Global Dynamic in 
Sports Marketing โดยให้นิสิต
ระดับปริญญาเอกเข้าร่วมและเป็น
ผู้ช่วยในการจัดงานสัมนาวิชาการ
และประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรือ่ง
วิทยาศาสตรก์ารกฬีากับการพฒันา
มวยไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้าง
เครือข่ายระหว่างคณาจารย์และนิสิต
นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ใน
ประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาการจัดการกีฬาหรอื
สาขาที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการ
ร่วมมือกันในการกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาวิชาการด้านสาขาวชิาการ
จัดการกฬีาในอนาคต รวมทัง้เป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถาบันการศึกษาตลอดจนผู้บริหาร
สมาคมการจัดการกฬีาแห่งประเทศ
ไทย (5.1-2-8) นอกจากนี้คณะฯ ยัง
ได้ดําเนินการจดัโครงการ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีาสําหรับครพูล
ศึกษา รุ่นที ่1 และรุ่นที ่2 โครงการ
ค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตรก์าร
กีฬา โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นปีที่ 3 และ
โครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย
ด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาใน
สถานศึกษา โดยการดําเนินโครงการ
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มีนิสิตระดับปรญิญาตรี เป็นพี่เล้ียง
ประจํากลุ่ม และเป็นผู้ช่วยในการจัด
กิจกรรม ใหก้ับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
(5.1-2-9)  

3 มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจยั  

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มีการบูร
ณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจยั ได้แก ่สาขาวิชาชี
วกลศาสตร์การกีฬา มีการจดัการ
ให้บรกิารทดสอบและประเมินผล
สมรรถภาพทางกายประชาชนทั่วไป 
(อายุ 19 – 59 ปี) และผู้สูงอายุ 
(อายุ 60 – 89 ปี) พร้อมให้
คําแนะนําในการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายตามผลการทดสอบที่ได้และ
จัดโปรแกรมฟืน้ฟูสมรรถภาพทาง
กายเป็นรายบุคคล แล้วนําผลที่ได้
จากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นั้นมาใช้ในการสร้างเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายสําหรับ
ประชาชนไทยในโครงการวิจัย เรื่อง 
การจดัทําเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายสําหรับ
ประชาชนไทย อาย ุ19 – 59 ปี และ
ผู้สูงอาย ุระหว่างอาย ุ60 – 89 ปี 
ในประชาชนทัว่ประเทศ (สุ่ม
ตัวอย่าง 20 จังหวัด) โดยให้นิสิต
ระดับปริญญาโทเป็นผู้ช่วยนกัวจิัย 
และนิสิตที่ผ่านการเรียนวิชาการ
บาดเจ็บจากการกฬีา ลงฝึก
ปฏิบัติงาน (5.1-3-1) พร้อมทัง้จัดให้
มีการเผยแพร่วธิีการทดสอบและ

5.1-3-1 - คู่มือแบบทดสอบ
และเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกาย สําหรับ
ประชาชนไทย อาย ุ19-59ปี 
- คู่มือแบบทดสอบและเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย 
สําหรับผู้สูงอาย ุ60-89ปี 
- บันทึกขอ้ความ ขออนุญาตให้
ข้าราชการในสังกัดเป็นวทิยากร 
ในโครงการ “การพัฒนา
เครือข่ายชมรมออกกําลังกาย
ผู้สูงอาย”ุ ของสํานัก
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา กรมพล
ศึกษา 
5.1-3-2  รายงานผลการอบรม 
โครงการพัฒนาและขยาย
เครือข่ายด้านวทิยาศาสตรก์าร
กีฬาในสถานศึกษา 
5.1-3-3  บันทึกข้อความ ขอ
อนุญาตให้ข้าราชการในสะงกัด
เป็นวิทยากร ในโครงการ “การ
พัฒนาเครือข่ายชมรมออก
กําลังกายผู้สูงอายุ” ของสํานัก
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา กรมพล
ศึกษา 
5.1-3-4  แบบทดสอบความ
อดทนที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬา
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กิจกรรมดังกล่าวนี้ในการอบรม
“โครงการพัฒนาและเครือข่ายด้าน
วิทยาศาสตรก์ารกฬีาใน
สถานศึกษา” ในระหว่างวันที ่13 – 
15 มีนาคม 2557 (5.1-3-2)  จัดให้
มีการขยายงานในกลุ่มผู้สูงอาย ุใน
โครงการ “การพัฒนาเครือข่าย
ชมรมออกกําลังกายผู้สูงอาย”ุ ของ
สํานักวิทยาศาสตร์การกฬีา กรมพล
ศึกษา ในระหวา่งวันที ่22 – 25 
เมษายน 2557 ณ โรงแรมแมนดา
ริน กรุงเทพมหานคร โดยการนําผล
ที่ได้จากการวิจยัมาลงปฏิบัต ิเพื่อ
เผยแพร่วิธกีารทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายสําหรับผู้สูงอายุและการ
ประเมินผลสภาวะทางสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย เป็นโครงการ
ร่วมกับสํานกัวทิยาศาสตรก์ารกีฬา 
กรมพลศึกษา (โครงการต่อเนือ่งจาก
งานวิจัยที่ไดร้ับทุนจากกรมพล
ศึกษา) (5.1-3-3) พร้อมทั้ง
มอบหมายให้นสิิตลงฝึกปฏิบัตงิาน
ควบคู่ไปด้วยกนั สาขาสรีรวทิยาการ
ออกกําลังกาย มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัย โดยนํางานวิจัยเรื่อง การพฒันา
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ
ทดสอบความอดทนทีเ่ฉพาะเจาะจง
กับกฬีาฟุตซอลโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(The 
KU F-SET) ไปใช้กับการฝึกนักกีฬา

ฟุตซอล โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
5.1-3-5  หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ของคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์



178 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ฟุตซอลโรงเรียนกีฬานนทบุรี (5.1-
3-4) และ (5.1-3-5)  

4 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณา
การงานบรกิารทาง
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

สาขาวิชาสรีรวทิยาการออกกําลัง
กาย มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบรูณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรยีนการ
สอนและการวิจยั ในโครงการบรูณา
การงานบรกิารทางวิชาการแกสั่งคม
กับการเรยีนการสอน “โครงการวารี
บําบัด (การออกกําลังกายในน้าํเพื่อ
สุขภาพ)    กับรายวิชา 02301148 
การออกกําลังกายในน้ําเพือ่
สุขภาพ”ตามทีก่ําหนดตวัช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายเป็นนิสิตปัจจุบันมี
ความสามารถเป็นผู้นําออกกําลังกาย
ในน้ําได้ทกุคน (5-1-4-1) สาขาชี
วกลศาสตร์การกีฬา มีการ
ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในที่
ประชุมสาขาวิชา เพื่อหาแนวทางใน
การปฏิบัตงิานรว่มกัน ทั้งนี้สาขาวิชา
ได้ประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรยีนการสอนและการ
วิจัย โดยการกําหนดตัวช้ีวดัของ
โครงการจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้
ล่วงหน้า รวมทัง้ให้ผู้รับบรกิารและ
นิสิตได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และประเมินผลหลังการ
ปฏิบัติงานทกุวนั เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในวนัต่อไป (5.1-4-2) 

5.1-4-1 รายงานผลการจัด
โครงการบูรณาการงานบรกิาร
ทางวิชาการแกสั่งคมกับการ
เรียนการสอน โครงการการวารี
บําบัด (การออกกําลังกายในน้าํ
เพื่อสุขภาพ) กับรายวิชา 
02301148การออกกําลังกาย
ในน้ําเอสุขภาพ 
5.1-4-2  - รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาชี
วกลศาสตร์การกีฬา คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ครั้งที ่
1/2557 เมื่อวันที ่24 มกราคม 
2557 วาระที ่2.5 ติดตาม
ความก้าวหน้าและรายงานผล
การดําเนินงานด้านบริการ
วิชาการและวิจยั การบูรณา
การงานบรกิารวิชาการกับการ
เรียนการสอน  
- รายงานผลการจัดโครงการ
เวชศาสตร์การกีฬาเคล่ือนที ่ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 
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5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุการบูรณาการ
งานบรกิารทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรยีนการ
สอนและการวิจยั  

สาขาวิชาสรีรวทิยาการออกกําลัง
กาย มีการติดตามการดําเนินงาน
ด้านการบูรณาการ งานบรกิาร
วิชาการแก่สังคมกับการเรยีนการ
สอนและการวิจยัผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาฯ (5.1-
5-1) จากการประเมินผลความสําเร็จ
ของโครงการบูรณาการงานบรกิาร
ทางวิชาการแกสั่งคมกับการเรยีน
การสอน “โครงการวารีบําบัด (การ
ออกกําลังกายในนํ้าเพื่อสุขภาพ) กับ
รายวิชา 02301148 การออกกาํลัง
กายในน้ําเพื่อสุขภาพ” ได้มีการนํา
ผลการประเมินไปปรับปรงุ โดยควร
กระตุ้นให้นิสิตมีความตั้งใจและขยัน
ฝึกมากขึ้น เพื่อที่นิสิตจะได้สามารถ
นําไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา ได้มี
การดําเนินงานนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุการบูรณาการงานบรกิาร
ทางวิชาการแกสั่งคมกับการเรยีน
การสอนและการวิจัย เพื่อนําผลที่ได้
ในปีต่อไป ทั้งนีใ้นรูปแบบของการ
รายงานในที่ประชุมสาขาวิชาและ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
(5.1-5-2)   

5.1-5-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขา
สรีรวทิยาการออกกําลังกาย 
ครั้งที ่7/2557เมื่อวันที ่29
ตุลาคม 2557วาระที ่3.2
ติดตามการดําเนินงานด้าน
บูรณาการงานบริการวิชาการ 
5.1-5-2  - รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
ชีวกลศาสตร์การกฬีา คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ครั้งที ่
1/2557เมื่อวันที ่24มกราคม 
2557วาระที ่2.5ติดตาม
ความก้าวหน้าและรายงานผล
การดาํเนินงานด้านบริการ
วิชาการและวิจยั การบูรณา
การงานบรกิารวิชาการกับการ
เรียนการสอน ของสาขาวิชาชี
วกลศาสตร์การกีฬา  
- รายงานผลการจัดโครงการ
เวชศาสตร์การกีฬาเคล่ือนที ่ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย
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ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
 
ตัวบ่งชี้ที ่5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 
 1 มีการสํารวจความต้องการ

ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของสถาบัน  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การสํารวจความต้องการของ
ชุมชน เพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการ 
ตามจุดเน้นของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น 
การสํารวจความต้องการรับ

5.2-1-1 รายงานผลการ
สํารวจความต้องการรับ
บริการทางวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจําปีการศึกษา 2556 
5.2-1-2  สรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจโครงการ
พัฒนาและขยายเครือข่าย
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

บริการทางวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจําปีการศึกษา 2556 
(5.2-1-1) และได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ
โครงการพัฒนาและขยาย
เครือข่ายทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาใน
สถานศึกษา (5.2-1-2) เป็น
ต้น  

ทางด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาในสถานศกึษา 

 
 2 มีความร่วมมือด้านบริการ

ทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
เครือข่ายและความร่วมมือ
ด้านบริการทางวิชาการแก่
สังคม เพ่ือการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง โดย
การทําความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ และมีการทาํ
กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (5.2-
2-1) เช่น บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือรกับเครือข่าย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและพลศึกษา 6 สถาบนั 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายการบูรณการเชิง
พ้ืนที่อําเภอกําแพงแสน 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง The New South 
Wales In Institute of 
Sport The Altitude 

5.2-2-1  บันทกึข้อตกลกับ
หน่วยงานภายนอก 
5.2-2-2 - โครงการประชุม
วิชาการนานาชาติ เรื่อง การ
ออกกําลังกายและ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 
(KUSS International 
Conference on Exercise 
and Movement Sciences 
2014) 
          - บันทึกข้อความ 
เรื่องการสนับสนุน
งบประมาณการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ 
5.2-2-3 หนังสือ คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอ
เชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอ
ผลงานวิชาการนานาชาติ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

Technology Solutions 
Co.Ltd. และ The Faculty 
of Sports Science, 
Kasetsart University 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์กับการกีฬา
แห่งประเทศไทย เป็นต้น ใน
ปีการศึกษา 2556 ได้มีความ
ร่วมมือกันในด้านต่างๆ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติเรื่อง การออกกําลัง
กายและวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหว (KUSS 
International Conference 
on Exercise and 
Movement Sciences 
2014) ร่วมกับการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (5.2-2-2) การ
ร่วมจัดโครงการประชุม
วิชาการนานาชาติด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกําลังกาย ครั้งที่ 5 
พ.ศ.2557 (The 5 th 
International Conference 
in Sport and Exercise 
Science 2014) (5.2-2-3) 
การให้คําปรึกษาแก่นักกีฬา 
ผู้ฝึกสอนกีฬา และสมาคม

5.2-2-4 หนังสือ ขอรับการ
สนับสนุนบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา จาก
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
5.2-2-5  หนังสือ ขอความ
อนุเคราะห์ขอบุคลากรช่วย
ปฏิบัติงาน จากสมาคมกีฬา
คนตาบอดแห่งประเทศไทย 
5.2-2-6  หนังสือ ขอความ
ร่วมมือใช้บุคลากรและ
อุปกรณ์การกีฬา จาก บริษทั 
สโมสรฟุตบอลนครปฐม 
จํากัด 
5.2-2-7  หนังสือ เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
จากโรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครนครปฐม  
5.2-2-8 หนังสือ เรื่อง ขอ
เรียนเชิญวิทยากร และขอใช้
อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย จากบริษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 
5.2-2-9 – โครงการพัฒนา
และขยายเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การกีฬาใน
สถานศึกษา  
- โครงการค่ายอัจฉริยะด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา  
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กีฬา ในการเตรียมนักกีฬา
เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เอเช่ียนอินดอร์-มาร์เชียล
อาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 4 กีฬาเอ
เช่ียนยูเกมส์ ครั้งที่ 2 กีฬา
ซีเกมส ์ครั้งที่ 27 และกีฬา
ระดับนานาชาติ (5.2-2-4) 
การให้บริการกับสมาคมและ
สโมสรกีฬา เช่น สมาคมกีฬา
คนตาบอดแห่งประเทศไทย 
(5.2-2-5) สโมสรฟุตบอล
นครปฐม ยูไนเต็ด (5.2-2-6) 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐม (5.2-2-7) บริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด จัด
โครงการ Fit for Work-Fit 
for Life 2014 (5.2-2-8) 
ร่วมมือกับกรมพลศึกษาจัด
โครงการพัฒนาและขยาย
เครือข่ายวิทยาศาสตร์การ
กีฬาในสถานศกึษา โครงการ
ค่ายอัจฉริยะด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา (5.2-2-
9) และโครงการพัฒนา
สุขภาพและสมรรถภาพทาง
กายด้วยการออกกําลังกาย 
(5.2-2-10) การจัด
นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา เน่ืองในงานเกษตร

5.2-2-10หนังสือ เรื่อง ขอ
อนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายและ
ขออนุมัติโครงการพัฒนา
สุขภาพและสมรรภาพทาง
กายด้วยการออกกําลังกาย 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5.2-2-11 แผ่นประชาสัมพันธ์
การจัดนิทรรศการด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา เน่ือง
ในงานเกษตรกําแพงแสน 
ประจําปี 2556 
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กําแพงแสน ประจําปี 2556 
(5.2-2-11) เป็นต้น  

 
 3 มีการประเมินประโยชน์หรือ

ผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการต่อสังคม  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการต่อสังคม เพ่ือ
ประเมินความความ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการทั้งทางตรง
และทางอ้อม มีการ
ประเมินผลที่เกิดกับนิสิต 
อาจารย์ และบุคลากรผู้
ให้บริการ ทั้งในด้านการนํา
ความรู้ความเช่ียวชาญไปใช้
ประโยชน์ เช่น โครงการ
วิทยาศาสตร์การกีฬา สําหรับ
ครูพลศึกษา (5.2-3-1) ที่มี
การประเมินประโยชน์ของ
การให้บริการจากแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงใน
ครั้งต่อไป โดยควรเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้มี
ความทั่วถึงและขยาย
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการ
อบรมให้ครอบคลุม โครงการ
ค่ายอัจฉริยะด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมปีที ่4 – 

5.2-3-1 สรุปโครงการ
วิทยาศาสตร์การกีฬา สําหรับ
ครูพลศึกษา 
5.2-3-2  สรุปโครงการ “ค่าย
อัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมปีที่ 4 – 6” สรปุ
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม  
5.2-3-3  สรุปประเมินการจัด
นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา เน่ืองในงานเกษตร
กําแพงแสน ประจําปี 2556 
5.2-3-4   สรุปประเมินการ
จัดประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 
10  
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

6 (5.2-3-2) การจัด
นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา เน่ืองในงานเกษตร
กําแพงแสน ประจําปี 2556 
(5.2-3-3) การจัดประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ครั้งที่ 10 (5.2-
3-4) เป็นต้น  

 
 4 มีการนําผลการประเมินในขอ้

3 ไปพัฒนาระบบและกลไก 
หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การนําผลการประเมินการ
ให้บริการมาพัฒนากิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ 
เช่น ข้อเสนอแนะจาก
โครงการค่ายอัจฉริยะด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมปีที ่4 – 
6 ที่มีการระบุให้อบรมครูพล
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพ่ือนําไปสอดแทรกการสอน
วิชาพลศึกษาให้แก่นักเรียน 
ดังน้ัน คณะฯ จึงมีการจัดทํา
โครงการอบรมวิทยาศาสตร์
การกีฬาสําหรับครูพลศึกษา
ขึ้น ในปีการศึกษา 2556 
และปรับปรุงรูปแบบการจัด
กิจกรรม โดยจาก
ข้อเสนอแนะ นักเรียน

5.2-4-1  สรุปโครงการ “ค่าย
อัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมปีที่ 4 – 6”  
5.2-4-2  - โครงการพัฒนา
และขยายเครือข่ายทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา  
           - รายช่ือโรงเรียนที่
ผ่านเข้ารอบโครงการ
โรงเรียนต้นแบบด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 
2557 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ต้องการให้มีการจัดให้มีการ
เล่นกีฬามากข้ึน โดยจัดให้มี
กิจกรรม Spirit of Sport 
Activities (5.2-4-1) 
นอกจากน้ี ได้ดําเนินการ
โครงการพัฒนาและขยาย
เครือข่ายทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาใน
สถานศึกษา ซึง่ต่อยอดการให้
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาสําหรับครูพลศึกษา โดย
กําหนดกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ิมเติมผู้บริหารและ
ครูผู้สอนกลุม่วิชาพลศึกษา
และสุขศกึษา และมีการเพ่ิม
กิจกรรมให้โรงเรียนนําความรู้
ที่ได้รับไปดําเนินการเขียน
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจาก
กรมพลศึกษา สําหรับพัฒนา
นักเรียนในด้านสุขภาพและ
กีฬา โดยจะมีการติดตามผล
การดําเนินการหลังจากผ่าน
การอบรม เป็นต้น (5.2-4-2) 

 
 5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จาก

การให้บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สูส่าธารณชน  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การพัฒนาความรู้ที่ได้จาก
การให้บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สูส่าธารณชน เช่น 

5.2-5-1 - คู่มอืค่ายอัจฉริยะ
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
           - คู่มือวิทยาศาสตร์
การกีฬาสําหรับครูพลศึกษา 
5.2-5-2  คู่มือโครงการ
พัฒนาและขยายเครือข่าย
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

คู่มือค่ายอัจฉรยิาด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา (5.2-5-
1) และโครงการพัฒนาและ
ขยายเครือข่ายทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาใน
สถานศึกษา เพ่ือเผยแพร่
ให้กับผู้เข้าอบรมได้นําความรู้
ที่ได้มีการพัฒนาไปใช้ใน
หน่วยงานของตนเอง (5.2-5-
2) และเว็บไซด์ของคณะ
วิทยาศาตร์การกีฬา 
(www.sps.kps.ku.ac.th) 
(5.2-5.3)  

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาใน
สถานศึกษา 
5.2-5-3   หน้าเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(www.sps.kps.ku.ac.th)    

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ตัวบ่งชี้ที ่8 (สมศ.) ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 

 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 

2554 2555 2556 
1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการ

เรียนการสอน 
6 6 8 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการ
วิจัย 

1 2 2 

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้ง
ในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย 

1 6 8 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการทั้งหมด 20 14 14 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
100

20

8
  

= 40.00 

100
14

6
  

= 42.86 

100
14

8
  

= 57.14 
6 คะแนนที่ได้ 

5
30

40
   

= 6.67 

5
30

42
   

= 7.14 

5
30

57.14
   

= 9.52 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ
บรรลุ

เป้าหมาย

35.29 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่
นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=14.000/

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด =14.000)=
มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 100.000 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 

คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

5.00 บรรลุ
เป้าหมาย

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุ

เป้าหมาย

35.29 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่
นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=18.000/

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด 
=14.000)=มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 128.571 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 

30 เท่ากับ 5 คะแนน  จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

5.00 บรรลุ
เป้าหมาย

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ 
บรรลุ

เป้าหมาย

35.29 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่
นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=10.000/

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด 
=14.000)=มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 71.429 เมือ่เทยีบค่าร้อยละ 30

เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

5.00 บรรลุ
เป้าหมาย

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : รายการโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการ
เรียนการสอน พบเอกสาร 6 โครงการ รายการโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการ
พัฒนา เฉพาะการวิจัย พบเอกสาร 1 โครงการ รายการบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้ง
การเรียนการสอนและการวิจัย พบเอกสาร 3 รายการ 
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ตัวบ่งชี้ที ่9 (สมศ.) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนหรือองคก์ร
ภายนอก 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือ
องค์กร 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีามี
ภารกิจที่สําคัญด้านการบริการ
วิชาการให้กับหน่วยงาน
ภายนอก โดยมีการแตง่ตั้ง
คณะกรรมการบริการ  และ
แต่งตั้งผู้ประสานงานโครงการ
บริการวิชาการ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุน 
ส่งเสริมและกํากับ ติดตามงาน
ด้านบริการวิชาการของคณะฯ 
(9.1-1) การทํางานที่ผ่านมา
เน้นการมีส่วนรว่มของบุคลากร
ภายในคณะฯ และการมีส่วน
ร่วมของชุมชนหรือองค์กร การ
เป็นวิทยากรบรรยาย ส่งเสริม
ความเข้มแขง็ขององค์กร โดย
วิทยากรของคณะฯ ที่นํา
ความรู้สู่ชุมชน (9-1-2) โดยมี
การดําเนินงานตามวงจร

9-1-1 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
9-1-2 โครงการลดอ้วนเพื่อ
สุขภาพ 
9-1-3 แผนการดําเนินงาน
ประจําปีการศึกษา 2556 
9-1-4 แผนพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ในระยะ 
4 ปี (2554-2557) 
9-1-5 คําส่ังแต่งตั้งผู้
ประสานงานโครงการบริการ
วิชาการ 
9-1-6 ผลการประเมินโครงการ
บริการวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (สรุป
โครงการต่างๆ) 
9-1-7 รายงานผลโครงการค่าย
อัจฉริยะด้านวทิยาศาสตร์การ
กีฬา สําหรับนักเรียนระดับ
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คุณภาพ (PDCA) ดังนี้
 ขั้นตอนการวางแผน (P) มีการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การวางแผนการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ตามแผนการ
ดําเนินงานประจําปีการศึกษา 
2556 (9-1-3) ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ในระยะ 
4 ปี (2554 - 2557)  (9-1-4) 
รวมทัง้ มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้มแขง็ดา้นวิชาการและ
วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ และสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการวจิัยและ
การบริการวิชาการ ของคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
นอกจากนี ้คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ได้มกีารสํารวจความ
ต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ
หรือภาคเอกชน หรือหนว่ยงาน
วิชาชีพ โดยการสํารวจความ
ต้องการชุมชนภายนอกที่มี
ความสนใจรับดา้นการทดสอบ
และเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย และรวบรวมข้อมูล
หน่วยงานภาครฐัและ
ภาคเอกชน ที่คาดว่าจะมีความ

มัธยมปีที่ 4 – 6 
โครงการอบรมวิทยาศาสตร์
การกีฬาสําหรับครูพลศึกษา 
และโครงการพัฒนาและขยาย
เครือข่ายทางดา้นวิทยาศาสตร์
การกีฬาในสถานศึกษา 
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ต้องการไดร้ับบริการวิชาการ
ของคณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 
เพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของคณะวทิยาศาสตร์การกีฬา
ขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติ 
(D) มีการดําเนนิการ ดงันี ้
 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละโครงการฯ (9-1-5) 
โดยพิจารณาจากความ
เชี่ยวชาญในแตล่ะด้านที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นมีการ
มอบหมายให้บคุลากรทกุฝ่าย
สนับสนุนกระบวนการสอน 
รับผิดชอบในส่วนของการ
บริการทางวิชาการ และการมี
ส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
ด้านต่างๆ ของคณะฯ ขั้นตอน
การตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน (C) มีการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
 มีการจดัทําการประเมินผลการ
ให้บรกิารวิชาการในโครงการ
บริการวิชาการต่างๆ (9-1-6) 
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ทั้งผู้ให้บรกิารและผู้รับบริการ 
ที่ครอบคลุมด้านคุณภาพการ
ให้บรกิาร กระบวนการขั้นตอน
การให้บรกิาร เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บรกิาร และส่ิงอํานวยความ
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สะดวกในการให้บริการ มีการ
ติดตามผลการดาํเนินงานจาก
การประเมินคุณภาพประจําปี 
ขั้นตอนการนําผลไปพัฒนา
ปรับปรงุการดําเนินงาน (A) มี
การดําเนินการ ดังนี้ มีการนํา
ผลการประเมินตรวจสอบผล
การดําเนินงาน มาเป็นแนว
ทางการปรับปรงุกระบวนการ
และวิธีการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมต่อไป เช่น 
โครงการค่ายอจัฉริยะด้าน
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา สําหรับ
นักเรยีนระดับมธัยมปีที่ 4 – 6 
ที่มีการระบุให้อบรมครูพล
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา เพื่อ
นําไปสอดแทรกการสอนวิชา
พลศึกษาให้แกน่ักเรยีน ดังนั้น 
คณะฯ จึงมีการจัดทําโครงการ
อบรมวทิยาศาสตร์การกฬีา
สําหรับครูพลศึกษาขึ้น ในปี
การศึกษา 2556 และโครงการ
พัฒนาและขยายเครือข่าย
ทางด้านวิทยา ศาสตร์การกีฬา
ในสถาน ศึกษา ในระหว่างวันที
13 – 15 มีนาคม 2557 (9-1-
7) 

  2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 80 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การให้ความสําคัญในการ
บริการวิชาการแก่สังคม จึงมี

9-2-1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 
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การดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคมครบทุก
โครงการตามแผนที่ได้วางไว้ 
และบรรลุเป้าหมายทุก
โครงการ (9-2-1)   

2556

  3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือ
สมาชิกที่มีการเรียนรู้และ
ดําเนินกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง

จากการจัดโครงการพัฒนาและ
ขยายเครือข่ายทางด้าน
วิทยาศาสตรก์ารกฬีาใน
สถานศึกษา ซึง่มีกลุ่มเป้าหมาย
คือ ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอนในกลุ่มวิชาพลศึกษา
และสุขศึกษา โดยผู้เข้ารับการ
อบรมได้นําความรู้จากการ
อบรมไปเขียนโครงการต้นแบบ
ด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา เพื่อ
ขอรับทุนจากกรมพลศึกษา 
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
โดยมีบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีาเป็นพี่
เล้ียง ให้คําแนะนํา และติดตาม
ผลการดําเนินงาน (9-3-1) 

9-3-1 หนังสือเข้าร่วมอบรม
และเสนอโครงการพัฒนาและ
ขยายเครือข่ายด้าน
วิทยาศาสตรก์ารกฬีาใน
สถานศึกษา 

  4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไก
ที่มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือองค์กร 

โรงเรียนทีเ่ข้ารว่มโครงการ
พัฒนาและขยายเครือข่าย
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา
ในสถานศึกษา มีการสร้าง
กลไกที่มกีารพฒันาตนเอง
อย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน โดย
คงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ขององค์กร ที่แสดงผ่าน
โครงการโรงเรียนต้นแบบด้าน

9-4-1 โครงการโรงเรียน
ต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ประจําปี 2557 
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วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ประจําปี
2557 (9-4-1) ที่มีการนํา
ความรู้ที่ไดร้ับจากการอบรมไป
ใช้การดําเนินโครงการโรงเรียน
ต้นแบบของโรงเรียนนั้นๆ 

  5 มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์
สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กรมคีวามเข้มแขง็

โรงเรียนทีเ่ข้ารว่มโครงการ
พัฒนาและขยายเครือข่าย
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา
ในสถานศึกษา ได้นําความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมไปใช้การ
จัดทําโครงการโรงเรียนต้นแบบ
ด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา 
ประจําปี 2557 โดยได้เสนอ 
“โครงการพัฒนาสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกีฬาให้กับ
นักเรยีน” ซึง่เปน็โครงการต่อ
ยอดความสามารถของนักกฬีา
ในโรงเรียน และเป็นการ
ส่งเสริมความสามารถของ
นักเรยีนให้มีความเป็นเลิศมาก
ยิ่งขึ้น (9-5-1) 

9-5-1 แบบเสนอโครงการ 
โรงเรียนต้นแบบด้าน
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ประจําปี
2557 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

5 ข้อ 4 ข้อ 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของมหาวิทยาลัย และคณะ

วิทยาศาสตร์การกีฬา และได้มีการกําหนดนโยบาย ภารกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน เกี่ยวกับการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งมีการถ่ายทอดสู่นิสิต 
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังน้ี 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านมูลข่าวสาร
ชนิดของตัวบง่ชี ้กระบวนการ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรอื 6 ข้อ 
 

หมายเหตุ 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนานิสิต ทํานุบํารุง  
ศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมพิเศษ (6.1-1.1) 
เพ่ือทําหน้าที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้นิสติจัดกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
และงานทํานุ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ประสานงานในการ
ดําเนินงานด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ให้เป็นตามระบบที่กําหนด
โดยมีการวางแผนและ
ดําเนินงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะและส่งเสริมให้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งภายในและ

6.1-1-1 คําสั่ง คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ 
041/2556 สั่ง ณ วันที่ 30 
สิงหาคม 2556 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่าย
พัฒนานิสิต ทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมพิเศษ  
6.1-1-2 แผนพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาใน
ระยะ 4 ปี/แผนการ
ดําเนินงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
การดําเนินงานให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คณะฯ ในระยะ 4 ปี และ
แผนการดําเนินงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(6.1-1.2)  ทั้งที่มีการให้
มอบหมายผู้รบัผิดชอบให้
ได้มีส่วนร่วม เพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

  2 มีการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการบูรณาการในรายวิชา
กีฬาไทยพ้ืนเมือง (6.1-2-1) 
กับกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ไทยในงานนิทรรศการสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
การกีฬา เน่ืองในงาน
เกษตรกําแพงแสน 
ประจําปี 2556 (6.1-2-2) 
ที่มีการส่งเสริมให้นิสิตเป็น
ผู้จัดการแข่งกีฬาพ้ืนเมือง 
เพ่ือนําความรู้ที่ได้ศึกษา
ได้มาใช้กับการปฏิบัติจริง
ภาคสนาม 

6.1-2-1 Course 
Syllabus รายวิชากีฬาไทย
พ้ืนเมือง (02301146) 
6.1-2-2 มคอ. 5 รายวิชา
กีฬาไทยพ้ืนเมือง 

  3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการเผยแพร่กิจกรรมด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ

6.1-3-1 SPORTS SCI 
MAGAZINE  
6.1-3-2 เว็บไซต์คณะ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

สาธารณชน วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผ่านทาง SPORTS SCI 
MAGAZINE (6.1-3-1) 
และเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา (6.1-
3-2) นอกจากน้ี ได้มีการ
เปิดโอกาสให้สาธารณชน
จากหน่วยงานต่างๆ 
ภายนอกคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มาร่วมกิจกรรม
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่เก่ียวข้องกับ
การเรียนการสอนของ
คณะฯ เช่น กิจกรรม
แข่งขันยิงหนังสต๊ิก และ
หมากกระดาน ในกิจกรรม
นิทรรศการงานเกษตร 
กําแพงแสน (6.1-3-3) 
นอกจากน้ี คณะฯ ได้มีการ
ต้อนรับคณะผู้บริหารและ
นิสิตจาก Kookmin 
University Seoul Korea 
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการและการวิจัย
ร่วมกัน ร่วมถึงการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่กิจกรรมและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(www.sps.kps.ku.ac.th) 
6.1-3-3 กิจกรรมแข่งขันยิง
หนังสต๊ิก และหมาก
กระดาน ในกิจกรรม
นิทรรศการงานเกษตร 
กําแพงแสน 
6.1-3-4 บันทึกข้อความ
หลักการค่าใช้จ่ายในการ
ต้อนรับคณะผู้บริหารและ
นิสิตจาก Kookmin 
University Seoul Korea 
และกําหนดการ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

แลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรม
ระหว่างไทยและเกาหลี 
(6.1-3-4) 

  4 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณา
การงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการติดตามผลการบูรณา
การงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมนิสิต ใน
กิจกรรมด้านทาํนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมนิสิตที่มีการ
กําหนดตัวบ่งช้ีและค่า
เป้าหมาย (6.1-4-1) 

6.1-4-1 มคอ. 5 รายวิชา
กีฬาไทยพ้ืนเมือง 

  5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิตโดยมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นิสิต ทํานุบํารุงศิล
วัฒนธรรม และกิจกรรม
พิเศษไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร (6.1-5-1) 

6.1-5-1 มคอ. 5 รายวิชา
กีฬาไทยพ้ืนเมือง 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  6 มีการกําหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

- -

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 (สมศ.) การสง่เสริมและสนับสนนุด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
 

หมายเหตุ 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานปีการศึกษา 2556 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม(10-1-1) ครบถ้วน
ตาม และมีการดําเนินการ
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ดังน้ี 
ขั้นตอนการวางแผน (P) มี
การดําเนินการ ดังน้ี 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามี
การวางแผนการดําเนินงาน
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามแผนการ
ดําเนินงานปีการศึกษา 2556 
และมีการถ่ายทอดแผนการ
ดําเนินงานให้กับบุคลากร
ภายในคณะฯ ผ่านโครงการ

10-1-1 แผนงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจําปีการศึกษา 2556 
10-1-2 โครงการสัมมนา
บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ประจําปีการศึกษา 
2556 
10-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นิสิต ทํานุบํารุงศิลวัฒนธรรม 
และกิจกรรมพิเศษครั้งที่ 
3/2556 เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2556 
10-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นิสิต ทํานุบํารุงศิลวัฒนธรรม 
และกิจกรรมพิเศษครั้งที่ 
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สัมมนาบุคลากร คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจําปีการศึกษา 2556  
(10-1-2) และมีการถ่ายทอด
และพิจารณาผา่น
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นิสิต ทํานุบํารุงศิลวัฒนธรรม 
และกิจกรรมพิเศษ (10-1-3) 
ขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติ 
(D) มกีารดําเนินการ ดังน้ี 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ได้มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม/โครงการฯ 
ตามแผนการดําเนินงานด้าน
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายของโครงการ 
เพ่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ และรายงานผลการ
ดําเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นิสิตฯ (10-1-4) 
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน (C) มีการ
ดําเนินการ ดังน้ี 
มีการติดตามแผนการ
ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการฝ่าย

4/2556 เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 
1/2557 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2557 
10-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นิสิต ทํานุบํารุงศิลวัฒนธรรม 
และกิจกรรมพิเศษ ครั้งที่ 
3/2557 เมื่อวัน 2 กรกฎาคม 
2557 
10-1-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นิสิต ทํานุบํารุงศิลวัฒนธรรม 
และกิจกรรมพิเศษ ครั้งที่ 
3/2557 เมื่อวัน 2 กรกฎาคม 
2557 
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พัฒนานิสิต ทาํนุบํารุงศิล
วัฒนธรรม และกิจกรรม
พิเศษ (10-1-4) และมีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงาน (10-
1-5) 
ขั้นตอนการนําผลไปพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน (A) 
มีการดําเนินการ ดังน้ี 
มีการนําผลการประเมิน มา
เป็นแนวทางการปรับปรุง
กิจกรรม/โครงการของ
แผนการดําเนินงานด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมก่อนดําเนิน
โครงการในครัง้ต่อไป ผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
พัฒนานิสิต ทาํนุบํารุงศิล
วัฒนธรรม และกิจกรรม
พิเศษ (10-1-5) 

  2 บรรลุเป้าหมายตาม
แผนประจําปีไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 80 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การดําเนินงานด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 13 กิจกรรม ทีม่ี
กําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
เพ่ือวัดความสําเร็จของ
กิจกรรม และได้มีการ
ดําเนินการแล้วทุกกิจกรรม 
และบรรลุเป้าหมายทุก

10-2-1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานประจําปีการศึกษา 
2556 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
(10-2-1) 

  3 มีการดําเนินงาน
สม่ําเสมอย่าง
ต่อเน่ือง 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การดําเนินงานด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาน้ันเป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ
ต่อเน่ืองทุกปี ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(10-2-1) 

  4 เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อชุมชน
ภายใน/ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การจัดกิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา ที่นํานิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
กับมหาวิทยาลัยนอกจากน้ี 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ได้เข้ากิจกรรมปลูกข้าววันแม่
ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสนซึ่งเป็นการ
ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชนภายใน/

10-4-1 กิจกรรมแห่เทยีน
เข้าพรรษา/กิจกรรมปลูกข้าว
วันแม่/กิจกรรมพัฒนาวิทยา
เขตกําแพงแสน/โครงการค่าย
อาสาวิทย์กีฬา-สานฝันเพ่ือ
น้อง 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ภายนอก ที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เช่นโครงการ
พัฒนาวิทยาเขต และ
โครงการอาสาวิทย์กีฬา-สาน
ฝันเพ่ือน้อง  ณ โรงเรียนบ้าน
หลักเมตร อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม (10-4-1) 

  5 5.  ได้รับการยกย่อง
ระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ 

- -

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย

4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 บรรลุเป้าหมาย
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 (สมศ.) การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

หมายเหตุ 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการจัดโครงการสัมมนา
บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ในด้านต่างๆ เพ่ือ
เป็นโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ส่งเสริมการ
ทํางานอย่างมีความสุข มี
กิจกรรมกลุม่เพ่ือความ
สามัคคีช่วยเหลือเก้ือกูลกัน
ในการทํางาน และมี
ช่วงเวลาระดมสมอง 
ทบทวนการทํางาน 
ประเมินผลการทํางานใน
ด้านต่างๆ สรุปเป็นแนว
ทางการแก้ปัญหาเพ่ือ
นําไปใช้พัฒนาตนเองใน
การปฏิบัติภาระงานต่อไป 
เพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรใน

11-1-1 แผนการ
ดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2556 ด้านการ
บริหารจัดการ 
11-1-2 โครงการสัมมาทฐิิ
บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

หน่วยงานและก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดี (11-1-1) 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการจัดโครงการสัมมนา
ทิฐิ  เพ่ือให้บุคลากรใน 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี   (11-1-2) 

  2 สิ่งแวดล้อมด้านความ
ปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ การดูแลสนาม
หญ้า ตกแต่งรอบอาคาร 
การสร้างตึกเรียนใหม่ที่
คํานึงถึงภูมิศาสตร์ของ
พ้ืนที่โดยรอบและเพ่ือให้
เหมาะสมกับการเรียนการ
สอน และการจัดและ
ตกแต่งห้องพักอาจารย์ 
เพ่ือสร้างความน่าอยู่ ความ
สวยงาม และสะอาดถูก
สุขลักษณะ ใหกั้บอาจารย์ 
และพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย
อย่างมสีุนทรีย์ (11-2-1)   

11-2-1 รายการปรับปรุง
บริเวณรอบอาคาร/
ภาพประกอบ 

  3 ปรับแต่งและรกัษาภูมิ
ทัศน์ใหส้วยงาม 
สอดคล้องกับธรรมชาติ 
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มีการบํารุงรักษาและดูแล
สนามหญ้ารอบอาคารเป็น
ประจําทุกเดือน มีการสร้าง
ตึกอาคารการเรียนการ

11-3-1 ภาพประกอบ
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

สอนที่คํานึงถึงภูมิศาสตร์
ของพ้ืนที่โดยรอบและ
เพ่ือให้มีเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และการจัด
และตกแต่งห้องพัก
อาจารย์ เพ่ือสร้างความน่า
อยู่ ความสวยงาม และ
สะอาดถูกสุขลกัษณะ 
ให้กับอาจารย์ และคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้มี
การจัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เพ่ือให้นิสิตและบุคลากรได้
มีส่วนร่วมในการปรับแต่ง
และรักษาภูมิทศัน์ให้
สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี ได้
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิทยาเขตกําแพงแสน โดย
การร่วมปลูกต้นไม้สร้างภูมิ
ทัศน์ใหส้วยงาม และพ้ืนที่
ของมหาวิทยาลัยที่รักษา
ภูมิทัศน์ใหส้วยงาม 
สอดคล้องกับธรรมชาติ 
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (11-2-1) 

  4 การจัดให้มีพ้ืนที่และ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีพ้ืนที่ห้องสําหรับจัด

11-4-1 ภาพแสดงสถานที่ 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เอ้ือและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 

กิจกรรมต่างๆ อาคาร
เอนกประสงค์  ลาน
เอนกประสงค์ สวนหิน โต๊ะ
และเก้าอ้ี สําหรับพัก ที่
สามารถใช้ทั้งการเรียนการ
สอน นันทนาการ การ
แสดง และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง 
และเป็นพ้ืนทีท่ี่เอ้ือและ
ส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมอย่าง
สม่ําเสมอ และพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยทีจ่ัดให้มีพ้ืนที่
และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ที่เอ้ือและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 
(11-4-1) 

  5 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาที่
เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่
ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 (ใช้ข้อมลูจากกอง
แผนงาน) 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจดัการ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร

และการจัดการ ดังน้ี  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์การ

กีฬา คือ มีคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะมี
หน้าที่ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของคณะไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
คณะกรรมการประจําคณะฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดอย่างครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ประกอบกับผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับอย่างประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ  ตลอดจนมีการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ และให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสมมีการจัดประชุม
สัมมาทิฐิอย่างต่อเน่ือง เพ่ือถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานได้
บรรลุวัตถุประสงค์   ทําให้คณะฯ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ได้มีการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้
เพ่ือมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้งภายในองค์กรเพ่ือให้เข้าถึงวัฒนธรรมขององค์กร และการ
จัดการความรู้ภายนอกองค์กรให้เข้าสู่องค์กรเพ่ือการพัฒนาขององค์กร รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้คณะมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีจัดหาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่
สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์
สามารถเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือ
การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน 
ทั้งน้ี ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศน้ันๆ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารการศึกษา 
โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่คณะจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้มีการจัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยง และประเมินแผนบริหารความเสี่ยง 
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 สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 4 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.99 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.99 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังน้ี 
 
ตัวบ่งชี้ที ่7.1 (สกอ.) ภาวะผูนํ้าของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

หมายเหตุ 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = 
กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 คณะกรรมการประจําคณะ
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/
ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ล่วงหน้า 

คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ได้รับ
การแตง่ตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ลงวันที่  8  พฤศจิกายน  
2555 (7.1-1-1) ซึ่งอาศัย
อํานาจตามความในข้อ 3 
และข้อ 4 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า
ด้วยคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน พ.ศ. 2543  โดย
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา มี
อํานาจ บทบาทและหน้าที่ 

7.1-1-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ลงวันที่  8  พฤศจิกายน 
2555 
7.1-1-2 สรุปผลการรายงาน
การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะ 
7.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งที่ 5/2557 คราวประชุม
เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม  
2557   
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ตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
ดังนี้  
วางนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย 
พิจารณาหลักสูตรและ
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
สําหรับหน่วยงาน เพื่อเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาวางระเบียบ และ
ออกข้อบังคับภายใน
หน่วยงานตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือ
เพื่อเสนอตอ่สภา
มหาวิทยาลัย 
พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์ ในหน่วยงาน
ต่อมหาวทิยาลัย 
จัดการวัดผล ประเมินผล 
และควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของหน่วยงาน 
ส่งเสริมงานวิจัย งานบรกิาร
วิชาการแก่สังคม และงาน
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
ให้คําปรกึษาและเสนอ
ความเห็นต่อหวัหน้า
หน่วยงาน 
ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวกับ
กิจกรรมของหน่วยงาน หรือ



216 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ตามที่อธกิารบดีมอบหมาย
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ได้มีการประเมินตนเอง ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด (7.1-1-
2) และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ครั้งที่ 
5/2557 คราวประชุมเมื่อ
วันที่  21 พฤษภาคม  2557 
เพื่อให้คณะกรรมการประจํา
คณะนําไปถ่ายทอดแก่
บุคลากรของแตล่ะหน่วยงาน
ย่อยต่อไป (7.1-1-3) 

  2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทกุระดับ มี
ความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ ์มีการนํา
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัตงิานและพัฒนา
คณะ 

ผู้บริหาร คณะกรรมการ
ประจําคณะ และบุคลากร ได้
มีส่วนร่วมในการทบทวน
วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกจิ 
แผนกลยุทธ์ โดยได้มีการจัด
โครงการสัมมนาบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
ระหว่างวันที่ 18 – 20  
เมษายน  2556 (7.1-2-1) 
เพื่อเป็นการทบทวนการ
ดําเนินงาน และนําไปสู่การ
กําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ในระยะถดัไป และได้มีการ
นําเสนอนโยบายพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ใน
ระยะ 4 ปี (วันที่  28 
กันยายน 2557 – 27 
กันยายน 2561) ต่อสภา

7.1-2-1 สรุปโครงการสัมมนา
บุคลากรคณะวทิยาศาสตร์
การกีฬา ระหวา่งวันที่ 18 – 
20  เมษายน  2556 
7.1-2-2 เอกสารประกอบ
และสรุปโครงการสัมมนา
บุคลากรคณะวทิยาศาสตร์
การกีฬา ระหวา่งวันที่ 5 - 7 
มิถุนายน 2557 
7.1-2-3 ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
7.1-2-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งที่ 11/2556 วันที่  16  
ตุลาคม  2556 
7.1-2-5 ประกาศให้ทุน
สนับสนุนทุนวิจยัและงาน
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มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ 
และได้มีการสรปุแผนพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ใน
ระยะ 4 ปี (22 สิงหาคม 
2553 – 21 สิงหาคม 2557) 
และมีการถ่ายทอดนโยบาย
ของคณะวทิยาศาสตร์การ
กีฬาในระยะ 4 ปี ผ่านที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
(ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2557) ใน
โครงการสัมมนาบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
เมื่อวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 
2557 เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน
ได้ไปดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี
การศึกษา 2557 
(ปีงบประมาณ 2558) (7.1-
2-2) 
คณะฯ มีการนําข้อมูล
สารสนเทศจากระบบ
ฐานข้อมูลงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (7.1-2-3) มา
ใช้เพื่อประกอบการตดัสินใจ
ในการปรับปรุงแผนพัฒนา
ด้านการวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ได้มี
การปรับปรงุนโยบายด้านการ
สนับสนุนทุนวิจยัและการ

สร้างสรรค์สําหรับอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน /
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนพัฒนาบุคลากร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 / ประกาศหลักเกณฑ์
การให้เงินสนับสนุนการ
เดินทางไปเสนอผลงานวิจัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 
7.1-2-6 ระบบบริหาร
ทรัพยากรอค์กร (ERP) 
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นําเสนอผลงานวิจัย โดยใน
ปีงบประมาณ 2557 ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ครั้งที่ 11/2556 คราว
ประชุมเมื่อวันที ่ 16  ตุลาคม 
2556 วาระที่ 4.7 (7.1-2-4) 
ได้มีประกาศใหทุ้นสนับสนุน
ทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์
สําหรับอาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนับสนุน จํานวนหลาย
ฉบับ เช่น รางวลัการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย  รางวัลการ
สร้างสรรค์ผลงานสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์  
หลักเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนพัฒนาบุคลากร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ประกาศหลักเกณฑ์
การให้เงินสนับสนุนการ
เดินทางไปเสนอผลงานวิจัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 (7.1-2-5) เป็นต้น 
นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้มี
การนําระบบบรหิารงาน
ทรัพยากรองค์กร (ERP) เพื่อ
ประกอบการปฏิบัติงาน (7.1-
2-6) 

  3 ผู้บริหารมีการกาํกับติดตาม 
และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทัง้สามารถสื่อสารแผน

ผู้บริหารคณะวทิยาศาสตร์
การกีฬา มกีารติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

7.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ครั้งที่ 
7/2556 วันที่ 19  มิถุนายน  
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และผลการดําเนินงานของ
คณะไปยังบุคลากรในคณะ 

2556 ตามที่มอบหมายผ่านที่
ประชุมคณะกรรมประจํา
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
ครั้งที่ 7/2556 คราวประชุม
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 
(7.1-3-1) และครั้งที่  
5/2557 คราวประชุมเมื่อ
วันที่  21 พฤษภาคม 2557 
(7.1-3-2) เพื่อเป็นกลไกใน
การตดิตามการดําเนินงาน
ตามแผน รวมทัง้การพิจารณา
หรือปรับแผนให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์และปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง และหลังจากการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ได้ให้หวัหน้า
หน่วยงานย่อยนําไปถ่ายทอด
สู่บุคลากร 

2556
7.1-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ครั้งที่ 
5/2557 คราวประชุมเมื่อ
วันที่  21 พฤษภาคม 2557 

  4 ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในคณะมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการให้
อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 
และผู้บริหารมีการจดั
ประชุมบุคลากร อย่างน้อย 
2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากร
ในคณะมีส่วนรว่มในการ
บริหาร โดยมีการมอบอํานาจ
ในการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานลําดับถัดไป 
เพื่อความคล่องตัวในการ
ทํางาน อาทิเชน่ คําส่ัง
มอบหมายปฏิบตัิราชการ
แทน (7.1-4-1) คําส่ัง
มอบหมายหน้าที่การ
ปฏิบัติงานของรองคณบดี
และผู้ช่วยคณบดี (7.1-4-2) 
คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

7.1-4-1 คําส่ังมอบหมาย
ปฏิบัติราชการแทน 
7.1-4-2 คําส่ังมอบหมาย
หน้าที่การปฏิบตัิงานของรอง
คณบดีและผู้ช่วยคณบด ี
7.1-4-3 คําส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมการและ
คณะทํางานฝ่ายต่างๆ 
7.1-4-4 รายงานผล
โครงการสัมมาทิฐิ คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
ประจําปีการศึกษา 2556 
7.1-4-5 รายงานผลโครงการ
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และคณะทํางานฝ่ายต่างๆ 
ของคณะวทิยาศาสตร์การ
กีฬา (7.1-4-3) เป็นต้น 
ผู้บริหารมีการจดัประชุม
บุคลากร โดยการจัดโครงการ
สัมมาทิฐิ คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา รอบปกีารศึกษา 
2556 เพื่อส่งเสริม ให้
บุคลากรได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการบรหิารและ
จัดการในด้านตา่ง ๆ  ตลอดปี
การศึกษา 2556  จํานวน  6  
ครั้ง ๆ  ได้แก่ การให้ความรู้
ในการจัดซื้อ จดัจ้างในระบบ 
e-GP ERP การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ การบรรยาย
พิเศษ เรื่อง ก้าวต่อไป ของ
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
เพื่อการพัฒนาสู่อนาคต  
บรรยายพิเศษเรื่อง สร้างสุข
และผลงานจากการวิจัยและ
การคิดและเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย   การบรรยาย
พิเศษเรื่อง สถิตกิับการวิจัย 
ซึ่งมีรายละเอยีดอยู่ในเอกสาร
สรุปโครงการสัมมาทิฐิ
ประจําปี 2556 (7.1-4-4)  
และโครงการสัมมนาบุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
ประจําปีการศึกษา 2556 ที่มี
วัตถุประสงค์เพือ่ให้บุคลากร

สัมมนาบุคลากร คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
ประจําปีการศึกษา 2556  
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ทุกท่านได้มีทราบถึงผลการ
ดําเนินงานตลอดจน
แนวนโยบายในการบริหาร
จัดการ   ผู้บริหารรับฟงั
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ของการดําเนินงานที่ผ่านมา 
และการนําแนวนโยบายของ
ผู้บริหารไปจดัทาํแผนพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ใน
ระยะ 4 ปีถัดไป (7.1-4-5)  

  5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้
และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็ม
ตามศักยภาพ 

ผู้บริหารคณะวทิยาศาสตร์
การกีฬา มกีารถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน และมี
การทบทวนการปฏิบัติงาน
ผ่านระบบสํานักงานอตัโนมัติ 
(E-office) และมีมติจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ แนวปฏิบัติสํานักงาน
อัตโนมัติ ฉบับที่ 2 (7.1-5-1) 
และมีการติดตามการใช้ระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ (E-office)
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ (7.1-5-2) เพื่อ
เป็นการแก้ไขปญัหาระบบ
เอกสารล่าช้า สูญหายและ
ส้ินเปลืองปริมาณของการ
ถ่ายเอกสารและลดปริมาณ
ของการใช้กระดาษ เพือ่การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น พร้อมกระตุ้นการใช้
งาน และได้มีการวิเคราะห์

7.1-5-1 แนวทางการ
ดําเนินการระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ (E-office) ฉบับที่ 2
7.1-5-2 รายงานการประชุม
คณะ วาระครั้งที่ 1/2557 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2557 
7.1-5-3 ผลการวิเคราะห์การ
เข้าใช้ e-office 



222 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การเข้าใช้ e-office (7.1-5-3)

  6 ผู้บริหารบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของคณะ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การบริหารงานด้านหลักธรร
มาภิบาล ครบ 10 ข้อ ดงันี ้
1) หลักประสิทธิผล คือ 
คณะฯ  มีผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติงานของคณบดีที่ได้
เสนอนโยบายไว้ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(7.1-6-1)  
2) หลักประสิทธิภาพ คือ 
ด้วยการกํากับการใช้
ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า 
เช่น การกําหนดกรอบการใช้
กระดาษ A4 เพือ่การพิมพ์
งานของบุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีาจะ
กํากับอยู่ที่ 500 แผ่นต่อคน 
โดยการส่ังพิมพจ์าก
เครื่องพิมพ์ส่วนกลาง (7.1-6-
2) และมีผู้รับผิดชอบในการ
สรุปและรายงานผลให้ทราบ 
นอกจากน้ี มีการนําระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ (KUSS 
E–Office) มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานได้
อย่างรวดเร็ว และลดปริมาณ
การใช้กระดาษ (7.1-6-3) 
3) หลักการตอบสนอง คือ 

7.1-6-1 บันทกึ ผลประเมิน
ตัวบ่งชี้ 13 การปฏิบัติตาม
บทบาทหนท้ี่ของผู้บริหาร 
(คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน 
และผู้อํานวยการสํานัก) 
7.1-6-2 รายงานสรุปการใช้
เครื่องถ่ายเอกสาร 
7.1-6-3 คู่มือการใช้ระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ (KUSS 
E–Office) 
7.1-6-4 โครงการบรกิาร
วิชาการ ประจําปีการศึกษา 
2556 
7.1-6-5 โครงการพัฒนา
วิชาการ ประจําปีการศึกษา 
2556 
7.1-6-6 การสนับสนุน
งบประมาณโครงการค่าย
อัจฉริยะด้านวทิยาศาสตร์การ
กีฬา 
7.1-6-7 รายงานประเมิน
ตนเอง คณะวทิยาศาสตร์การ
กีฬา 
7.1-6-8 หน้าเวบ็ไซต์คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
(www.sps.kps.ku.ac.th) 
7.1-6-9 ระบบ CHEQA 
Online 
7.1-6-10 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
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การให้บรกิารทีส่ามารถ
ดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ําหนด และ
สร้างความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจ รวมถงึตอบสนอง
ความคาดหวังและความอง
การของประชาชนผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
โครงการบรกิารวิชาการ (7.1-
6-4) และโครงการพัฒนา
วิชาการ (7.1-6-5) เช่น 
โครงการค่ายอจัริยะด้าน
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ได้รับ
ความไว้วางใจจากกรมพล
ศึกษา ให้การสนับสนุน
งบประมาณ ในการ
ดําเนินงาน เป็นเวลา 3 ปี
ติดต่อแล้ว (7.1-6-6) 
4) หลักภาระรบัผิดชอบ คือ 
การแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่กาํหนดได้ดงั
รายงานประเมินตนเอง
องค์ประกอบทัง้ 9 ด้าน (7.1-
6-7) อันเป็นองค์ประกอบที่
ครอบคลุม ด้านการเรียนการ
สอน การวจิัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และการ
บริหารจัดการ  
5) หลักความโปร่งใส คือ 

ภายใน ด้านการเงินและพัสดุ
7.1-6-11 ประกาศแต่งตัง้
คณะกรรมการประจําคณะฯ
/รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา ครั้งที่ 
7/2556 เมือ่วันที่ 19 
มิถุนายน 2556 
7.1-6-12 สรุปการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
/หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒริ่วม
ประเมินผลการดําเนินงาน
หลักสูตรมหาบณัฑิต (ศธ 
0519.3/1426 ลงวันที่ 5 
มิถุนายน 2557) 
7.1-6-13 โครงการผู้บรหิาร
พบนิสิต โครงการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์
นักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
7.1-6-14 ประกาศ
มหาวิทยาลัยแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในคณะวิชา 
สํานัก สถาบัน 
7.1-6-15 คําส่ัง/ประกาศรอง
คณบดี และผู้ช่วยคณบดี 
และการแต่งตัง้
คณะกรรมการและ
คณะทํางานฝ่ายต่างๆ 
7.1-6-16 หนังสือ การจ้าง
เหมาทําความสะอาด/จ้าง
รักษาความปลอดภัย/จ้าง
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กระบวนเปดิเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ชีแ้จงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถงึ
ข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม 
ตามกฎหมายไดอ้ย่างเสรี โดย
ประชาชนสามารถรู้ทกุ
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่างๆ และ
สามารถตรวจสอบได้ ทาง 
www.sps.kps.ku.ac.th 
(7.1-6-8) และระบบ CHEQA
Online (7.1-6-9) รวมทัง้ 
การมกีระบวนการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อตรวจสอบการ
บริหารงาน ด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ (7.1-6-10)  
6) หลักการมีส่วนร่วม คือ 
กระบวนการให้ข้าราชการ 
ประชาชน และผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียทกุกลุ่มมีโอกาสได้
เข้ารว่มในการรบัรู้ เรยีนรู้ ทํา
ความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 
ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น
ที่เกีย่วขอ้ง ร่วมคิดแนวทาง
ร่วมการแก้ไขปญัหา ร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจ และ
ร่วมกระบวนการในการ
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ได้แก่ ด้านการ
บริหารงาน (7.1-6-11) เช่น 
การเชญิผู้ทรงคุณวุฒิเป็น

เหมาะตัดหญ้า 
7.1-6-17 ประกาศการ
กําหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ 
7.1-6-18 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยจรรยาบรรณอาจารย์
และบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
7.1-6-19 การรับนิสิตเข้า
ศึกษาตามโควตาในโครงการ
ต่างๆ/การรับสมัครพนักงาน
เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
7.1-6-20 ประกาศ เรือ่ง ทุน
สนับสนุนพัฒนาบุคลากร/ทุน
สนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ สําหรับอาจารย์
และบุคลากร 
7.1-6-21 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2557 
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คณะกรรมการประจําคณะฯ 
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกพิจารณาร่าง
นโยบายพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ใน
ระยะ 4 ปี เป็นต้น ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร (7.1-6-12) 
เช่น การประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บณัฑิต การมี
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินผล
การดําเนินงานหลักสูตร ด้าน
การพัฒนานิสิต (7.1-6-13) 
เช่น โครงการผู้บริหารพบ
นิสิต โครงการเสริมสร้างอตั
ลักษณ์นกัวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ด้านการบริหารงาน 
(7.1-6-14) เช่น การประเมิน
คุณภาพภายใน โดยมี
คณะกรรมการจากภายนอก
หน่วยงาน ฯลฯ  
7) หลักการกระจายอํานาจ 
คือ มีการมอบอาํนาจและ
ความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการ
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้น
การสร้างความพึงพอใจใน
การให้บรกิารตอ่ผู้รับบรกิารผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
ปรับปรงุกระบวนงาน และ
เพิ่มผลิตภาพเพือ่ผลการ
ดําเนินงานที่ดีของส่วน
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ราชการ มีการมอบหมายให้
ดําเนินการแทนตามสมควร 
เช่น การแตง่ตัง้รองคณบดี 
และผู้ช่วยคณบดี และการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ และ
คณะทํางานฝ่ายต่างๆ (7.1-
6-15) รวมถงึ การดําเนินการ
โดยมีการกระจายอํานาจสู่
ภาคประชาชน ดําเนินการ
แทน (7.1-6-16) เช่น การ
จัดจ้างบริษทัทาํความสะอาด 
การจดัจ้างบริษทัรกัษาความ
ปลอดภัย ดูแลบริเวณรอบ
อาคารคณะฯ การประกันภัย
คุ้มครองอาคารและทรัพย์สิน
ทั่วทัง้คณะ การจัดจ้างดูแล
ตัดหญ้ารอบอาคารคณะฯ 
เป็นต้น  
8) หลักนิติธรรม คือ การใช้
อํานาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็น
ธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติ และ
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การ
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้
ศูนย์ออกกําลังกายคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา กําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้
บริการโครงการคลินิกฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกายภาพ
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ภายหลังการบาดเจ็บจากการ
กีฬา คณะวทิยาศาสตร์การ
กีฬา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
กําแพงแสน เปน็ต้น (7.1-6-
17) นอกจากนี้ ได้มีถือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วา่ด้วย 
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(7.1-6-18) โดยมี
ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ
เป็นผู้กํากับดูแล 
9) หลักเสมอภาค คือ การ
ได้รับการปฏิบัตแิละได้รับ
บริการอย่างเทา่เทียมกัน โดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย
หรือหญิง ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อาย ุความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรมและอื่นๆ เช่น 
การรับนิสิตเข้าศึกษาตาม
โควตาในโครงการต่างๆ การ
รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น (7.1-
6-19) รวมถงึ ประกาศใหก้าร
สนับสนุนงบประมาณสําหรับ
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การพัฒนาบุคลากร ในด้าน
ต่างๆ เพื่อความเสมอภาคใน
การรับการสนับสนุนทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
เช่น ทุนสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ สําหรับ
อาจารย์และบุคลากร (7.1-6-
20) 
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คือ 
การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กีย่ว
ข้อง ซึง่เป็นข้อตกลงที่เกดิ
จากการใช้กระบวนการเพ่ือ
หาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชนแ์ละเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่ง
ต้องไม่มขี้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้
ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทา
มติไม่จําเป็นต้องหมายความ
ว่าเป็นความเหน็พ้องโดยเอก
ฉันท์ เช่น การจดัทําคําขอคํา
ของบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
(7.1-6-21)  

  7 คณะกรรมการประจําคณะ
ประเมินผลการบริหารงาน
ของคณะ และผู้บริหารนํา
ผลกประเมินไปปรับปรงุการ

ในปีการศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา จัดให้มี
การประเมินการบริหารงาน 
ดังนี ้

7.1-7-1 ผลการประเมิน
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
7.1-7-2 ผลการประเมินการ
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บริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

1) คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
ประเมินตนเอง (7.1-7-1) 
2) คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
จัดให้มกีารประเมินผลการ
บริหารงานของคณบดี 
หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้า
สํานักงานเลขานุการ คณะฯ 
(7.1-7-2) 
3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดให้มกีารประเมินการ
บริหารงานของคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ผ่าน
ทาง https://ex-
assess.ku.ac.th/ โดย
บุคลากรและนิสิตของคณะฯ
(7.1-7-3) โดยได้นําผลการ
ประเมินแจ้งในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวขอ้งนําไป
วางแผนพัฒนาปรับปรงุตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจัดทํา
เป็นแผนพัฒนาและปรับปรุง
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึง่ใน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 6/2557 
คราวประชุมเมือ่วันที่ 18 
มิถุนายน 2557 (7.1-7-4) ได้
นํามาใช้ปรับปรงุการจัดทํา
แผนการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ (1.1-7-5) รวมท้ังการ

บริหารงานของผู้บริหาร คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
7.1-7-3 แบบรายงานสรุป
วิเคราะห์การประเมินผลการ
บริหารงานของคณบดี รอบปี
ที่ 3 
1.1-7-4 รายงานประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งที่ 6/2557 คราวประชุม
เมื่อวันที่ 18 มถิุนายน  2557
1.1-7-5 แผนการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
1.1-7-6 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา เรือ่ง 
การให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์สําหรับ
อาจารย์และบุคลากร 
ประกาศคณะวทิยาศาสตร์
การกีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้ทุนสนับสนุนพัฒนา
บุคลากร ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
ประกาศคณะวทิยาศาสตร์
การกีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้เงินสนับสนุนการ
เดินทางไปเสนอผลงานวิจัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 
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ปรับปรุงด้านการวิจัย เก่ียวกับ
การจัดทําประกาศด้านการ
วิจัย (1.1-7-6)

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : -  
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ตัวบ่งชี้ที ่7.2 (สกอ.) การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

หมายเหตุ   
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = 
กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  
1 มีการกําหนดประเด็นความรู้

และเป้าหมายของการ
จัดการความรูท้ีส่อดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะอย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การกําหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการ
จัดการความรูข้องคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะวทิยาศาสตร์การ
กีฬา ให้ครอบคลุมพันธกิจ 
ด้านการเรียนการสอนและ
การวจิัย โดยมีการพจิารณา
แผนการจัดการความรู้ (7.2-
1-1) ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
จัดการความรู้ (7.2-1-2) โดย
กําหนดกิจกรรมโครงการ
สัมมาทิฐิ โดยการจัดการ
ความรู้ ในหวัขอ้ต่างๆ เช่น 
หัวข้อ “การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ” หัวขอ้ “สร้างสุข
และผลงานจากการวิจัย และ

7.2-1-1 แผนการจัดการ
ความรู้ คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
7.2-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันฯ ครัง้
ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2557   



232 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การคิดและเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย” หัวข้อ "สถิติ
กับการวิจัย" และ หัวข้อ 
“การเขยีนผลงานวิจัยและ
การตพีิมพ์” 

  
2 กําหนดบุคลากร

กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ทีก่ําหนดในขอ้ 1 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ได้
กําหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ 
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
ระดับบัณฑิต ศึกษา สาขา
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาภาคปกติ
ดังปรากฏในโครงการ
สัมมาทิฐิบุคลากร คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (7.2-
2-1) ที่มกีารสรปุการจดัการ
ความรู้ หัวข้อ “สร้างสุขและ
ผลงานจากการวิจัย และการ
คิดและเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย”เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2557 (7.2-2-2) และ
การจดัการความรู้ หัวข้อ 
"สถิติกับการวจิยั" เมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม 2557 (7.2-2-
3) และการจัดการความรู้ 
หัวข้อ “การเขียนผลงานวิจัย
และการตีพิมพ”์ เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2557 (7.2-2-4) 

7.2-2-1 โครงการสัมมาทิฐ ิ
บุคลากร บุคลากร คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
7.2-2-2 การจดัการความรู้ 
หัวข้อ “สร้างสุขและผลงาน
จากการวิจยั และการคิดและ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจยั” 
7.2-2-3  การจดัการความรู้ 
หัวข้อ "สถิติกับการวจิัย" เมื่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 
7.2-2-4 การจัดการความรู้ 
หัวข้อ “การเขียนผลงานวิจัย
และการตีพิมพ”์ เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2557 

  
3 มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียน

เรียนรู้จากความรู้ ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็น

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การแบ่งปันและแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knoeledge) ตามที่กําหนด

7.2-3-1 หนังสือเชิญ รอง
ศาสตราจารย์ มยุรี  จัยวัฒน์ 
7.2-3-2 หนังสือเชิญ รอง
ศาสตราจารย์  อัจฉริยา  
ปราบอรพิ่าย 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ความรู้ทีก่ําหนดในขอ้ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีก่ําหนด 

ประเด็นการจัดการความรู้ 
เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตและ
การวจิัย โดยไดเ้ชิญ รอง
ศาสตราจารย์ มยุรี จัยวัฒน์ 
เป็นวิทยากร เปน็วิทยากรที่
มีความเช่ียวชาญด้านการ
สร้างสุขและผลงานจากการ
วิจัย และการคิดและเขยีน
ข้อเสนอโครงการ วจิัย (7.2-
3-1) และได้เชญิ รอง
ศาสตราจารย์  อัจฉริยา 
ปราบอรพิ่าย จากคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เป็นวิทยากรที่มคีวาม
เชี่ยวชาญด้าน สถิติกับการ
วิจัย (7.2-3-2)และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รกั
ความสุข เป็นวทิยากรเป็น
วิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านการเขียนผลงานวิจัย
และการตีพิมพ์ (7.2-3-3) 

7.2-3-2 หนังสือเชิญ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รกั
ความสุข 
 

  
4 มีการรวบรวมความรู้ตาม

ประเด็นความรูท้ี่กําหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยูใ่นตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อกัษร (explicit 
knowledge) 

มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรูท้ี่กําหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยูใ่นตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีจากการ
จัดการความรู้ ในหัวข้อ 
“สร้างสุขและผลงานจากการ
วิจัย และการคิดและเขยีน
ข้อเสนอโครงการวิจยั”เมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม 2557 และ

7.2-4-1 เผยแพร่ในระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ (E-
office) หัวข้อ องค์ความรู้
ขององค์กร (KM)/เว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
(www.sps.kps.ku.ac.th) 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

หัวข้อ "สถิติกับการวจิัย" เมื่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 
มาพัฒนาการและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อกัษร 
(explicit knowledge) ใน
ระบบ E-office ส่วนของ
องค์กร (KM) และหัวข้อ 
“การเขยีนผลงานวิจัยและ
การตพีิมพ”์ (7.2-4-1) 

  
5 มีการนําความรูท้ี่ได้จากการ

จัดการความรูใ้นปีการศึกษา
ปัจจุบันหรอืปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit 
knowledge) และจาก
ความรู ้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติงานจรงิ 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การนําความรู้ทีไ่ด้จากการ
จัดการความรูใ้นปีการศึกษา
ปัจจุบัน จากการจัดการ
ความรู้ ในหวัขอ้ “สร้างสุข
และผลงานจากการวจิัย และ
การคิดและเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจยั” หัวข้อ “สถิติ
กับการวิจัย” และหัวข้อ 
“การเขยีนผลงานวิจัยและ
การตพีิมพ”์ ที่เป็นลาย
ลักษณ์อกัษรจากการเข้าร่วม
กิจกรรม และจากการ
เผยแพร่ในระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ (E-office) หัวข้อ 
องค์ความรูข้ององค์กร 
(KM)/เว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
(www.sps.kps.ku.ac.th) 
โดยนําความรู้ดงักล่าวมาใช้
ในการเรยีนการสอนให้แก่

7.2-5-1 แบบรายงานการนํา
ความรู้จากการจัดการความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน   



235 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

นิสิต เป็นแนวทางในการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจยั 
บุคลากรนําไปใช้ใน
การศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท และนิสิตปริญญา
โทใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทําโครงการวิทยานิพนธ์ 
(7.1-5-1)  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสนิใจ
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้

อ 
เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1 มีแผนระบบ
สารสนเทศ 
(Information 
System Plan) 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือทํา
หน้าที่ จัดทําและดูแล
ระบบฐานข้อมูลทาง
เว็บไซต์คณะฯ และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ 
(7.3-1-1)และมีการเสนอ
ช่ือเพ่ือเข้ารับการแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาเขตกําแพงแสน (7.3-
1-2) ซึ่งมีแผนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาคณะฯ ใน
ระยะ 4 ปี (7.3-1-3) ใน
การพัฒนาการเรียนการ

7.3-1-1   คําสัง่แต่งต้ัง
คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ 052/2555 สั่ง ณ 
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
7.3-1-2   คําสัง่แต้งต้ัง
คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาเขตกําแพงแสน 
7.3-1-3   แผนการดําเนินงาน 
ประจําปีการศึกษา 2556 
7.3-1-4   หน้าเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(http://sps.kps.ku.ac.th/v7/in
dex.php)เวอร์ช่ัน 7 
7.3-1-5   หน้าเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(http://sps.kps.ku.ac.th/v10/in
dex.php)เวอร์ช่ัน10 
7.3-1-6   หน้าเว็บไซต์ระบบ E-
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กก ตน ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

สอน การสืบคน้ และการ
วิจัย ผ่านเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา (7.3-
1-4) และมีการปรับปรุงเว็บ
ไซด์ให้ทันสมัยและง่ายต่อ
การใช้งาน (7.3-1-5) คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มีการ
จัดหาระบบสารสนเทศ
เพ่ิมเติม เช่น ระบบ E-
Learning (7.3-1-6) ระบบ
ช่วยเหลือการให้บริการด้าน
การแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น
สําหรับงานไอที และ
ดําเนินการสร้างระบบ
สารสนเทศข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูลทางด้านกายภาพ 
และข้อมูลพัสดุ นอกจากน้ี 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

Learning
7.3-1-7   หน้าเว็บไซด์ระบบ 
Helpdesk Call Center 
7.3-1-8 หน้าเว็บไซต์ระบบระบบ
สารสนเทศข้อมูลบุคลากร ขอ้มูล
ทางด้านกายภาพ และข้อมูลพัสดุ 

2 มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจตาม
พันธกิจของคณะ 
โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการ
จัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และ
การเงิน และ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการเช่ือมโยงระบบ
สารสนเทศภายนอกคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ  ดังน้ี 
1) ด้านการเรียนการสอน 
ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลนิสิต
เก่าและนิสิตปัจจุบัน ระบบ
สารสนเทศนิสติ ระบบ

7.3-2-1  หน้าเว็บไซด์ของระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือการบริหาร
และตัดสินใจ 
  - ระบบลงทะเบียนเรียน 
  - ระบบสารสนเทศนิสิต 
  - ระบบทรานสคริบกิจกรรม 
  - ระบบฐานข้อมูลนิสิตเก่าและ
นิสิตปัจจุบัน 
  - ระบบฐานข้อมูลการตีพิมพ์และ
ระบบฐานข้อมูลทางการวิจัย 
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กก ตน ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

สามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

ลงทะเบียนเรียน และ
ระบบทรานสคริบกิจกรรม 
เป็นต้น 
2) ด้านการวิจัยได้แก่ 
ระบบฐานข้อมูลการตีพิมพ์ 
และระบบฐานข้อมูล
ทางการวิจัย เป็นต้น 
3) ด้านการบริหาร ได้แก่ 
ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
online)  และระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ 
4) ด้านการเงิน ได้แก่ 
ระบบการเงิน บัญชี และ
พัสดุ ของคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา เช่น ระบบ ERP 
ระบบ EGP เป็นต้น 
5) ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากร 
ได้แก่ ระบบการจัดการ
ความรู้ KM (7.3-2-1) 

 - ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
online) 
  - ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
  - ระบบ ERP  
  - ระบบ EGP 
  - ระบบการจัดการความรู้ KM 

3 มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 

ในปีการศึกษา 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มีการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (7.3-
3-1) ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือนําผล
การประเมินมาปรับปรุง

7.3-3-1   ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
7.3-3-2   รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 3 
วันที่ 19 มีนาคม 2557 
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กก ตน ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ระบบให้ตรงความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ นอกจากน้ี 
ได้มีการรายงานผลการใช้
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการ
ใช้งานต่อไปในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
(7.3-3-2) 

รายงานผลการใช้ระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ 

4 มีการนําผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

จากผลการประเมินความ
พึงพอใจผู้ใช้ ระบบ
สารสนเทศ ได้แก่ ระบบ
สารสนเทศบุคลากร ระบบ
สารสนเทศผลงานวิจัย 
ระบบสารสนเทศงานพัสดุ 
ระบบสารสนเทศงาน
บริการการศึกษา   คณะได้
มีการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการด้วยการเพ่ิม
การให้บริการจองคุรุภัณฑ์
ผ่านสมาทร์โฟน การ
ตรวจสอบใบคําร้องผ่าน
สมาร์ทโฟน(7.3-4-1) และ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติการใช้
งานใหม่ระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ (7.3-4-2) 

7.3-4-1   หน้าระบบสารสนเทศ
ทางสมาร์ทโฟน 
7.3-4-2  แนวปฏิบัติการใช้งาน
ใหม่ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 

5 มีการส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอก

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของสํานักงาน

7.3-5-1  ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
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กก ตน ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ที่เก่ียวข้องตามท่ี
กําหนด 

คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดได้แก่
ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 
online) (7.3-5-1) เพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
ระบบงานพัสดุ ระบบการ
ประกวดราคา เป็นต้น 
(7.3-5-2) 

online)
            - ระบบ EGP 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 
 1 มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของคณะร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การแต่งต้ังคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง  โดยผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
คณะฯ ร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ตามคําสั่งคณะฯ ที่ 
007/2556 ซึ่งมีคณบดีเป็น
ประธานคณะกรรมการ 
พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ 
ร่วมเป็นกรรมการ (7.4-1-1)
• ดําเนินการบริหารความ
เสี่ยงภายในคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาให้
สอดคล้องกับนโยบายและ
แนวทางการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

7.4-1-1 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ 
007/2556  ลงวันที่  31 
มกราคม 2556 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เกษตรศาสตร์
• ดําเนินการวิเคราะห์ ระบุ
ปัจจัยเสี่ยง และจัดลําดับ
ความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง 
• เสนอมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง จัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
• ติดตามประเมินผล และ
จัดทํารายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง รายงานผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน 
ตามข้อ 6 ของระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน รวมทัง้กําหนด
แนวทาง/ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอ
ต่อคณะกรรมการ บริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

 
 2 มีการวิเคราะห์และระบุ

ความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความ

7.4-2-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 
1/2556 เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2556 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้าน
นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความ
เสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้าน
บุคลากรและความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และ
บุคลากร 
- ความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของ
คณะ 

เสี่ยง (7.4-2-1) ซึ่งมีการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง ตามแบบประเมิน
ความเสี่ยง (KU-ERM 6) 
(7.4-2-2) อีกทั้ง จัดลําดับ
ความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากมิติของ
โอกาสและผลกระทบจาก
ความเสี่ยง ซึ่งมีการพิจารณา
ความเสี่ยง จํานวน 3 ด้าน 
คือ 
1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ) ได้แก่ 
ด้านการหารายได้เพ่ือชดใช้
หน้ีสิน มีปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง หน้ีสินจากการ
ก่อสรา้งตึก 
2) ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน ( 
การบริหารงานวิจัย) มีปัจจยั
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่ 
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่และนําไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติและ
นานาชาติน้อยกว่าเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ 
3) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก (ด้านความ

7.4-2-2 แบบประเมิน
ความเสี่ยง (KU-ERM 6) 
7.4-2-3 ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้ง
ที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2556 
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ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน)  มีปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่  
1. รถโดยสารประจําทาง 
(รถตู้) เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง
และผู้ขับขีร่ถประจําทาง (รถ
ตู้) ไม่มีวินัยในการขับขี่และ
การจัดการจราจรในวิทยา
เขตให้มีความปลอดภัยมาก
ขึ้น  2. ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินภายใน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เกิดความเสียหาย 
นอกจากน้ี ได้มีการนําเข้าใน
ที่ประชุมคณะประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 
12/2556 เมื่อวันที่ 20  
พฤศจิกายน  2556 เพ่ือ
พิจารณาตามบริบทของ
คณะ 

 
 3 มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสีย่ง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ ทั้ง 3 ด้าน
ดังกล่าว (7.4-3-1) อีกทั้ง มี
การประเมินการควบคุม 
ตามแบบ KU- ERM 7 (7.4-

7.4-3-1 แบบประเมินการ
ควบคุม (KU-ERM 7) 
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3-1) เพ่ือประเมินการ
ควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผล
หรือไม่ อย่างไร  

 
 4 มีการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
จํานวน 3  ด้าน คือ  
- ด้านบริหารงานวิจัย ด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ด้านการหารายได้
เพ่ือชดใช้หน้ีสิน โดยมีการ
กําหนดการจัดการความ
เสี่ยง ระยะเวลาดําเนินการ 
และผู้รับผิดชอบกิจกรรม
บริหารความเสี่ยง (7.4-4-1) 
และดําเนินการตามแผน 
โดยมีการประกาศให้ทุน
สนับสนุนด้านการวิจัย (7.4-
4-2) ประกาศให้รางวัล
สําหรับอาจารย์สําหรับ
อาจารย์ผู้มีผลงาน จํานวน
ทั้งสิ้น 5 ฉบับ (7.4-4-3) 
และมีการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัยในหัวข้อ “การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ” 
หัวข้อ “สร้างสุขและผลงาน
จากการวิจัย และการคิด
และเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย” หัวข้อ "สถิติ

7.4-4-1 แบบแผนการ
บริหารความเสี่ยง (KU-
ERM8)  
7.4-4-2 ประกาศคณะฯ 
เรื่อง ทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ สําหรับ
คณาจารย์และบุคลากร 
7.4-4-3 ประกาศคณะฯ 
เรื่อง รางวัลการสร้างสรรค์
ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธ์ิ
และลิขสิทธ์ิ และเรื่อง 
รางวัลการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย  
7.4-4-4 รายงานสรุป
กิจกรรมการจดัการความรู้ 
7.4-4-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขต ครั้งที่ 
11/2556 เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2556 
7.4-4-6 คําสั่งคณะฯ ที่ 
016/2557 เรือ่ง แต่งต้ัง
คณะกรรมการความ
ปลอดภัยและการใช้
พลังงาน  
7.4-4-7 ประกาศผู้มีสิทธิ
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กับการวิจัย" และ หัวข้อ 
“การเขียนผลงานวิจัยและ
การตีพิมพ์” (7.4-4-4)  
- ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน โดยคณะฯ มี
การดําเนินการร่วมกับวิทยา
เขต พิจารณาแนวทางการ
รักษาความปลอดภัย เพ่ือ
ป้องกันการโจรกรรม
ทรัพย์สินภายในวิทยาเขต 
และการรณรงค์การขับขี้
อย่างปลอดภัยและมีวินัย
จราจร (7.4-4-5) และมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการความ
ปลอดภัยและการใช้พลังงาน 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(7.4-4-6) เพ่ือให้ดําเนินการ
ดูแลด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  
- ด้านการหารายได้ เพ่ือ
ชดใช้หน้ีสิน คณะฯ ได้เพ่ิม
หลักสูตรการเรียนการสอน
และจํานวนการรับนิสิต ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2556 ได้
เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ เป็นรุ่นแรก (7.4-
4-7)  การหารายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ (7.4-4-8) 
และหาแหล่งเงินกู้ที่มีอัตรา

เข้าศึกษาต่อ และประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์ เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 
ของโครงการปริญญาตรี 
ภาคพิเศษ 
7.4-4-8 รายละเอียด
รายได้จากการบริการ
วิชาการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
7.4-4-9 บันทกึ ศธ 
0513.213/971 ลงวันที่ 3 
กันยายน 2557 เรื่อง ขอ
อนุมัติแหล่งสนับสนุนเงิน
ลงทุนใหมส่ําหรับการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์
ปฏิบัติการนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ส่วน
ที่ 2 อาคารวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
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ดอกเบ้ียที่เหมาะสม จาก
การเสนอขออนุมัติแหล่ง
สนับสนุนเงินลงทุนใหม่ 
(7.4-4-9)  

 
 5 มีการติดตาม และ

ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน 
และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การติดตามผล และ
ประเมินผลการดําเนินการ
งานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง (7.4-5-1) และ
รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2556 (7.4-5-2)

7.4-5-1 แบบติดตามผล
การบริหารความเสี่ยง (R-
ERM.F3) 
7.4-5-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 
6/2556 เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2556 

 
 6 มีการนําผลการประเมิน

และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจํา
คณะไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

มีการนําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ
ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2556 (7.4-5-1) 
ไปใช้ในการปรับปรุงแผน
ความเสี่ยงเก่ียวกับมาตรการ
กระตุ้นในภาพรวมด้านการ
วิจัย โดยมีการประกาศ
คณะฯ เรื่อง รางวัลการ
สร้างสรรค์ผลงานสิทธิบัตร 
อนุสิทธ์ิและลขิสิทธ์ิ และ
เรื่อง รางวัลการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย (7.4-6-1) ที่
เป็นไปแผนการบริหารความ
เสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 

7.4-6-1 ประกาศคณะฯ 
เรื่อง รางวัลการสร้างสรรค์
ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธ์ิ
และลิขสิทธ์ิ และเรื่อง 
รางวัลการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 
7.4-6-2 แบบแผนการ
บริหารความเสี่ยง (KU-
ERM8) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
7.4-6-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 
12/2556 เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2556 
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พ.ศ. 2557 (7.4-6-2)
รวมท้ังมีการนําเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 
12/2556 เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2556 เพ่ือ
พิจารณาการบริหารความ
เสี่ยง ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 (7.4-6-3) 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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ด้านการบรหิารและการพัฒนาสถาบนั 
 
ตัวบ่งชี้ที ่13 (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน ใช้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนน

เต็ม 5) 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จํานวนยืนยันของคณะ
คะแนนการประเมินผลผู้บริหาร (คณบดี) โดยคณะกรรมการที่สภา
สถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

4.95 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

4.50 4.58 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

4.50 4.95 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

4.50 4.95 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ

งบประมาณ ดังน้ี  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการดําเนินงานทางด้านการเงินและงบประมาณ โดยมีการวาง

แผนการใช้เงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกําหนด มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางด้านการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากแหล่ง
เงินทุนต่างๆ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินในรูปแบบการให้บริการด้านต่างๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ในการดําเนิน
กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมี
การจัดทําแผนการใช้เงินที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละภารกิจ มีการจัดทําฐานข้อมูลทาง
การเงิน มีการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของงบประมาณ ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ และมีการจัดทํารายงานทางการเงินให้ผู้บริหารตรวจสอบรายไตรมาส และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการเงินและความ
มั่นคงของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างต่อเน่ือง และนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือให้เกิดประสิทธภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 
  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งช้ี 
สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก รายละเอียดดังน้ี 
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ตัวบ่งชี้ที ่8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบง่ชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

 
 

1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน (8.1-1-1) ที่
สอดคล้องกับแผนนโยบาย
การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ในระยะ 4 ปี (2553
- 2557) (8.1-1-2) โดยมีการ
บริหารจัดการด้านการเงิน 
และงบประมาณ ที่เป็นไป
ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง 
กรมบัญชีกลาง และระเบียบ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่
แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มา
และใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ใน
การดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ที่มีการ
วิเคราะห์ทรัพยากรท่ีต้องใช้
ในการดําเนินงานตามแผนกล

8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา (รอปรับปรุง) 
8.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ
ของนโยบายการพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ใน
ระยะ 4 ปี (22 สิงหาคม 
2553 – 21 สงิหาคม 2557)
8.1-1-3 บันทึกข้อความ 
เรื่องการจัดทําคําขอ
งบประมาณแผ่นดิน 
ประจําปีงปบระมาณ พ.ศ. 
2556  
(ศธ 0513.213/1684 ลง
วันที่ 28 ธันวาคม 2555) 
8.1-1-4 บันทึกข้อความ 
เรื่องการจัดทําคําขอ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงปบระมาณ พ.ศ. 
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ยุทธ์ทางการเงินของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งมี
การจัดทําคําของบประมาณ
แผ่นดินประจําปีงบประมาณ 
2556 (8.1-1-3) และ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 2556 
(8.1-1-4) ตามภารกิจของ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
โดยมีการวิเคราะห์ทรัพยากร
ที่ต้องใช้ในการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา  อีกทัง้ ได้มี
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา  ทํา
หน้าที่ดําเนินการวิเคราะห์
ทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการ
ดําเนินงานร่วมกันในการ
จัดทําคําของบประมาณให้
สาขาวิชา สํานักงานเลขา 
และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
เสนอแผนความต้องการใช้
เงินงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ให้เป็นไปแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา  และมี

2556
(ศธ 0513.213/0377 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 2555) 
8.1-1-5 บันทึกข้อความ ขอ
เชิญประชุมการพิจารณา
รายการครุภัณฑ์ประกอบคํา
ของบประมาณแผ่นดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (ศธ 0513.213/0088 
ลงวันที่ 25 มกราคม 2555)
8.1-1-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ครั้งที่ 3/2555 วาระพิเศษ 
วันที่ 14 มีนาคม 2555 
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มติเห็นชอบตามท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ในการ
พิจารณาจัดสรรตามคําขอ
งบประมาณแผ่นดิน (8.1-1-
5) และงบประมาณเงินรายได้
(8.1-1-6) 

 
 

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
แนวทางในการจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงิน 
สําหรับการบริหารตาม
ภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมและเป้าหมายการ
ดําเนินงาน จากแหล่งที่มา
และใช้ไปของงบประมาณเงิน
รายได้ (8.1-2-1) ประเภท
รายได้ อาทิเช่น เงินรายได้
จากการจัดการศึกษา (ค่า
หน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
การศึกษา เงินจัดสรร
ผลประโยชน์จากการเรียน
การสอนหลักสตูรภาคพิเศษ) 
เงินรายได้จากการวิจัยและ
บริการวิชาการ (เงินรายได้
จากการประยุกต์และบริการ
วิชาการ และเงินรายได้สุทธิ
โครงการพัฒนาวิชาการ) เงิน
รายได้จากดอกเบ้ีย เงิน

8.1-2-1 งบประมาณเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 
8.1-2-2 แผนการรับนิสติ 
ประจําปีการศึกษา 2556 
8.1-2-3 - สรุปรายการ
โครงการพัฒนาวิชาการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 
- สรุปจํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
จากฐานข้อมูลระบบงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- สรุปจํานวนเงินจากการ
บริการวิชาการ  
8.1-2-4  - สรุปรายได้จาก
การบริจาค ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
 - รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา  ครั้งที ่
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รายได้จากการรับบริจาค 
และเงินรายได้อ่ืนๆ ประเภท
ค่าใช้จ่าย อาทิเช่น งบ
บุคลากร งบดําเนินงาน (ค่า
ตอบ ค่าใช้สอย และวัสดุ) งบ
ลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง) งบอุดหนุน และ
งบรายจ่ายอ่ืน นอกจากน้ี ได้
มีการวางแผนการรับนิสิต 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการ
พัฒนา คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ซึ่งในปีการศึกษา 2556 
มีการรับนิสิตระดับปริญญา
ตรี ภาคพิเศษ (รหัส 56) และ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการ
จัดการกีฬา ภาคพิเศษ (8.1-
2-2) มกีารดําเนินโครงการ
พัฒนาวิชาการ กิจกรรม
บริการวิชาการ รวมถึง
งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประเภทอุดหนุนวิจัยภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และรายรับจากเงินอุดหนุน
วิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
ประจําปี พ.ศ. 2556 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือจัดหารายได้เพ่ิมเติม

1/2556 วันที่ 23 มกราคม 
2556  และครัง้ที่ 9/2556 
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 
8.1-2-5 บันทึกข้อความ 
เรื่องการทําจัดงบประมาณ
เงินรายได้ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556       
(ศธ.0513.10107/ว.199 ลง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555) 
8.1-2-6 ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการ
พัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 
8.1-2-7 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการ
จัดสรรรายได้ สําหรับ 
โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2548 
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สําหรับการดําเนินงานตาม
พันธกิจของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา (8.1-2-
3) นอกจากการจัดหา
ทรัพยากรทางการเงินจาก
แหล่งเงินทุนต่าง ๆ แล้ว 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ยังได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาและอุปกรณ์
ต่าง ๆ สําหรับใช้ในการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อเป็นการ
เสริมศักยภาพของนิสิต (8.1-
2-4) คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา มีการบริหาร
งบประมาณเงินรายได้ ที่มี
การจัดสรรให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ซึ่งปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการ
บริหารงบประมาณเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 และมีหลักเกณฑ์ใน
การจัดสรรตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย อาทิเช่น การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ไม่เกินร้อยละ 85 ของรายได้
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ประจําปี โดยอีกร้อยละ 15 
ให้เหลือไว้เป็นทุนสํารอง 
หรือทุนสะสมของหน่วยงาน 
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
(8.1-2-5) การจัดสรร
ค่าบริการ ที่กําหนดค่า
อํานวยการบริการร้อยละ 10 
ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัย (8.1-2-6) การ
จัดสรรเงินรายได้ สําหรับ
โครงการพิเศษ (8.1-2-7) 
เป็นต้น 

 
 

3 มีงบประมาณประจําปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2556 ทั้ง
งบประมาณแผ่นดิน (8.1-3-
1) และงบประมาณเงินรายได้
(8.1-3-2) ที่สอดคล้องกับ
แผนปฎิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2556 (8.1-3-3) 
ในแต่ละพันธกิจต่อการ
พัฒนาคณะและบุคลากร ทั้ง
ด้านโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องพันธกิจ และการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนุนวิชาการ โดยมี
การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรที่บรรจุไว้
ในงบประมาณเงินรายได้

8.1-3-1 บันทึกข้อความ 
เรื่องขอแจ้งงบประมาณ
รายจ่าย (งบประมาณ
แผ่นดิน) ที่ได้รบัจัดสรร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556  (ศธ.0513.10107/ว.
1171 ลงวันที่ 25 กันยายน 
2555) 
8.1-3-2 บันทึกข้อความ 
เรื่องงบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (ศธ.0513.10107/ว.
1230 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 
2555) 
8.1-3-3 แผนปฎิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 2556 
(1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย.56) 
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ประจําปีและแผนปฏิบัติการ
ประจําปี อีกทั้ง ได้มีการแจ้ง
ผลการได้รับอนุมัติจัดสรร
งบประมาณประจําปี ทั้ง
งบประมาณเงินรายได้ 
งบประมาณแผ่นดิน ในที่
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(8.1-3-4) เพ่ือเป็นการ
ถ่ายทอดงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรให้กับผูร้ับชอบ
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธ
กิจของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ได้ดําเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
โดยมีการรายงานผลการ
ดําเนินการงบประมาณเงิน
รายได้ เงินงบประมาณ
แผ่นดินและรายงานการกัน
เงินรายไตรมาส ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
(8.1-3-5) เพ่ือการวิเคราะห์
การใช้ไปของเงินตาม
งบประมาณในด้านต่างๆ เพ่ือ
วิเคราะห์การใช้ไปของเงิน
ตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร รวมถึงมีการปรับ/

8.1-3-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 
11/2555 วันที่ 24 ตุลาคม 
2555 
8.1-3-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(รายงานการกันเงิน) 
- ครั้งที ่4/2556 วันที่ 20 
มีนาคม 2556 - ครั้งที ่
6/2556 วันที่ 22  
พฤษภาคม  2556   
- ครั้งที ่8/2556 วันที่ 17 
กรกฎาคม 2556 - ครั้งที่ 
11/2556 วันที่ 16 ตุลาคม  
2556 
8.1-3-6 บันทึกข้อความ 
เรื่องขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 
บันทึกข้อความ เรื่องขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ 
งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
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เปลี่ยนแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ (8.1-
3-6) เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา  และ
บุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
 

4 มีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การจัดทํารายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ ที่แสดงถึง
ฐานะทางการเงินทั้งงบ
รายรับและรายจ่ายรายไตร
มาส ในรูปของโปรแกรม 
Microsoft Excel (8.1-4-1) 
การจัดทําข้อมูลด้าน
การงบประมาณ การพัสดุ 
การเงินและการบัญชี ผ่าน
ระบบบริหารงานทรัพยากร
องค์กร (ERP) (8.1-4-2) และ
มีการจัดทํารายงานทางการ
เงินตามรายไตรมาส (8.1-4-
3) เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา รวมท้ังรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย (8.1-4-4) อีก

8.1-4-1 แบบการจัดทํา
รายงานทางการเงิน ในรูป
ของโปรแกรม Microsoft 
Excel 
8.1-4-2 แบบการจัดทํา
รายงานทางการเงิน ผ่าน
ระบบบริหารงานทรัพยากร
องค์กร (ERP) 
8.1-4-3 - รายงานทาง
การเงินรายไตรมาส 
งบประมาณแผ่นดิน/ 
รายงานทางการเงินรายไตร
มาส งบประมาณเงินรายได้ 
8.1-4-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา (4 ไตร
มาส) /ครั้งที่ 4/2556 วันที ่
20 มีนาคม 2556 - ครั้งที่ 
6/2556 วันที่ 22  
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ทั้ง มีการรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน (8.1-4-5) เพ่ือให้
ทราบถึงสถานะทางการเงิน
ของคณะ ที่เป็นข้อมูลสําหรบั
การพิจารณาและตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

พฤษภาคม  2556 /ครั้งที่ 
8/2556 วันที่ 17 กรกฎาคม 
2556 - ครั้งที่ 11/2556 
วันที่ 16 ตุลาคม  2556 
8.1-4-5 รายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน 

 
 

5 มีการนําข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอย่าง
ต่อเน่ือง 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การนําข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ในการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน เพ่ือพยากรณ์รายรับ
และรายจ่ายในอนาคต (8.1-
5-1) ที่มีการนําข้อมูล
ค่าใช้จ่ายย้อนหลังมา
ประกอบการวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้ง
ได้มีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน งบประมาณเงิน
รายได้ งบประมาณแผ่นดิน 
และรายงานการกันเงินรายได้
ตามรายไตรมาส (8.1-5-2) 
เพ่ือใช้วิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของ
คณะอย่างต่อเน่ือง  และ
สามารถวางแผนและตัดสินใจ
ทางด้านการเงินได้โดยมีการ
พิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

8.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 29 
มกราคม 2557 
8.1-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(รายงานการกันเงิน) 
- ครั้งที ่4/2556 วันที่ 20 
มีนาคม 2556 - ครั้งที ่
6/2556 วันที่ 22  
พฤษภาคม  2556   
- ครั้งที ่8/2556 วันที่ 17 
กรกฎาคม 2556 - ครั้งที่ 
11/2556 วันที่ 16 ตุลาคม  
2556 



260 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 
 

6 มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ทํา
หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit committee) ภายใน
และภายนอกทําหน้าที่
ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่
แต่งต้ังกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน ประจําคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา (8.1-6-
1) ที่ทําหน้าทีต่รวจสอบ
กระบวนการการใช้จ่ายเงิน
ด้านการเงินบัญชี พัสดุ 
ทรัพย์สิน และด้านอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และมี
การจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบภายในเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย (8.1-6-2) และ
ในรอบปีที่ผ่านมาได้รับการ
ตรวจสอบภายในจาก
สํานักงานตรวจสอบภายใน 
มก. ซึ่งได้รับคาํสั่งจาก
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
เข้าตรวจสอบงานด้านพัสดุ 

8.1-6-1 คําสั่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที ่
2339/2556 และที่ 
2960/2556 เรื่อง แต่งต้ัง
กรรมการในการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน ประจําคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
8.1-6-2 บันทึกข้อความ 
เรื่อง รายงานผลการ
ตรวจสอบภายในของเงิน
รายได้ คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (ศธ.
0513.213/1488 ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2556) 
8.1-6-3 บันทึกข้อความ 
เรื่อง แจ้งกําหนดการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ตาม
แผนการตรวจสอบการ
บริหารงบลงทุน 
ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปรจําปี 2556 (ศธ.
0513.10119/13671 ลง
วันที่ 23  สิงหาคม 2556) 
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เรื่อง การตรวจสอบครุภัณฑ์
ตามแผนการตรวจสอบการ
บริหารงบลงทุนของ
มหาวิทยาลัยฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
(8.1-6-3) 

 
 

7 ผู้บริหารระดับสูงมีการ
ติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และ
นําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผน
และการตัดสินใจ 

ผู้บริหารมีการติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
โดยการนําข้อมูลรายงานทาง
การเงินต่างๆ ไปใช้ในการ
วางแผน และการตัดสินใจ 
โดยมีการติดตามผลการใช้
เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา (8.1-7-1) เพ่ือให้ผู้รับ
ชอบโครงการ/กิจกรรม เร่ง
ดําเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย มีการเร่งรัดการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ ของ
งบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมาย (8.1-7-
2) ได้มีการเร่งรัดการติดตาม
การดําเนินโครงการตาม
แผนการดําเนินงานที่มีความ
สอดคล้องกับงบประมาณเงิน
รายได้ นอกจากน้ี ผู้บริหาร

8.1-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 
7/2556 เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2556  
8.1-7-2 บันทึกข้อความ 
เรื่อง มาตรการและแนว
ทางการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(
ศธ.0513.10105/ว.21221 
ลงวันที่ 27  พฤศจิกายน 
2555) 
8.1-7-3 รายงานทางการเงิน 
ผ่านระบบบริหารงาน
ทรัพยากรองค์กร (ERP) 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ระดับสูงสามารถใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจช่วยในการ
ติดตามการใช้เงิน ผ่านระบบ
บริหารงานทรัพยากรองค์กร 
(ERP) ซึ่งได้มีการกําหนดสิทธิ
ของผู้บริหารเพ่ือเข้าติดตาม 
(8.1-7-3) 

หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวท่ีระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะที่สามารถผลักดันแผน
กลยุทธ์ของคณะให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการ
ทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ 
ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาท่ีคณะใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะจะต้องมีการ
ระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ ดังน้ี  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่

กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
คณะต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของคณะ
ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการดําเนินการ
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งระดับ
สาขาวิชาและสํานักงานเลขานุการคณะ รวมถึงการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือทําหน้าที่สร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ให้เกิดคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานสู่การพัฒนาหน่วยงานต่อไป 
 สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้
คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉล่ีย 4.34 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ตัวบ่งชี้ที ่9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการ
ดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ข้อ

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

มีการ
ดําเนินการ  

7 หรือ 8 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ  

9 ข้อ 
หมายเหตุ  
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของ
คณะ ตั้งแต่ระดบัภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ได้
มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและ
การจดัการความรู้ คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (9.1-1-
1) เพื่อทําหน้าที่พัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ให้มี
ความเหมาะสมกับหน่วยงาน
ภายในและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา และ
ดําเนินงานตามระบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี ้
- การวางแผนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2556 
(9.1-1-2) เพื่อเป็นแนวทางใน

9.1-1-1 คําส่ัง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการ
ความรู้ ที่ 053/2555 ลงวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2555 
9.1-1-2 แผนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2556 
9.1-1-3 การจดัทําคู่มือ
ประเมินคุณภาพภายใน 
สําหรับสาขาวิชา ประจําปี
การศึกษา 2556 
9.1-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อ
วันที่ 17 ตุลาคม 2556 
9.1-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การดําเนินงาน และเพื่อเตรียม
ความพร้อมสําหรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน เพือ่
กําหนด ตดิตาม ดูแล ควบคุม 
และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน  
- การจดัทําคู่มอืประเมิน
คุณภาพภายใน สําหรับ
สาขาวิชา ประจําปีการศึกษา 
2556 (9.1-1-3) ซึ่งมีการปรับ
ให้เหมาะสมกับบริบทของ
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะฯ ตามพันธกิจหลักของ
สาขาวิชา สําหรบัการประเมิน
ปีการศึกษา 2556 คือ 
ประเมินตนเอง 5 
องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชีข้อง 
สกอ. โดยได้มีการพิจารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและ
การจดัการความรู้ ครั้งที่ 
6/2556 เมือ่วันที่ 17 ตุลาคม 
2556 (5.1-1-4) และที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ครั้งที่ 
12/2556 เมื่อวนั 20 
พฤศจิกายน 2556 (9.1-1-5) 
และได้ประเมินคุณภาพภายใน 
สําหรับสาขาวิชา เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2557 และสําหรับ
สํานักงานเลขานุการคณะฯ 

วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ครั้งที่ 
12/2556 เมื่อวนั 20 
พฤศจิกายน 2556 
9.1-1-6 โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ประจําป ี
2557 
9.1-1-7 คําส่ังแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการจัดทํา
รายงานประเมนิตนเอง (SAR) 
ประจําปีการศึกษา 2556 (ที่ 
025/2557 ส่ัง ณ วันที่ 25 
มิถุนายน 2557) 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

(ใช้เกณฑ์การประเมินของ
สํานักงานประกนัคุณภาพ 
มก.) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2557 (9.1-1-6) นอกจากนี้ 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ได้
มีคําส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรม 
การจดัทํารายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจําปี
การศึกษา 2556 (9.1-1-7) 
โดยมีหน้าทีก่ําหนดขั้นตอน
และแผนงาน เพื่อปรกึษา 
หารือแนวทางการดําเนินงาน
ร่วมกัน รวบรวบข้อมูล 
ดําเนินการเขยีนรายงานการ
ประเมินตนเอง จัดเตรียม
เอกสารหลักฐาน และบันทึก
ข้อมูล ในระบบ CHE-QA 
Online พร้อมรบัการประเมิน
คุณภาพภายใน และเพื่อให้
เกิดการทํางานและแลกเปล่ียน
ความรู้ด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษาร่วมกัน 

  2 มีการกําหนดนโยบายและให้
ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
ได้รับการแต่งตัง้
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (9.1-2-
1) ที่มีอํานาจและหน้าที่ 
จัดการวัดผล ประเมินผล และ
ควบคุมมาตรฐานการศึกษา
ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการ
กําหนดนโยบายและให้

9.1-2-1 ประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 
9.1-2-2 ขอบเขตการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปี
การศึกษา 2556 
9.1-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
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ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพภายใน ที่ต้องยึดถือ
ปฏิบัติ และโดยคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา เป็นผู้ให้นโยบายการ
ดําเนินงานในดา้นต่างๆ ที่
คํานึงถึงการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
และได้มีการกําหนดขอบเขต
การประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2556 
(9.1-2-2) เพื่อเป็นผู้รับชอบ
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีผู้บริหาร ประธาน
คณะกรรมการชุดต่างๆ และ
บุคลากรสํานักงานเลขานุการ
คณ รับผิดชอบการจัดระบบ
และประกันคุณภาพการศึกษา 
อีกทัง้ มีการกําหนดเป้าหมาย
การประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2556 ที่
เหมาะสม ในทีป่ระชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ (9.1-2-3) รวมถงึ
ดูแลการประกันคุณภาพใน
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ภาระงานในหนา้ที่ไว้ในแบบ 
ตามแบบ สปค. 01 โดยแยก
เป็นผู้กํากับดูแล สําหรับการ
เชื่อมโยงงานประกันคุณภาพ
การศึกษากับการปฏิบัติงาน

การศึกษาฯ รายงานการการ
ประชุม 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการองค์
ความรู้  
ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 18 
กันยายน พ.ศ. 2556 
9.1-2-4 รายงานการประชุม
สาขาวิชาสรีรวทิยาการออก
กําลังกาย (ครัง้ที่ 7/2556 เมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2556 และ
ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่  19 
ธันวาคม 2556 /บันทกึช่วยจํา 
สํานักงานเลขานุการคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา (เมือ่
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557) 
9.1-2-5 รายช่ือผู้เข้าร่วม
อบรม สัมมนา ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา  
9.1-2-6 ประกาศแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน (หน่วยงาน
ย่อย) คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ประจําปีการศึกษา 2556
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ตามภาระกิจหลักของ
สาขาวิชา และสํานักงาน
เลขานุการคณะ มีการมอบ
ผู้รับผิดชอบรวบรวมขอ้มูลการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตัว
บ่งชี้ของการประกันคุณภาพ 
(9.1-2-4) รวมทั้ง มกีาร
สนับสนุนให้บุคลากรของ
สาขาวิชาฯ และสํานักงาน
เลขานุการคณะ ได้มีความรู้
และความเข้าใจในการประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ มากขึ้น
ด้วยการส่งเข้าประชุม สัมนา 
อบรม ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา (9.1-2-5) เช่น เข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรมผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในหลักสูตร 2 (สําหรับผู้ที่
ไม่มีประสบการณ์ประเมิน
คุณภาพ) พรอ้มทั้ง ให้ผู้ที่ผ่าน
การอบรมฯ ไดเ้ป็น
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน สาขาวิชา 
(9.1-2-6)  

  3 มีการกําหนดตวับ่งชี้เพิ่มเติม
ตามลักษณะเฉพาะของคณะที่
สอดคล้องกับอตัลักษณข์อง
มหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
กําหนดตวับ่งชี้เพิ่มเติมที่
สอดคล้องกับอตัลักษณข์อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ 
“สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 
สามัคคี” โดยกาํหนดจากคําว่า 
“มุ่งมั่น หมายถงึ ตั้งใจ อดทน 

9.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการจดัการ
ความรู้ (KM) (ครั้งที่ 4/2555 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 
และครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 
12 กันยายน 2555) 
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วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ”์ 
ถือเป็นองค์ประกอบทีจ่ะ
นําไปสู่ความสําเร็จในงานที่ทํา 
การสร้างพื้นฐานให้นิสิตของ
คณะฯ มีความมุ่งมั่นจึงเป็นส่ิง
ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา คือ 
“องค์กรแหง่ศาสตร์ด้าน
สุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ” โดยกระบวนการได้มาซึ่ง
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555 โดยได้
พิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ (9.1-3-1) 
เกี่ยวกับแนวทางการกําหนด
ตัวบ่งชี้ เป้าหมายตัวบ่งชี้ และ
การรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ ได้แก่ นิสิต อาจารย์
นิเทศ และสถานประกอบการ 
โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ ดงันี้ 
ตัวบ่งชี้อตัลักษณ์เพิ่มเติม : 
ระดับคะแนนเฉล่ียจากผล
สํารวจความพงึพอใจตาม
เอกลักษณ์นกัวทิยาศาสตรก์าร
กีฬา 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. การประเมินตนเองของนิสิต
ตามเอกลัษณ์คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีาด้าน

9.1-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการจดัการ
ความรู้ (KM) (ครั้งที่ 5/2556 
เมื่อวันที่ 18 กนัยายน 2556) 
9.1-3-3 สรุปผลการประเมิน
นิสิตตามเอกลักษณ์คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 
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ความมุ่งมั่น มีคะแนนเฉล่ียไม่
ต่ํากว่า 3.51 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
2. การประเมินนิสิตตาม
เอกลัษณ์คณะวทิยาศาสตร์
การกีฬาด้านความมุ่งมั่น โดยผู้
ประเมินนิสิตฝึกงาน มีคะแนน
เฉล่ียไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
3. การประเมินนิสิตตาม
เอกลัษณ์คณะวทิยาศาสตร์
การกีฬาด้านความมุ่งมั่น โดย
อาจารย์นเิทศ มีคะแนนเฉล่ีย
ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 
4. การประเมินนิสิตตาม
เอกลัษณ์คณะวทิยาศาสตร์
การกีฬาด้านความมุ่งมั่น 
รวมทัง้ 3 ข้อ มคีะแนนเฉล่ีย
ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 
5. การนําผลการปะเมิน ในข้อ 
1-4 มาใช้เป็นขอ้มูลการ
ปรับปรงุและพัฒนารูปแบบ
การการเรียนการสอน และ
การฝึกงานของนิสิตให้เกิด
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ สําหรับ
ในปีการศึกษา 2556 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ ไดม้ีการพจิารณา
และมีมติเห็นชอบใหก้ําหนดตวั
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บ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์
เฉพาะของคณะ ตามที่ได้
กําหนดไวใ้นปีการศึกษา 2555 
(9.1-3-2) และในปีการศึกษา 
2556 ได้ประเมนิผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์ทีก่ําหนด
ดังกล่าว (9.1-3-3)  

  4 มีการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบดว้ย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจําคณะ 
และจัดส่งสํานักประกัน
คุณภาพตามกําหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มขี้อมูลครบถว้น
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษากําหนดใน CHE 
QA Online และ 3) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ได้
มีการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ดังนี้ 1) มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ (9.1-4-1) ทํา
หน้าที่ดําเนินการควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ ที่มีการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2556 (9.1-4-2) 
และมีการติดตาม และ
ปรับปรงุการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ  
(9.1-4-3)  
2) มีจัดทําเป็นรายงานประเมิน
ตนเองที่มีครบถว้นถูกต้อง
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษากําหนดใน CHE 

91-4-1 คําส่ัง แต่งตัง้
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการ
ความรู้ ที่ 053/2555 ลงวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2555 
9.1-4-2 แผนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2556 
9.1-4-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ (ครัง้ที่ 1/2557 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557) 
9.1-4-4 บันทกึ ขอความ
เห็นชอบรายงานการประเมิน
ตนเอง 
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QA Online และเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา เพื่อ
พิจารณา (9.1-4-4) ก่อน
นําเสนอมหาวิทยาลัย และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
จัดส่งสํานักประกันคุณภาพ
ตามกําหนดเวลา   

  5 มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรงุการทํางาน และส่งผล
ให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้อง
แผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งชี ้

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การนําผลการประกันคุณภาพ
ภายในมาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ด้านการวจิัย เพือ่
ให้ผลการดําเนนิงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะ 
(แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ในระยะ 4 ปี ตั้งแต่
วันที่ 22 สิงหาคม 2553 – 21 
สิงหาคม 2557) (9.1-5-1) มี
การพัฒนาขึ้นจากปีก่อน 
ตามที่ระบุไวใ้นแผนพัฒนา
ปรับปรงุตามขอ้เสนอแนะจาก
รายงานการประกันคุณภาพ 
(9.1-5-2) โดยได้มีการ
ปรับปรงุประกาศให้ทุนการ
ตีพิมพ์ผลงานวจิัย สําหรับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR โดยวารสารน้ัน
ถูกจดัอยูใ่นควอไทล์ที่ 3 หรือ 
4 ฯลฯ จากรางวัล 5,000 บาท 

9.1-5-1 รายงานแผนปฏิบัติ
ราชการตามนโยบายการ
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ในระยะ 4 ป ี(ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557) 
9.1-5-2 แผนพัฒนาปรับปรงุ
ตามข้อเสนอแนะจากรายงาน
การประกันคุณภาพ (สปค. 
01) 
9.1-5-3 ประกาศคณะฯ เรื่อง 
รางวัลการตพีิมพ์ผลงานวิจัย 
ประจําปีงบประมาณ 2556 
และประจําปีงบประมาณ 
2557 
9.1-5-4 สรุปผลการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ครบรอบปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556) 



273 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ปรับปรงุเป็น 10,000 บาท 
เพื่อกระตุ้นการสร้าง
ผลงานวิจัย (9.1-5-3) ทั้งนี้ ผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้อง
แผนกลยุทธ์ ในปีงบประมาณ 
2557 (ปีการศึกษา 2556) 
รายงาน  ณ 30 พฤษภาคม 
2557   พบว่า มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด 20 ตวัช้ีวัด ผลการ
ดําเนินงานแบ่งออกเป็น 
สามารถบรรลุเป้าหมาย 11 
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 55.00 
ของตัวช้ีวัดที่ดําเนินการ
ทั้งหมด และไม่บรรลุเป้าหมาย 
จาํนวน 8 ตวัช้ีวดั คิดเป็นร้อย
ละ 40.00 ของตัวช้ีวัดที่
ดําเนินการทัง้หมด นอกจากนี้ 
ผลการดําเนินตามแผนได้ผ่าน
การประเมินจาก
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน 
และผู้อํานวยการสํานัก โดย
ผ่านความเห็นชอบจากสภา-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
การประชุมครั้งที่ 5/2557 มี
ค่าคะแนนการประเมินผล
คณบดี เท่ากับ 4.95 จาก
คะแนนเต็ม 5 (9.1-5-4) 

  6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ได้
จัดและเชื่อมโยงให้มรีะบบ

9.1-6-1 รายการ ระบบ
สารสนเทศทีใ่หข้้อมูล
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

สารสนเทศต่างๆ ที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ (9.1-6-
1) ประกอบดว้ย  
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ และ
องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และจัดการ เชน่ ข้อมูล
สารสนเทศกองแผนงาน 
(www.planning. ku.ac.th) 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต เช่น ระบบสารสนเทศ
นิสิต 
(https://std.regis.ku.ac.th/) 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรม
การพัฒนานิสิต และ
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เช่น ระบบ Transcript 
กิจกรรมนิสิต 
(http://nisit.kasetsart.org) 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
เช่น ระบบออนไลน์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(www.rdi.ku.ac.th) 
องค์ประกอบที่ 5 การบรกิาร
ทางวิชาการแกสั่งคม เช่น 
ระบบฐานข้อมลูพัฒนา

สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

วิชาการ ของสํานักงานบริการ
วิชาการ 
(https://kuservice.ku.ac.th) 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ เชน่ ระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP) 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพ เช่น 
ระบบ CHE QA Online 
(www.cheqa.ku.ac.th) 

  7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา ได้
มีการประเมินผลการดําเนินใน
ด้านต่างๆ ที่เปน็การเปดิ
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
โดยนิสิต ได้มีส่วนในประเมิน
การเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ (9.1-7-1) โครงการ
สัมมมนาคณาจารย์และนิสิต 
เพื่อประเมินการเรยีนการสอน 
(9.1-7-2) และประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณบดี ซึ่ง
ประเมินโดยบุคลกรและนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
(9.1-7-3)  โดยผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการ ได้เชิญเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในพิจารณา
ร่างนโยบายพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ในระยะ 
4 ปี (2558 -2561) (9.1-7-4) 
เพื่อรว่มกําหนดนโยบายและ

9.1-7-1 สรุปผลการประเมิน
การเรียนการสอน 
9.1-7-2 โครงการสัมมมนา
คณาจารย์และนิสิต เพื่อ
ประเมินการเรยีนการสอน 
9.1-7-3 แบบรายงานสรุป
วิเคราะห์การประเมินผลการ
บริหารงานของคณบดี  
9.1-7-4 บันทึกข้อความ เรื่อง 
ขอเรียนเชิญเปน็ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

วางแผนการบรหิารของคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ให้
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ใช้บริการ ทัง้ด้านการเรียน
การสอน การวจิัย และการ
บริการวิชาการ  

  8 มีเครือข่ายการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวา่ง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
เครือข่ายการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวา่ง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน ได้แก่ เครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับสถาบันอดุมศึกษา 
ระหว่างมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์วทิยาเขต
กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงั
สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัย
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี (9.1-8-1) และมี
กิจกรรมร่วมกัน โดยคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีาได้ส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2557 ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เพื่อประชุมรายงานความ
คืบหน้าของกิจกรรมใน
เครือข่าย และวางแนวทางใน

9.1-8-1 บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
สถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วทิยา
เขตพระราชวงัสนามจันทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
9.1-8-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการ
ความรู้ (ครัง้ที่ 1/2557 เมือ่
วันที่ 29 มกราคม 2557) 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การดําเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างเครือข่าย และได้มีการ
สรุปผลการรว่มเครือข่ายใน
การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
(9.1-8-2) 

  9 มีแนวปฏิบัติที่ดหีรืองานวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น 
และเผยแพร่ใหห้น่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

- -

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

8 ข้อ 8 ข้อ 4.00 บรรลุเป้าหมาย
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย

8 ข้อ 8 ข้อ 4.00 บรรลุเป้าหมาย
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

8 ข้อ 7 ข้อ 4.00 บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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ตัวบ่งชี้ที ่9.2 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณข์อง
มหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

หมายเหตุ อัตลักษณ์ของ มก. สํานึกดี มุง่มั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กําหนดตัวบ่ง ช้ี เ พ่ิมเติมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ “สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” โดยกําหนดจากคําว่า “มุ่งมั่น 
หมายถึง ต้ังใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ” โดยสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ                        
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คือ “องค์กรแห่งศาสตร์ด้านสุขภาพและกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ” ซึ่ง
กําหนดตัวบ่งช้ีจากระดับคะแนนเฉลี่ยจากผลสํารวจความพึงพอใจตามเอกลักษณ์นักวิทยาศาสตร์การ
กีฬา จาก 3 แหล่งได้แก่ ข้อมูลจากการประเมินตนเองของนิสิตช้ันปีที่ 4 ข้อมูลการประเมินนิสิตสถาน
ประกอบการ จํานวน 29 แห่ง และข้อมูลการประเมินจากอาจารย์นิเทศน์นิสิตฝึกงาน 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 การประเมินตนเองของนิสิต
ตามเอกลัษณ์คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาด้านความมุ่งมั่น มี
คะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า 3.51 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การสํารวจความพึงพอใจตาม
เอกลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ด้านความมุ่งมั่น จาก
การประเมินตนเองของนิสิต 
ชั้นปีที่ 4 จํานวน 50 คน มี
ระดับคะแนนเฉล่ีย ในภาพรวม 
4.47  

9.1-3-3 สรุปผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามเอกลัษณ์
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยด้านความมุ่งมั่น 

  2 การประเมินนิสิตตามเอกลัษณ์
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีาด้าน
ความมุ่งมั่น โดยผู้ประเมินนิสิต
ฝึกงาน มีคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํา

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การสํารวจความพึงพอใจตาม
เอกลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ด้านความมุ่งมั่น จาก

9.1-3-3 สรุปผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามเอกลัษณ์
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

การประเมินนิสิตของสถาน
ประกอบการ จาํนวน 29 แหง่
มีระดับคะแนนเฉล่ีย ใน
ภาพรวม 4.57 

มหาวิทยาลัยด้านความมุ่งมั่น

  3 การประเมินนิสิตตามเอกลัษณ์
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีาด้าน
ความมุ่งมั่น โดยอาจารย์นิเทศ 
มีคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การสํารวจความพึงพอใจตาม
เอกลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ด้านความมุ่งมั่น จาก
การประเมินของอาจารย์
นิเทศน์นิสิตฝึกงาน จํานวน 17 
คน มีระดับคะแนนเฉล่ีย ใน
ภาพรวม 4.85 

9.1-3-3 สรุปผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามเอกลัษณ์
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยด้านความมุ่งมั่น 

  4 การประเมินนิสิตตามเอกลัษณ์
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีาด้าน
ความมุ่งมั่น รวมทั้ง 3 ข้อ มี
คะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา มี
การสํารวจความพึงพอใจตาม
เอกลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ด้านความมุ่งมั่น ใน
ภาพรวม มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
ในภาพรวม 4.63 

9.1-3-3 สรุปผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามเอกลัษณ์
คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยด้านความมุ่งมั่น 

  5 การนําผลการปะเมิน ในข้อ 1-
4 มาใช้เป็นข้อมูลการปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบการจดัการ
เรียนการสอน และการฝึกงาน
ของนิสิตให้เกิดประโยชน์ต่อ
วิชาชีพ  

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการ
ความรู้ ได้ให้ความเห็นชอบกับ
ผลการประเมิน และเสนอแนะ
ให้เสนอตอ่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นประโยชน์ตอ่ไป ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2557 (9.2-5-1) 

9.1-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการ
ความรู ้ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2557 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 

ตัวบ่งชี้ที ่15 (สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด 
ชนิดของตัวบง่ชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด

หมายเหตุ ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของ
คณะกรรมการ = กก) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 ใช้คะแนนผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยต้นสังกัด 

4.59 ผลการประเมนิการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
ต้นสังกัด 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2555 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

4.50 4.56 4.56 บรรลุเป้าหมาย
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย

4.50 4.57 4.57 บรรลุเป้าหมาย
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศกึษา 2556 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ บรรลเุปา้หมาย

4.50 4.68 4.68 บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : - 
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 
 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 
4 ด้าน ได้แก่ มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มุมมองด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งช้ืที่
กําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 19 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งหมด 43 ตัว
บ่งช้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์
ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือ
ดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ            
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

 
การประเมินคณุภาพตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พบว่า  มีการดําเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่
กําหนดของ มก. 1 ตัวบ่งช้ี  สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งหมด 36 ตัวบ่งช้ี 
โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.55 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.52 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O รวม
องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 3.58 4.75 3.70 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00 4.80 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 6 - 5.00 4.50 4.67 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 7 - 4.75 4.95 4.99 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9 - 4.00 - 4.00 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 3.93 4.89 4.28 4.55  
ผลการประเมนิ ดี ดีมาก ดี ดีมาก   
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังน้ี 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มีมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่ดี 

2. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
4.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
การสนับสนุนให้มีการสร้างผลงานวิจัย 

3. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมิน คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมท่ีดี 

4. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมิน คะแนนเฉล่ีย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีมาตรฐานในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดี 
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การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พบว่า มีระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.55 ผลประเมิน ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.52 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.2  
ตารางที่ 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน
I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคณุภาพบัณฑิต - - 3.79 3.79 ดี 
มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

  

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

- 4.71 4.95 4.87 ดีมาก

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

3.93 4.90 4.46 4.56 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน - 5.00 5.00 4.76 ดีมาก
ผลการประเมิน 3.93 4.89 4.28 4.55 ดีมาก

ดี ดีมาก ดี ดีมาก  
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของมาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ดังน้ี 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.79 ผล
ประเมิน ได้คุณภาพระดับดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะฯ มีนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และสังคม ซึ่งส่งผลให้บัณฑิตได้งานทําตามเกณฑ์
มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามคณะฯ ควรพิจารณาเรื่องการสนับสนุนการนําผลงานตีพิมพ์หรือแผยแพร่
ของบัณฑิตเพ่ิมมากขึ้น 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า มีผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า 
ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.93, 4.89 และ4.28 ตามลําดับ ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมากทุกตัว หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
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อุดมศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.87 ผลประเมิน ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา คะแนนเฉล่ีย 4.56 ผลประเมิน ได้คุณภาพระดับดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า 
ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 4.76 ผลประเมิน ได้คุณภาพระดับดีมาก 
การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พบว่า มีระบบคุณภาพ
ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉล่ีย 4.55 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หาก
พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.52 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
ตารางที่ 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม

1.ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย - 4.86 4.13 4.46 ดี 
2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.78 4.65 4.84 ดีมาก 
3.ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 2.86 5.00 4.57 4.10 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 3.93 4.89 4.37 4.55  
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก  
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหาร
จัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังน้ี 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี โดยผลการประเมินด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉล่ีย 4.83 และ4.13 
ตามลําดับ ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมากและดี  ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะฯ มีระบบและ
กลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีส่งผลให้ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่จํานวนที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม การนําความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ที่
สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกจํานวนมาก 
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2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.84 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก  โดยผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 
5.00, 4.89 และ 4.65 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมากทุกด้าน สะท้อนให้เห็นว่า คณะฯมีการจัดทํา
แผนที่สามารถนําสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างชัดเจน มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรมี
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ดี 

3. ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก โดย
ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า และด้านกระบวนการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 และ5.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมากทุกด้าน สะท้อนให้เห็นว่า คณะฯได้บริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน 
มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิผลในการพัฒนางานด้านต่างๆ 

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.10 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี  โดยผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต มี
คะแนนคะแนนเฉลี่ย 2.87, 5.00 และ4.27 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ดี ดีมาก และดี 
ตามลําดับสะท้อนให้เห็นว่า คณะฯมีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ แต่ยังคงต้องพิจารณาสนับสนุนให้อาจารย์ ผลิตผลงานเพ่ือตีพิมพ์ เผยแพร่ และนําไปใช้
ประโยชน์ เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจใช้การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ต่อไป 
การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พบว่า มีระบบคุณภาพ
ตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมี
ผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉล่ีย 4.55 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.52 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
ตารางที่ 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศกึษา (ป.5) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

3.58 4.82 4.12 4.50 ดี

 (1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก
 (2) ด้านวิชาการ 2.87 4.67 3.28 3.84 ดี
 (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก
 (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 4.95 4.85 ดีมาก
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน I P O รวม

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.31 4.61 ดีมาก 

 (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 3.79 4.24 ดี 
 (2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 4.60 4.80 ดีมาก 
 (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

 (4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 4.50 4.67 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 3.93 4.89 4.28 4.55  
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก  
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังน้ี 
 1. ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 4.50 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี  ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่  

- ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
- ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.84 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
- ด้านการเงิน มีคะแนนเฉล่ีย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
- ด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.85  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

2. ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 4.61 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่  

- ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉล่ีย 4.24 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
- ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉล่ีย 4.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้

คุณภาพระดับดีมาก 
- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 ผลประเมินได้

คุณภาพระดับดีมาก 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 
  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังน้ี 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
  จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. บุคลากรที่รับผดิชอบในหน่วยงานย่อยภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ยังขาดความ
เข้าใจในการจดัทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนเป้าหมายของตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทีร่ับผิดชอบในหน่วยงานย่อยภายในคณะ

วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของระดับมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนเป้าหมาย
ของตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. การเพ่ิมคุณวุฒิอาจารย์และการเพ่ิมตําแหน่งทางวิชาการ 
2. แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาของระดับปริญญาเอกยังมีคุณภาพไม่สูง 
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  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดทาํแผนการบริหารพัฒนาคณาจารย์ ระยะ 5 ปี โดยเฉพาะการกําหนด

กรอบคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการให้ชัดเจน และมกีารนําผลการประเมินมา
พิจารณาปรับปรุงแผนในทุกๆ รอบปี 

2. ทุกหลักสูตรควรหามาตรการเพ่ิมระดับคุณภาพของแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาของระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR  หรือ ISI หรือ Scopus 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่ายังมีน้อย 
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรเพ่ิมกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า เพ่ือให้ศิษย์เก่ามี
ความผูกพันกับคณะและมหาวิทยาลัย และเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรม
ของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติยังมีน้อย 
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  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรมีมาตรการผลักดันให้อาจารย์ทีตี่พิมพ์ในวารสารนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีเครือข่ายและความร่วมมือบริการวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และให้
การสนับสนุนการจัดดําเนินโครงการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและ
เป็นโครงการที่สามารถบูรณาการเข้าการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ได้เป็นอย่างดี 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรพัฒนางานบริการทางวิชาการควบคู่กับกับงานวิจัย เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่

 จุดที่ควรพฒันา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. นิสิตยังมีด้านศิลปะและวัฒนธรรมไม่เป็นทีย่อมรับในระดับชาติ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนานิสิตให้มีความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพฒันา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพฒันา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  จุดแข็ง 

1. มีการมอบหมายภาระงานด้านประกันคุณภาพตามขอบเขตการประเมินคุณภาพ
การศึกษา และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ทําให้มผีลการดําเนินงานที่ดี 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรหาแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หน่วยงาน

อ่ืนได้นําไปใช้ประโยชน์  
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 จุดที่ควรพฒันา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับ
สาขาวิชา และหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการประเมินคุณภาพ ดังน้ี 

3.3.1 สาขาวิชา 
หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริม

จุดแข็ง 
จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ภาพรวมเพื่อเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน 
  มหาวิทยาลัยควรจัดสรรอัตรากําลงั ท้ัง

สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
เพื่อแบ่งเบาภาระงาน และเพื่อเพิ่มการ
สร้างผลงานวิชาการและตําแหน่งทาง
วิชาการอย่างเต็มท่ี 

ภาพรวม 
 อาจารย์ในคณะฯ มี

ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง ในของแต่ละ
สาขาวิชา และสามารถ
สร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือ ในระดับชาติ
และนานาชาติ  

คณะฯ ควรสนับสนุนบุคลากรสาย
สนับสนุนประจําสาขาวิชา เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานในสาขาวิชา 
คณะฯ ควรสนับสนุนระบบบริหาร
จัดการเบด็เสร็จภายใต้การบริหาร
จัดการของสาขาวชิา รวมถึงการจดัสรร
เงินใหอ้ยู่ในการดาํเนินการภายใต้
สาขาวิชา 

ภาพรวมสาขาวิชา 
หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริม

จุดแข็ง 
จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

สาขาวิชาการ
จัดการทางการกฬีา 
สาขาวิชาจิตวิทยา
การกีฬา 
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริม
จุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

สาขาวิชาชีวกล
ศาสตรก์ารกฬีา 

 

สาขาวิชาสรีรวิทยา
การออกกาํลงักาย 

 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริม

จุดแข็ง 
จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

สาขาวิชาการ
จัดการทางการกฬีา 

  ขาดหลักฐานท่ีมีความ
ชัดเจนในบางเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน 

ควรมีการจดัทําหลักฐานท่ีมีความ
ชัดเจนเพิ่มตมิ เพื่อใช้ในการประเมนิ
คุณภาพภายใน ในระดับคณะต่อไป 

สาขาวิชาจิตวิทยา
การกีฬา 

  ขาดหลักฐานท่ีมีความ
ชัดเจนในบางเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน 

ควรมีการจดัทําหลักฐานท่ีมีความ
ชัดเจนเพิ่มตมิ เพื่อใช้ในการประเมนิ
คุณภาพภายใน ในระดับคณะต่อไป 

สาขาวิชาชีวกล
ศาสตรก์ารกฬีา 

  

สาขาวิชาสรีรวิทยา
การออกกาํลงักาย 
 

  

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริม

จุดแข็ง 
จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

สาขาวิชาการ
จัดการทางการกฬีา  
สาขาวิชาจิตวิทยา
การกีฬา 

ควรมีการทําวิจัยในช้ัน
เรียนพัฒนาการเรยีน
การสอน 

สาขาวิชาชีวกล
ศาสตรก์ารกฬีา 
สาขาวิชาสรีรวิทยา
การออกกาํลงักาย 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต (ดําเนินการระดับคณะ)
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริม
จุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริม
จุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

สาขาวิชาการ
จัดการทางการกฬีา 

ขาดการตดิตาม
ประเมินผล และการนํา
ผลการประเมินไป
ปรับปรงุ 

ควรมีการตดิตามประเมินผล และการ
นําผลการประเมินไปปรับปรุง 

สาขาวิชาจิตวิทยา
การกีฬา 

 ขาดการตดิตาม
ประเมินผล และการนํา
ผลการประเมินไป
ปรับปรงุ 

1. ควรมีการติดตามประเมินผล และ
การนําผลการประเมินไปปรบัปรุง 
2. ควรกระตุ้นให้อาจารย์สรา้ง
ผลงานวจิัย และนาํไปตีพมิพ์ในระดับ
นานาชาต ิ

สาขาวิชาชีวกล
ศาสตรก์ารกฬีา 
สาขาวิชาสรีรวิทยา
การออกกาํลงักาย 

 ควรกระตุ้นให้อาจารย์สรา้งผลงานวจิัย
และนําไปตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกส่ังคม
หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริม

จุดแข็ง 
จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

สาขาวิชาการ
จัดการทางการกฬีา 

 การบรูณาการการบริการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย ควรใช้ มคอ.3 
กับ มคอ. 5 เป็นหลักฐานประกอบ 

สาขาวิชาจิตวิทยา
การกีฬา 

ขาดหลักฐานการบูร
ณาการการบริการกับ
การวิจัย  

การบรูณาการการบริการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย ควรใช้ มคอ.3 
กับ มคอ. 5 เป็นหลักฐานประกอบ 

สาขาวิชาชีวกล
ศาสตรก์ารกฬีา 

 การบูรณาการการบริการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย ควรใช้ มคอ.3
กับ มคอ. 5 เป็นหลักฐานประกอบ 

สาขาวิชาสรีรวิทยา
การออกกาํลงักาย 

การบรูณาการการบริการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย ควรใช้ มคอ.3 
กับ มคอ. 5 เป็นหลักฐานประกอบ 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ดําเนินการระดบัคณะ)
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ

หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริม
จุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

สาขาวิชาการ
จัดการทางการกฬีา 

 1. ขาดหลักฐานเกณฑ์
ประเมินข้อท่ี 1  
2. หลักฐานท่ีมไีมต่รง
กับหลักฐานท่ีอา้งอิง 

จัดเอกสารหลักฐานให้ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริม
จุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

สาขาวิชาจิตวิทยา
การกีฬา 

   1. ขาดหลักฐานเกณฑ์
ประเมินข้อท่ี 1-2 

จัดเอกสารหลักฐานให้ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

สาขาวิชาชีวกล
ศาสตรก์ารกฬีา 

   1. ควรมีการจัดรวบรวมองค์ความรูใ้ห้
อยู่ในรูปแบบท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

สาขาวิชาสรีรวิทยา
การออกกาํลงักาย 

  1. ควรมีการแนบแผนการจดัการ
ความรู ้
2. จัดเอกสารหลกัฐานใหต้รงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
3. ควรเพิ่มโครงการปฏิบตัิการช่วยฟื้น
คืนชีพเข้าไปในแผนการจัดการความรู้ 
 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (ดําเนินการระดับคณะ)
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ดําเนินการระดับคณะ)

 
3.3.2 สํานักงานเลขานุการคณะ 

องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทาง
เสริมจุดแข็ง

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ภาพรวม 1. บุคลากรมี
ศักยภาพสูงในการ
ดําเนินงาน และ
พร้อมท่ีจะพัฒนา
งาน 

 1. ควรใสห่มายเลขเอกสารอ้างอิงใน
รายงานผลการดําเนินงานทุกข้อ เพือ่
ง่ายต่อการตรวจเอกสาร 
2. ควรสร้างความเข้าใจในการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง เพื่อจะได้
สะท้อนผลการดาํเนินงาน ท่ีแท้จริง 
3. ควรส่งเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ
ในข้ันตอนการจัดการความรู้ให้กับ
บุคลากรให้เข้าใจมากย่ิงข้ึน 

เสนอคณะ   1. ควรสนับสนุนให้มีสถานท่ีในการ
จัดเก็บอุปกรณ์ทางด้าน IT ให้เป็น
ระบบใหง้่ายตอ่การใช้งานและการ
บํารุงรักษา รวมถึงเพ่ือยืดอายุการใช้
งาน 

องค์ประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ 

  1. การกาํหนดปรชัญา 
ปณิธาน วตัถุประสงค์ และ
แผนของสํานักงาน
เลขานุการคณะ 
2. สาํนักงานเลขานุการคณะ 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทาง
เสริมจุดแข็ง

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

เลือกรายงานผลการ
ดําเนินงาน ชุดท่ี 1 ดังน้ัน 
ในการดาํเนินงาน ควรแยก
จัดทําแผนปฏิบตักิารของ
สํานักงานเป็นการเฉพาะ 
เพื่อความชัดเจน 

องค์ประกอบท่ี 2 
ภารกิจหลกั 

 1. ควรมีการประเมินผลสําเร็จของ
โครงการการปรับปรุงงาน 
2. การปรับปรุงงานควรมีการ
เปรียบเทียบใหเ้หน็ความชัดเจนในการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

องค์ประกอบท่ี 3 
การบริหารและ
จัดการ 

 1. ควรส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในขั้นตอนของการ
จัดการความรูใ้หก้บับุคลากร
ให้เข้าใจมากย่ิงข้ึน 

1. ควรมีแผนการบริหารและการพฒันา
คุณภาพบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ให้ครอบคลุมทุกดา้น เช่น ด้านการ
ส่งเสรมิทักษะในวชิาชีพ 
2. ควรรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงให้ครบทุกข้ันตอน 
3. ควรวิเคราะหแ์ปลผลข้อมลูการ
ประเมินความคิดเห็นต่อการบริหาร
สํานักงานเลขานุการให้ชัดเจน 
4. ควรจัดทําข้ันตอน กระบวนการ
จัดการความรู้ไห้เป็นไปตาม
กระบวนการจัดการความรู้และให้
สอดคล้องเช่ือมโยงไปในทิศทาง
เดียวกัน 
5. ควรจัดทําสรุปผลการนําองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ โดยเปรียบเทียบให้เห็น
ประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน เช่น 
ลดระยะเวลาการทํางาน หรือลด
ค่าใช้จา่ย 
6. ควรนําผลการประเมินความสาํเร็จ
ของแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร และข้อเสนอแนะ  จาก
คณะกรรมการบรหิารสํานักงาน
เลขานุการ ไปพัฒนาปรับปรุง 



298 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทาง
เสริมจุดแข็ง

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 4 
การเงินและ
งบประมาณ 

  1. ควรเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบทาง
การเงินในการปฏิบัติงาน 

1. ควรจัดทํารายงานทางการเงินท่ี
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
รายงานต่อผูบ้ริหารประจําทุกเดือน 
และรายงานภายในวันท่ี 15 ของเดอืน
ถัดไป เพื่อนําข้อมลูไปใช้ในการวางแผน 
และตัดสินใจ 
2. ควรมีการจัดทําข้ันตอนและกาํหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการเงนิ
บัญชีและพสัดุ อย่างชัดเจน เป็นลาย
ลักษณ์อกัษร และเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ใหผู้้เกี่ยวข้องทราบและ
ถือปฏิบัต ิ
3. ควรมีระบบการควบคุมการ
ดําเนินงานตามแผน และดําเนินการ
ติดตามภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดตาม
ระเบียบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
4. ควรมีการติดตาม เร่งรดัลูกหน้ี และ
ตรวจสอบผลการชําระหน้ี ให้ชําระหน้ี
ตามระเบียบ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
5. ควรวิเคราะหส์รุปผล แบบประเมนิ
ความพึงพอใจให้ชัดเจนให้ไดม้าซ่ึง
ข้อเท็จจรงิ โดยสะท้อนปัญหาเพ่ือจะได้
นําข้อมลูไปพัฒนาและปรับปรุงในการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
6. ควรเพิม่การเสริมสรา้งความเขา้ใจ
เกี่ยวกับระเบียบทางการเงินในการ
ปฏิบัติงาน 
7. ควรมีคณะกรรมการลงนามครบทุก
คนในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

องค์ประกอบท่ี 5 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

  1. ขาดการกาํหนดตัวบง่ช้ี
ของแผนปฏิบัติการประจําปี
ให้ชัดเจน ทําให้ไมส่ามารถ
วัดผลได ้

1. ควรจัดกจิกรรมท่ีส่งเสริมให้บุคลากร
รับรู้และเข้าใจความหมายของ
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย 
และของคณะฯ และวิสัยทัศน์สํานักงาน
เลขานุการ 
2. ควรมีการพัฒนาและปรับปรงุจาก
การรายงานผลการดําเนินงานตามวงจร 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทาง
เสริมจุดแข็ง

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

PDCA และจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในรอบปีท่ีผา่นมา ของสํานักงาน
เลขานุการ 
3. ควรมีการดาํเนินงานจดัทําตวับ่งช้ี
ของแผนปฏิบัติการประจําปีของ
สํานักงานเลขานุการให้ชัดเจนเพือ่ให้
สามารถวัดผลไดจ้ริง และรายงานผล
การดาํเนินงานตามวงจร PDCA 
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บทที่ 4  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รบัการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาํปี
การศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2557 โดยมีรายนามคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ดังน้ี 

1) อาจารย์ไวพจน์   จันทร์เสม ประธานกรรมการ  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  สถาบันการพลศึกษา  

2) ผศ.ดร.พราม  อินพรม รองประธานกรรมการ  
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3) รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน กรรมการ  
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

4) รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร กรรมการ  
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 

5) ผศ.ดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ กรรมการ  
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 

6) นางสุนทรี กลิน่บุปผา กรรมการและเลขานุการ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 

7) นางสุปราณี สระทองฮ่วม ผู้ช่วยเลขานุการ  
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาปี

การศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม  
2557 พ.ศ. 2556โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557)และได้รวบรวมข้อมูล
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เพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์อาจารย์ จํานวน 7 คน บุคลากรสายสนับสนุนจํานวน  7คนและนิสิต 
จํานวน11 คน ผู้ใช้บริการ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 4 คน 
 ในรอบการประเมินปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีหลักสูตรรวมท้ังสิ้น 5หลักสูตร เปิด
การเรียนการสอน 4 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษา 
รวมท้ังสิ้น 520 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 347 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 
100 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 73 คน ตลอดจนมีผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 
รวมทั้งสิ้น 59 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 42 คน ระดับปริญญาโท จํานวน  6 คน และ
ระดับปริญญาเอก 11 คน นอกจากน้ีคณะมีอาจารย์ประจําทั้งสิ้น 32 คน ลาศึกษาต่อ 7 คน รวม
อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 25 คน มีตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 19 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 4 
คน  รองศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน   
 สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะรอบปีการศึกษา 2556 คณะผู้
ประเมินได้ศึกษารายงานการประเมินตนเองเอกสารและหลักฐานอ้างอิงต่างๆของคณะอย่างละเอียด
พร้อมทั้งได้ตรวจเย่ียมพ้ืนที่จัดการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะตลอดจนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานของคณะจากคณะผู้บริหารอาจารย์นักศึกษาปัจจุบันและผู้ที่เก่ียวข้องทุก
ภาคส่วนโดยคณะกรรมการประเมินได้วิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งช้ี 
สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 12 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งหมด 35 ตัวบ่งช้ี 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมอยู่ในระดับดี
มาก (4.52) โดยจําแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จํานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (5.00)  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (5.00) 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (5.00) องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
(5.00) องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4.99) และองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (4.67) สําหรับองค์ประกอบที่มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี จํานวน 3 
องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (4.36) องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (4.08) และ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4.34)  ดังตารางที่ 1 สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 
 จุดแข็ง 

1. อาจารย์มีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน 
และมหาวิทยาลัย 

ในต่างประเทศ 
2. นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความรักความผูกพันและเช่ือมั่นในการจัดการเรียนการ

สอนของคณะฯ 
3. คณะฯมีการบริการวิชาการที่หลากหลาย และเกิดประโยชน์แก่สังคมสามารถบูรณา

การเข้ากับการ 
เรียนการสอนและการวิจัยได้เป็นอย่างดี 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะฯ ยังขาดความเข้าใจในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ให้มีความ 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป้าหมายของตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ตํ่ากว่าเกณฑ์ สกอ. 
3. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติยังมีน้อย 
4. ขาดระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ 
5. ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ ไม่เป็นตาม

เป้าหมาย 
หลายตัวบ่งช้ี 
  ข้อเสนอแนะ 
     - 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
    - 
ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง  4  ด้าน 
  ในปีการศึกษา  2556  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ที่
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมีประสิทธิผลการดําเนินงานในแต่ละด้าน ดังน้ี 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

1. มีการดําเนินงานการเรียนการสอน   ในรอบปีการศึกษา  2556 คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ได้ทํา 

การจัดการเรียนการสอน  4 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 1 
หลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีจํานวน
นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 520 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 347 คน ระดับปริญญาโท 
จํานวน 100 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 73 คน ตลอดจนมีผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2556 รวมทั้งสิ้น 59 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 42 คน ระดับปริญญาโท จํานวน  6 คน 
และระดับปริญญาเอก 11 คน  อีกทั้งยังพัฒนาในเรื่องการสื่อสารที่ต้องการความรวดเร็ว และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้ดีย่ิงขึ้น   

2. มีการดําเนินงานด้านงานวิจัย  ในรอบปีการศึกษา  2555 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
การดําเนินการปรับปรุงระบบการขอรับทุนสนับสนุนงานวิชาการ ผลงานทางวิชาการ เพ่ิมงบประมาณ
สนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์ นักวิจัย ได้
สร้างสรรค์ผลงานอย่างแพร่หลาย รวมถึงมีการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เพ่ือรวบรวม
จัดเก็บให้สมบูรณ์มากขึ้น  อีกทั้งยังส่งเสริมศักยภาพในการทํางานวิจัย การปลูกจิตสํานักสําหรับ
นักวิจัย โดยจัดทําป้ายจรรยาบรรณนักวิจัยปิดประกาศในทุกภาควิชา    

3.  มีการดําเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม   ในรอบปีการศึกษา  2556  คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา  มีการจัดทําโครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการทั้งอาจารย์และนิสิต
เผยแพร่ทั้งระบบผ่านระบบเว็บไซต์คณะ   Line   facebook  ทั้งนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า  ซึ่งเป็นที่
พอใจแก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก 

4.  ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ในรอบปีการศึกษา  2556 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้
จัดกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในลักษณะดําเนินการเองและเข้า
ร่วมกับวิทยาเขต อันได้แก่  กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้นิสิตมีค่านิยมที่ถูกต้องและ
มีจิตสํานึกในการช่วยเหลือสังคม  กิจกรรมทํานุบํารุงพระศาสนาและส่งเสริมจิตสาธารณะ มีการ
สนับสนุนให้นิสิตรู้จักทําให้พระศาสนามั่นคงเจริญ กิจกรรมอบรม คุณธรรม จริยธรรม เป็นการ
ส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งสามารถนําคุณธรรม
จริยธรรมไปประยุกต์ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

นวัตกรรมหรือแนวปฏบิตัิท่ีด ี
            คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในทุกภารกิจของ
คณะฯ 
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปกีารศึกษา 2555 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 
2555  พบว่าคณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  
โดยมีโครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 11 กิจกรรม มีการดําเนินงานครบทุก
โครงการและกิจกรรม 
 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับ

การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 8 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่  8  ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่าง
วันที่ 17-19 มิถุนายน 2556 พบว่ามีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 
38 ตัวบ่งช้ี ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.65 อยู่
ในเกณฑ์ ดีมาก  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน  4.42 
อยู่ในเกณฑ์ ดี 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และ
การตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นรวมทั้งการ
ค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการ
ประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
สาธารณะชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ี

ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงาน

ตามระบบประกันคุณภาพ 
 
กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวทิยาลัย 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน จํานวน 2 วัน ต้ังแต่วันที่ 24 – 
25 กรกฎาคม 2557 โดยมีกําหนดการประเมินในแต่ละวัน ดังน้ี 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 กรกฎาคม 2557 
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมพิจารณากําหนดประเด็นการ

ประเมิน 
 ณ ห้องประชุม SS 1204 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เวลา 09.00 - 09.30 น.   - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

เวลา 09.30–10.30 น. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬารายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2556 

เวลา 10.30 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 – 15.30น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

เวลา 15.30–16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
วันศุกร์ท่ี 25 กรกฎาคม 2557 

เวลา 08.30–09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน  
เวลา 09.00–10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์  

  คณะกรรมการประเมินฯ ทีมท่ี 1 อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน   
 เวลา 09.00–09.45 น. กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละสาขาวิชา  จํานวน 4 คน 
 เวลา 09.45 – 10.30น. กลุ่มท่ี 2 กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 4 คน 
  คณะกรรมการประเมินฯ ทีมท่ี 2กลุ่มนิสิต และศิษย์เก่า/ผู้ใช้บัณฑิต 
 เวลา 09.00 – 09.45น. กลุ่มท่ี 3  - กลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรี คละชั้นปี จํานวน 6 คน 
             - กลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คละชั้นป ี จํานวน 3 คน 
 เวลา 09.45–10.30น. กลุ่มที ่4กลุ่มศษิย์เก่า และผูม้สี่วนเก่ียวข้อง จํานวน 3 คน  
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เวลา 10.30 – 12.00น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน(เพ่ิมเติม) 
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินฯ 
เวลา 15.10 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของคณะฯ รับทราบ  ณ ห้องประชุมSS1204คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Common data set) ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 
ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่
ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5คะแนน ซึ่ง
เป็นการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนนสําหรับ
การแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 -1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51– 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่

กําหนดเพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับนโยบาย
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 
องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งช้ีสกอ. 23 ตัว
บ่งช้ี และ สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 12 (ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัว
บ่งช้ีที่  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 (รายงานข้อมูล แต่ไม่นําคะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด38 ตัว
บ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.52  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดัง
ตารางที่ 1 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี ้(ป.1) 
   

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้า 
หมาย 

  

ผลการดําเนินงาน
บรรลุ

เป้าหมาย 
(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ)

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์(%หรือสัดส่วน)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
กระบวนการพัฒนาแผน 

8
-

-
8

/
5

  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
5

-
-

7
/

5
  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 

56.67
18

32
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=

56.250 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้น

ไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 4.688) 

x
4.69

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

6.67
2

32
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ=

6.250 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้น

ไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.042) 

x
1.04

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
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7
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-
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/
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-
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-
6

/
5

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 
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-

-
4

/
4
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 
เป้า 

หมาย 
  

ผลการดําเนินงาน
บรรลุ

เป้าหมาย 
(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ)

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์(%หรือสัดส่วน)

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

7
-

-
7

/
5

  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต

6
-

-
6

/
5

  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

7
-

-
7

/
5

  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

6
-

-
6

/
5

  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

150000 5832315
25

(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบัน = 5,830,315.00/จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา =25.00)=233,212.60 บาทเมื่อเทียบค่า
คะแนนเต็ม 5 = 150,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ

5.000) 

/
5

  

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 5 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

10
4.25

32
(ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่เท่ากับ4.250/จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา
ทั้งหมดเท่ากับ32.000) = ร้อยละ13.281 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 

20 เท่ากับ 5 คะแนน  ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 3.320 

/
3.32

  

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 6 

งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 
20

4
32

(ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใช้
ประโยชน์=4.000/จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา =32.000)= ร้อยละ 12.500 เมื่อ
เทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  จึงมีค่าเท่ากับ 3.125

 

x
3.13
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x = ไม่บรรลุ)

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์(%หรือสัดส่วน)

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

5
-

-
5

/
5

  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
5

-
-

5
/

5
  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 
ระบบบริหารความเสี่ยง 

6
-

-
6

/
5

  
ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 13 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
4.50

-
-

4.950
/

4.95
  

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 
ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ 

7
-

-
7

/
5

  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

8
-

-
7

x
4

  

ตัวบ่งชี้ 
สมศ.ที่ 15 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย
ต้นสังกัด 

4.50
(ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โดยต้นสังกดั=4.684/จํานวนปี =1ปี) =4.684 
/

4.68
 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 
4.52
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 
 จุดแข็ง 

1. อาจารย์มีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน 
และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

2. นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความรักความผูกพันและเช่ือมั่นในการจัดการเรียนการ
สอนของคณะฯ 

3. คณะฯมีการบริการวิชาการที่หลากหลาย และเกิดประโยชน์แก่สังคมสามารถบูรณา
การเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยได้เป็นอย่างดี 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะฯ ยังขาดความเข้าใจในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี

ให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป้าหมายของ
ตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ตํ่ากว่าเกณฑ์ สกอ. 
3. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติยังมีน้อย 
4. ขาดระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ 
5. ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ ไม่เป็นตาม

เป้าหมายหลายตัวบ่งช้ี 
  ข้อเสนอแนะ - 
 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 การประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการตามตัวบ่งช้ี สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ไม่นําคะแนนมาประเมินทั้ง 
3 ตัวบ่งช้ีพบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งช้ี สกอ. จํานวน 1 
ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับ  ดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผล
การดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง  - 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
 คณะยังขาดความเข้าใจในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้มี
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป้าหมายของตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  คณะควรจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร เพ่ือสร้างความเข้าใจในการจัดทําแผน 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตตามตัวบ่งช้ี สกอ. จํานวน 8 ตัว
บ่งช้ี และ สมศ. จํานวน 5 ตัวบ่งช้ีพบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเองมีคะแนน
เฉลี่ย 3.53 ได้คุณภาพระดับ ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.08  ได้
คุณภาพระดับ  ดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผล
การดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง 

อาจารย์มีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน และ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

นําความร่วมมือกับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาสนับสนุนการสร้าง
ผลงานของอาจารย์ เพ่ือเพ่ิมตําแหน่งทางวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ตํ่ากว่าเกณฑ์ สกอ. 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  ควรมีมาตรการสนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 
 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ตาม
ตัวบ่งช้ี สกอ. จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเองมีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ    ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผล
การดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง 

1. นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความรักความผูกพันและเช่ือมั่นในการจัดการเรียนการสอน
ของคณะ 

2. คณะสามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ต่าง ๆ และแก้ปัญหาให้แก่ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา  - 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  - 

ข้อสังเกต 
ข้อมูลการประเมินความสําเร็จของโครงการทุกโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมนิสิต มี

ความซ้ําซ้อนควรใช้ข้อมูลการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเท่าน้ัน 
 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 
จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.36 ได้คุณภาพระดับ ดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผล
การดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง 

1. มีห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการ และอุปกรณ์
การศึกษาให้นิสติได้เรียนรู้ ปฏิบัติการจริงรวมทั้งสนับสนุนการวิจัย 

2. อาจารย์มีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะฯ ควรพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น เพ่ือทดแทนอุปกรณ์เดิมและใน

กรณีที่มีนิสิตเพ่ิมมากขึ้น 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. การกําหนดตัวช้ีวัดตลอดจนการติดตามและประเมินผลการจัดสรรทุนวิจัยไม่ชัดเจน 
2. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติยังมีน้อย 



318 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

3. ขาดระบบและกลไกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตํารา ผลงานตีพิมพ์ เพ่ือให้
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

             ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. ควรกําหนดตัวช้ีวัด การติดตามและประเมินผลการจัดสรรทุนวิจัยให้ชัดเจน 

2. ควรเพ่ิมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

3. ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ชัดเจน และให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูลของ สวพ. 

 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 4 ตัวบ่งช้ี ซึ่งไม่นําคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งช้ี 
ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 18.1 และ 18.2 พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีผลการประเมินตนเองมีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00   
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง 
      คณะมีการบริการวิชาการที่หลากหลาย และเกิดประโยชน์แก่สังคมสามารถบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยได้เป็นอย่างดี 
 จุดที่ควรพัฒนา  - 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  - 
องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา มีผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯมีคะแนนเฉลี่ย 4.67  ได้คุณภาพระดับ   ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผล
การดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง 
 มีการนําศิลปะและวัฒนธรรมมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิตได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  เพ่ิมรายละเอียดในประเด็นศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นภูมิปัญญา/กีฬา พ้ืนบ้าน ไว้ใน

เอกสาร มคอ.3 และมีการประเมินใน มคอ.5 ในประเด็นศิลปะและวัฒนธรรม 
2.  สามารถปรับปรุงกิจกรรมด้านกีฬาพ้ืนบ้านให้เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติ มี

คุณภาพเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และศิลปะวัฒนธรรม 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่พบโครงสร้าง ของระบบและกลไก แผนงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
ชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1.  ควรใช้ประโยชน์จากยุทธศาสตร์/กลยุทธ์และแผนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และวิทยาเขตกําแพงแสน เป็นต้นแบบในการจัดทําโครงการและกิจกรรมพร้อมทั้งระบุ
ตัวช้ีวัดด้านศิลปวัฒนธรรม โดยจัดทําแผนภูมิขั้นตอนของการดําเนินการตามวงจร
คุณภาพและรูปแบบการนําเสนอหลักฐานที่ดูง่ายและจัดเอกสารหลักฐานตามวงจร
คุณภาพ PDCA ให้ครบสมบูรณ์ 

2. ควรมีการนํากีฬาพ้ืนบ้านของไทย (และอาเซียน) มาทํางานวิจัย 
 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการตาม
ตัวบ่งช้ี สกอ. 4 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการ
ประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.99  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯมีคะแนนเฉลี่ย 4.99  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง   - 
 จุดที่ควรพัฒนา  - 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  ควรจัดเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงาน 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณตามตัว
บ่งช้ี สกอ. จํานวน 1 ตัวบ่งช้ีพบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 
5.00  ได้คุณภาพระดับ  ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้
คุณภาพระดับ  ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผล
การดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง   - 
 จุดที่ควรพัฒนา  - 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
   ควรจัดเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงาน 
 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพตามตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 1 ตัวบ่งช้ีพบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มี
ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.00  ได้คุณภาพระดับ ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 ได้คุณภาพระดับ ดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผล
การดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง   - 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ ไม่เป็นตาม
เป้าหมายหลายตัวบ่งช้ี 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 คณะฯ ควรปรับค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ ให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติที่เป็นไปได้จริง 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 4.52  มีผลการดําเนินงานระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 
ตารางที่  3    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 
องค์ประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(ตัวบ่งชี ้สกอ + สถาบัน) 

 
ผลการ
ประเมิน I P O รวม 

มาตรฐานที่ 1  4.01 4.01 ดี 
มาตรฐานที่ 2 ก  4.88 4.95 4.88 ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 ข 3.93 4.89 4.49 4.56 ดีมาก
มาตรฐานที่ 3  5.00 3.71 4.23 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
ทุกองค์ประกอบ 

3.93 4.89 4.21 4.52 ดีมาก

ผลการประเมนิ ดี ดีมาก ดี 
  

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.01 มี
ผลการดําเนินงานระดับ ดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีกระบวนการในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวม มีผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 4.72 มีผลการดําเนินงานระดับ ดีมาก หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรร
มาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 4.88 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 4.56 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มีกระบวนการในการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลทุกประการ จึงส่งผลให้
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้พบว่า 
ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.23 มีผลการดําเนินงานระดับ ดี  ซึ่งเก่ียวข้องกับ
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กระบวนการการจัดการความรู้ในเร่ืองงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีระบบที่ดี แต่มีผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีจํานวนน้อย สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีกระบวนการในการ
พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการและการวิจัยดีแต่ยังขาดระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา แล้วพบว่า 
มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้าน
นิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  เรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.52 ได้คุณภาพระดับ ดี
มาก รายละเอียดดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4   สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O รวม
1.ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย 

4.86 4.30 4.58 ดีมาก 

2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.89 4.66 4.83 ดีมาก 

3.ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

2.87 5.00 3.61 3.77 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกมุมมอง 

3.93 4.89 4.21 4.52 - 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี   
 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  
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- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.58  มี
ผลการดําเนินงานระดับ  ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและกระบวนการในการพัฒนานิสิตทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง มี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีส่วนร่วมทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในเชิงบูรณาการ
ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.83 มีผลการ
ดําเนินงานระดับ ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีระบบและกลไกในการบริหาร
จัดการหลักสูตรการวิจัยและบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี หากมีการพัฒนากระบวนการในการ
วางแผนระยะสั้นและระยะยาวให้ครอบคลุมพันธกิจการทํางานจะส่งผลต่อกระบวนการจัดการที่
สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 มีผลการดําเนินงาน
ระดับ ดีมากสะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีระบบและกลไกในการจัดสรรการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

- ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 
3.77  มีผลการดําเนินงานระดับ ดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีบุคลากรท่ีมี
ความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยได้อย่างดีเย่ียม ทั้งน้ีหากคณะผลักดันในเร่ือง
การขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ให้สูงขึ้น ผลการดําเนินการในด้านดังกล่าวจะดีย่ิงขึ้น 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา แล้วพบว่า 
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมี
ผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.50  มีผลการดําเนินงานระดับ  ดี  มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 5 
ตารางท่ี  5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ป.5) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศกึษา 

 

 (1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 ดีมาก
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O รวม
 (2) ด้านวิชาการ 2.87 4.67 3.28 3.84 ดี 
 (3) ด้านการเงิน   5.00 5.00 ดีมาก 
 (4) ด้านการบริหารจัดการ   4.83 4.95 4.85 ดีมาก 
     เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานที่ 1 

3.58 4.80 4.12 4.46 ดี 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบนัอุดมศกึษา 

    

 (1) ด้านการผลิตบัณฑิต   5.00 4.01 4.38 ดี 
 (2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 3.71 4.36 ดี 
 (3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

  5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

 (4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  5.00 4.50 4.67 ดีมาก 

       เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานที่ 2 

5.00 5.00 4.18 4.53 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

3.93 4.89 4.17 4.50 - 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี 
หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการ

ดําเนินงานได้ดังน้ี  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย  4.46  มีผลการดําเนินงานระดับ ดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.84 ด้านการเงิน มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.85 สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา มีศักยภาพในการจัดการศึกษาดี ทั้งในด้านกายภาพ การเงินและการบริหารจัดการ แต่ควรให้
ความสําคัญในเรื่องคุณภาพทางด้านวิชาการทั้งในเรื่องของปัจจัยนําเข้าและผลลัพธ์ให้มากย่ิงขึ้น 
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- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 4.53 มีผลการดําเนินงานระดับ ดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉล่ีย 4.38 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉล่ีย 4.36 ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนน
เฉลี่ย 4.67 สะท้อนให้เห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถดําเนินงานตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม แต่ควรผลักดันในเร่ืองการเผยแพร่งานวิจัยสู่
สาธารณะชนมากย่ิงขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 

ประเด็นจากการสัมภาษณ์นสิิต  
 ประกอบด้วย นิสิตปริญญาตรี จํานวน 4 คน นิสิตปริญญาโท จํานวน 1 คน นิสิตปริญญาเอก 
จํานวน 1 คน 
 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ 

- นิสิตมีความภาคภูมิใจ ในคณะฯ ในเรื่องความรู้ ความสามารถ อุปกรณ์การเรียนครบ 
และความสัมพันธ์รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ดี  

- คณะฯ มีการจัดทําโครงการที่สอดคล้องและสนับสนุนนิสิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และมีความอดทน มีความพยายาม ในการออกไปปฏิบัติงานจริง 

- ในระดับปริญญาตรี นิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์ได้หลายทาง เช่น โทรศัพท์นัดหมาย พบ
ที่ห้องพักอาจารย์   

- มีการใช้ระบบ social network  Line ในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา 
และขอคําปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของคณะ รวมถึงการรับรู้ข่าวสาร รวดเร็ว  

 ประเด็นปัญหานิสิตต้องการเสนอแนะให้คณะได้รับทราบ 
- ต้องการโต๊ะม้าหินหน้าคณะเพ่ิมขึ้น ขณะนี้มีน้องนิสิตเพ่ิมขึ้น ทําให้ไม่มีที่น่ัง 
- จํานวนนิสิตเพ่ิมขึ้น ขอให้ขยายห้องเรียนเพ่ิมขึ้น 
- สถานที่จอดรถมีน้อย ต้องการสถานที่เพ่ิมขึ้น 
- ระบบ Internet  ไม่เพียงพอสําหรับการใช้งานของนิสิต  
- ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนเช่น อุปกรณ์การเรียนบางตัวมีอายุการใช้งานนานแล้ว 

 
ประเด็นจากการสัมภาษณ์อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จํานวน 3 คน  

- คณะฯ มีการสนับสนุนทุนและการทําวิจัย มีทั้งทุนการทําวิจัยและ ทุนเสนอผลงาน  
- ทุนสนับสนุนวิจัยของคณะยังไม่เพียงพอ มีการเพ่ิมค่าตอบแทนแล้ว แต่ยังมีผลงานวิจัย

น้อย นอกจากน้ีก็ในเรื่องของการจดลิขสิทธ์ิ อนุสิทธิบัตร 
- บุคลากรมีศักยภาพในการหาแหล่งทุนวิจัย 
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 ประเด็นข้อเสนอแนะให้คณะรับทราบ 
  - คณะฯ ต้องจัดทําคู่มือกระบวนการขอลิขสิทธ์ิ อนุสิทธิบัตร อย่างชัดเจน เพ่ือให้แก่ผู้ที่
สร้างสรรค์งานวิจัยในการรับทุนสนับสนุน 
การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ  ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
 ผู้ใช้บัณฑิต 

- บัณฑิตมีความมั่นใจในระดับหน่ึง และการฝึกงานมาระดับหน่ึงแล้ว แต่ก็ยังต้องมีพ่ีเลี้ยง
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับบัณฑิตนิสิตมีความขยัน ทํางานเสร็จเร็ว  

- บัณฑิตปริญญาตรีที่จบมาทํางาน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ คุณภาพดี  
ประเด็นข้อเสนอแนะให้คณะรับทราบ 
- ให้เพ่ิมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจําวันและการทํางาน 

การสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน  
-  คณะมีการสนับสนุนทุนปีละ 10,000 บาท สําหรับให้บุคลากรได้พัฒนาด้านทักษะ

วิชาชีพ และเพ่ิมพูนความรู้ โดยมีการจัดทําโครงงาน ปีละ  1 เรื่อง ที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนางานของตนเอง  

-   บุคลากรมีความรักในองค์กร สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าถึง
ผู้บริหารได้ และมีการจัดสวัสดิการ 

- บุคลากรมีความรู้หลากหลายในเรื่องงานด้าน ๆ  มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวกที่ 3 
สรุปจํานวนข้อมูลนิสิตทัง้หมด 

 
 จํานวนนสิิตทัง้หมด  

o ภาษาไทย (ภาคปกติ) 
หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม

ทั้งหมดปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง แผน ก แผน ข
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) 

- - 61 53 2 116 - - - - 116

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกําลังกาย) 

75 82 - - - 157 - - - - 157

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์
การกีฬา) 

- - - - - - 29 - - 29 29

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) 

- - - - - - - - 11 11 11

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (การจัดการ
กีฬา) 

- - - - - - 3 - - 3 3

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (การจัดการกีฬา) 

- - - - - - - - - - -

รวมทั้งหมด 75 82 61 53 2 273 32 - 11 43 316
หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรทีเ่รียนเกิน 4 ปี ให้ระบุจํานวนปีเพิ่มด้วย 
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o ภาษาไทย (ภาคพเิศษ) 
หลักสูตร ปริญญาตรี รวม ปริญญาโท ปริญญา 

เอก 
รวม รวม 

ทั้งหมด ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง แผน ก แผน ข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

- - - - - - - - - - - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกําลังกาย) 

74 - - - - 74 - - - - 74 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) 

- - - - - - 56 - - 56 56 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

- - - - - - - - 62 62 62 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (การจัดการกีฬา) 

- - - - - - 12 - - 12 12 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(การจัดการกีฬา) 

- - - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 74 - - - - 74 68 - 62 130 204 
 

 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 
แยกตามภาควิชา/สาขาวิชา  

สาขาวิชา จํานวนอาจารย์ จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : 
FTES FTES ภาค

ต้น 
FTES ภาค

ปลาย 
FTES 
เฉลี่ย 

สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา 9 32.71 28.25 30.48 1:3.39 
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา 7.5 88.19 123.32 105.75 1:14.10 
สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา 6 53.06 50.95 52.00 1:8.67 
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย 5 89.94 63.22 76.58 1:15.32 
รวมทั้งหมด 27.5 263.90 265.74 264.81 1:9.63 
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 จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษา ปกีารศึกษา 2556  
o ภาษาไทย (ภาคปกติ) 

หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ นานา 

ชาติ
รวม ปกติ พิเศษนานา 

ชาติ
รวม ปกติ พิเศษนานา 

ชาติ 
รวม ปกติ พิเศษนานา 

ชาติ
รวม

หลักสูตรวทิยาศาสตร
บัณฑิต (วทิยาศาสตร์
การกีฬา) 

51 - - 51 - - - - - - - - 51 - - 51

หลักสูตรวทิยาศาสตร
บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกําลัง
กาย) 

      

หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกฬีา) 

- - - - - - - - - - - - - - - -

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (วทิยาศาสตร์
การกีฬา) 

- - - - - - - - - - - - - - - -

หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต (การจัดการ
กีฬา) 

      

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (การจัดการกีฬา) 

      

รวม 51 - - 51 - - - - - - - - 51 - - 51
 

o ภาษาไทย (ภาคพเิศษ) 
หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด

ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ

รวม ปกติ พิเศษนานา 
ชาติ

รวม ปกติ พิเศษนานา 
ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษนานา 
ชาติ

รวม

หลักสูตรวทิยาศาสตร
บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกําลัง
กาย) 

      

ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี ้

ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี ้

ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี ้

ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี ้
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หลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 
ปกติ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม ปกติ พิเศษนานา 

ชาติ
รวม ปกติ พิเศษนานา 

ชาติ
รวม ปกติ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม

หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกฬีา) 

- - - - - 6 - 6 - - - - - 6 - 6

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (วทิยาศาสตร์
การกีฬา) 

- - - - - - - - - 11 - 11 - 11 - 11

หลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต (การจัดการ
กีฬา) 

        

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (การจัดการกีฬา) 

        

รวม - - - - - 6 - 6 - 11 - 11 - 17 - 17

 สรุปจํานวนข้อมูลอาจารย์ประจํา (FTET) และบคุลากรสายสนับสนุน 
 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมลาศึกษาต่อ  

สาขาวิชา อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์ ชาวต่างชาติ รวม 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม
สาขาวิชาการ
จัดการทางการกฬีา 

 1 5 6   1 1 1 1 2  1 1 7 9

 - ผู้ทรงคุณวุฒิ   3    1 1  1  4 5
 - ลาศึกษาต่อ           
สาขาวิชาจิตวิทยา
การกีฬา 

 6 2 
 

8   1 1   6 3 9

 - ผู้ทรงคุณวุฒิ  1  1      1  1
 - ลาศึกษาต่อ  2  2      2  2
สาขาวิชาชีวกล
ศาสตร์การกีฬา 

 5 
 

1 6   1 1   5 2 7

 - ผู้ทรงคุณวุฒิ           
 - ลาศึกษาต่อ  2  2      2  2
           

ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี ้

ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี ้
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สาขาวิชา อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์ ชาวต่างชาติ รวม

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม
สาขาวิชาสรีรวิทยา
การออกกําลังกาย 

 1 5 6  1 1      1 6 7

 - ผู้ทรงคุณวุฒิ          
 - ลาศึกษาต่อ  1         1 1

รวมทั้งหมด  13 13 26  4 4 1 1 2     1 13 18 32
ผู้ทรงคุณวุฒิ  1 3 4  1 1 2     1 1 4 6
ลาศึกษาต่อ  5  5       5 5

หมายเหตุ: *จาํนวนนับอาจารย์ทั้งหมด กําหนดให้นับที่มรีะยะเวลาการทํางานดังน้ี 
   ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 
เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน่งทางวิชาการ (คน)

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
1 9 เดือน ขึ้นไป 1 8 18 27 21 4 2 27
2 6-9 เดือน   
3 น้อยกว่า 6 เดือน 1 1 1   1
4 ลาศึกษาต่อ  5 5 5   5
5 ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย   

รวมทั้งหมด 1 13 18 32 26 4 2 32
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 1 8 18 27 21 4 2 27

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด เช่น อาจารย์
ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมท้ังอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปี
การศึกษา ที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน, 6 - 9 เดือน 
คิดเป็น 0.5 คน, น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

ข้อมูล:งานบคุลากร

 
 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) รวม
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ข้าราชการ - 1 - - 1
ลูกจ้างประจํา - - - - -
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ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) รวม 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พนักงานงบประมาณ - 8 2 - 10 
พนักงานข้าราชการ - - - - - 
พนักงานเงินรายได้ - 4 - - 4 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - 
แรงงาน - - - - - 

รวม - 13 2 - 15 

หมายเหตุ: *จาํนวนนับบุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับที่มีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 
    ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 
เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

 สรุปผลงานด้านการวิจยัและดา้นการบริการวชิาการ 
 จํานวนโครงการวิจัย 

โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ

ชื่อหวัหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน งบประมาณที่ได้รับ 
ภายใน ภายนอก รวม

ปีงบประมาณ 2556  425,000 5,812,315 6,237,315
1. ผลของโปรแกรมการฝึกแรงต้าน
ร่วมกับการฝึกไฮพ็อคเชียที่มตีอ่
องค์ประกอบร่างกายและอัตราการ
เผาผลาญพลังงานขณะพักในผู้ชาย
น้ําหนักตัวเกิน 

2556 ผศ.ดร.อภิลักษณ์ 
เทียนทอง  
ผศ.ดร.สุพัชริ
นทร์ ปานอทุัย 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

120,000  120,000

2. ผลกระทบของการเปิดเสรีดา้น
การบริการของอาเซียนที่มตี่อธรุกิจ
การนําเที่ยวในประเทศไทย  

2556 ผศ.ดร.สิทธิ์ ธรี
สรณ์ (หวัหน้า
โครงการ) 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

150,000  150,000

3. ผลของการฝึกออกกําลังกายแบบ
แกว่งแขวนต่อความสามารถของ
สมองด้านความจําและความเข้าใจ
และภาวะเครียดจากออกซิเดชนัใน
ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติเล็กน้อย
ของความสามารถของสมอง 

2556 ดร.จตุพร วิชิต
สระน้อย 
รศ.ดร.นฤมล 
ลีลายุรัตน์ (ที่
ปรึกษา)  

 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

135,000  135,000
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ

ชื่อหวัหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน งบประมาณที่ได้รับ
ภายใน ภายนอก รวม

4. การสร้างแบบทดสอบและเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่
เฉพาะเจาะจงกบักีฬามวยปลํ้า  

1/2556-
12/2556 

ดร.นริอมลี 
มะกาเจ  
และคณะ 

การกีฬาแหง่
ประเทศไทย

 222,000 222,000

5. บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง อวัยวะภายใน และระบบ
ประสาท 

 

8/2556-
5/2557  

ดร.อรอุมา บณุ
ยารมย์  
อ.สมภิยา สม
ถวิล  

คณะ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

15,000  15,000

6. การพัฒนามาตรฐานด้าน
สมรรถนะและความสามารถในการ
ใช้ภาษาองักฤษสําหรับบุคลากรใน
วิชาชีพด้านวทิยาศาสตร์การกฬีา 

5/2556-
5/2557 

ผศ.ดร.สิทธิ์ ธรี
สรณ์  

สํานักงาน
คณะกรรมกา

รการ
อุดมศึกษา

 292,565 292,565

7. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเรยีน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตรก์ารกฬีาบน
โทรศัพท์มอืถือ 

6/2556-
6/2557 

ผศ.ดร.สิทธิ์ ธรี
สรณ์  

สํานักงาน
คณะกรรมกา

รการ
อุดมศึกษา

 2,000,0002,000,000

8. บทบาทและสํานึกความ
รับผิดชอบทางสังคมของพรรคการ
เมืองไทยภายใตร้ะบบเศรษฐกิจทุน
นิยม 

6/2556-
6/2557 

ผศ.ดร.สิทธิ์ ธรี
สรณ ์

สถาบัน
พัฒนา

การเมือง 
(สพม.) 

 1,414,6001,414,600

9. การจดัทําแผนแม่บท
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา แผนการ
ดําเนินงานด้านวิจัยทาง
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และกีฬาอาชีพ ของการกีฬาแหง่
ประเทศไทย  

10/2555-
3/2556 

รศ.ดร.สุพิตร 
สมาหิโต 
และคณะ 

การกีฬาแหง่
ประเทศไทย

 800,000 800,000

10. ผลการอบอุน่ร่างกายซํ้าในช่วง
พักครึง่เวลาที่มตี่อความคล่องแคลว 
ว่องไว และพลังในการกระโดดใน
นักกฬีาบาสเกตบอล 

7/2556-
7/2557 

อ.ภูวนารถ ศรี
ทน และคณะ 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

5,000  5,000
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ

ชื่อหวัหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน งบประมาณที่ได้รับ 
ภายใน ภายนอก รวม

11. การศึกษารอ่งรอ่ยทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีใน
บริเวณแนวชายแดนภาคตะวันตก
ของประเทศที่เชื่อมโยงกับเขต
เศรษฐกิจพเิศษทวาย (แผนงาน: 
การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
เพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่ภาคตะวันตกกับ
เขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย) 

8/2556-
8/2557 

ผศ.ดร.สุรพงษ์  
จรัสโรจนกุล 
(หัวหน้า)  
และคณะ 
ผศ.ดร.สิทธิ์ ธรี
สรณ์ (ผู้รว่ม) 

สํานักงาน
คณะกรรมกา

รวิจัย
แห่งชาต ิ

1,083,150 1,083,150

ปีงบประมาณ 2557  1,391,180 2,200,000 3,591,180
1. ผลของการออกกําลังกายที่มตี่อ
ปัจจัยทีเ่กี่ยวกับต่อปัจจัยที่
เกี่ยวเน่ืองกับโรคเบา หวาน 
โรคหัวใจและหลอดเลือด  และความ
หนาแน่นของเกลือแร่ ในกระดูกของ
ผู้หญิงทีอ่ยู่ใน ภาวะอ้วน 

2557 ผศ.ดร.สิริพร  
ศศิมณฑลกุล 
และคณะ 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก. 

450,000  450,000

2. ลักษณะสัดส่วนร่างกาย องค์ 
ประกอบร่างกาย และ สมรรถภาพ
ทางกลไกของนกั กีฬาฟุตซอลระดับ
เยาวชนไทย 

 10/2556-
9/2557  

ผศ.ดร.สุพัชริ
นทร์ ปานอทุัย 
(หัวหน้า) ผศ.ดร.
อภิลักษณ์ เทียน
ทอง ดร.นิรอมลี 
มะกาเจ 

กรมพล
ศึกษา 

กระทรวง
ท่องเที่ยว
และกีฬา 

400,000  400,000

3. สภาวะทางสุขภาพและ 
สมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุชาว 
ไทย  

9/2555-
10/2557 
 

ดร.อําพร  ศรียา
ภัย และคณะ 

กรมพล
ศึกษา 

2,000,000 2,000,000

4. การจดัการกฬีาในสถาบันการ 
ศึกษาระดับอุดมศึกษา  

1/2556-
7/2557 

ดร.อําพร ศรียา
ภัย/รศ.ดร.สุพิตร 
สมาหิโต 

ส่วนตัว 200,000 200,000

5. การทบทวนแผนยุทธศาสตร ์การ
พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา  เพือ่
ความเป็นเลิศของชาต ิ

 2/2557-
7/2557  

รศ.ดร.สุพิตร 
สมาหิโต 
และคณะ 

การกีฬาแหง่
ประเทศไทย 

450,000  450,000
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ

ชื่อหวัหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน งบประมาณที่ได้รับ
ภายใน ภายนอก รวม

6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเรจ็ใน 
การบริหารจัดการสมาคมกีฬา แห่ง
ประเทศไทย 

 1/2556-
12/2559  

อ.เพญ็นิภา พูล
สวัสดิ์ 

ส่วนตัว   

7. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ 
การบริหารงานยืม  -  คืนแบบ  360  
องศา 

 8/2557-
11/2557  

นายพฤษภา ศรี
ปิ่นเป้า 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

25,980  25,980

8. การพัฒนาเครื่องชว่ยเดินแบบ
พกพา 

9/2557-
9/2558  

อ.กภ.สมภิยา  
สมถวิล และ
คณะ 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

41,000  41,000

9. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยา
เขตกําแพงแสน 

 8/2557-
1/2558  

นางสาวดลนภา 
การกัษ ์

คณะ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

6,200  6,200

10. การปรับปรงุงานดว้ยการลด
ระยะเวลาการดาํเนินงาน ในด้าน
การตรวจสอบโครงการและ
ค่าใช้จ่าย  

 8/2557-
1/2558  

นางมณฑนี  
อุบลสิงห ์

คณะ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

6,000  6,000

11. ความต้องการของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรก์ารกฬีาในการ
พัฒนาการบริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 8/2557-
1/2558  

นางสาวเรวดี     
ภูอุดม 

คณะ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

5,000  5,000

12. การศึกษาปญัหาและความ
ต้องการเข้ารว่มกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

 8/2557-
1/2558  

นางสาวสุกัญญา 
ศิบุญนันท ์

คณะ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

7,000  7,000

รวมทั้งสิ้น 1,816,180 8,012,315 9,828,495
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

 จํานวนรายงานการวิจัย หรอืบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2556 
 โครงการ  ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 
1. รายงานการวิจัย 13 - 13 
2. บทความทางวิชาการ  

2.1 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 - 8 
2.2 ผลงานนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 2 1 3 

รวม 23 1 24 
   

 จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการและหรือเสนอผลงานวิชาการ              
ปี พ.ศ. 2556 

อาจารย์/บุคลากร ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 
นับซ้ํา ไม่นับซ้ํา 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 7 3 11 13 
2. จํานวนผู้เสนอผลงานวิชาการ 5 1 6 - 

รวม 12 4 17 13 
 

 ผลงานจากงานวิจัย ปี พ.ศ. 2556 
ผลจากงานวจิยั ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 

1. จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างองิ - - - 
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ - - - 
3. จํานวนงานวจิัยที่ไดร้ับการจดทะเบียนสิทธบิัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร 

- - - 

    3.1 สิทธิบัตร - - - 
    3.2 อนุสิทธบิัตร - - - 
4. จํานวนงานวจิัยที่ไดร้ับการจดลิขสิทธิ ์ 6 - 6 

รวม 6 - 6 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

 การบริการวิชาการ (เน้นการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน)  
(ให้ระบชุ่วงเวลาของข้อมูลทุกตาราง) 

ชื่อโครงการ ชื่อแหล่งทุน
ภาครัฐ/เอกชน ที่
สนับสนุนโครงการ

ชื่อหวัหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ หมายเหตุ
รายรับ รายจ่าย รายได้สุทธ ิ

1. โครงการจัดการ
ประกวดออกกําลังกาย
ประกอบดนตรีเพื่อ
สุขภาพ 

ส่วนกลางวทิยาเขต คณะทํางาน 48,000 - (23,400)

2. โครงการจัด
นิทรรศการวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

ส่วนกลางวทิยาเขต คณะทํางาน 50,000 - 20,000

3. โครงการประชุมและ
สัมมนาวิชาการ สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
กีฬา เนือ่งในงานเกษตร
กําแพงแสน ประจําปี 
2556 

- คณะทํางาน 30,000 - 

4. โครงการพัฒนา
สุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกายด้วยการออก
กําลังกาย 

ค่าสมัครสมาชิก/
ค่าบริการ 

คกก.บริการฯ 357,220 73,245.01 283,974.99 

5. โครงการฝึกอบรมนวด
เพื่อสุขภาพและการกฬีา 

 สาขาวิชาชีวกลฯ -  

6. โครงการดูดีมีสุขภาพ
กับสาขาสรรีวิทยาการ
ออกกําลังกาย 

 สาขาวิชา สรีรฯ -  

7. โครงการให้คําปรึกษา
ด้านโภชนาการและการ
ควบคุมน้ําหนัก 

 สาขาวิชา สรีรฯ -  

8. โครงการวารีบําบัด
(การออกกําลังกายในน้ํา
เพื่อสุขภาพ) 

 สาขาวิชา สรีรฯ 3,000 - 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ชื่อโครงการ ชื่อแหล่งทุน
ภาครัฐ/เอกชน ที่
สนับสนุนโครงการ 

ชื่อหวัหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ หมายเหตุ
รายรับ รายจ่าย รายได้สุทธ ิ

9. โครงการค่ายอจัริยะ
ด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

 คกก.บริการฯ 500,000 40,000.00 

10. การหารายได้ 
(ทดสอบ) และให้
คําแนะนําการส่งเสริม
สุขภาพ 

 คกก.บริการฯ 22,659 22,659 

11. โครงการให้
คําแนะนําการส่งเสริม
สุขภาพให้แก่ผู้บริหาร
ระดับสูง ของ SCG  

 สาขาวิชา -  

12. โครงการจัดประชุม
วิชาการ เรื่อง แอธเลติก
เทรนนิงและการ
วิเคราะห์การเคล่ือนไหว 
ครั้งที่ 2 

 สาขาวิชาชีวกลฯ 89,276 186,187 -96,911.00 (150,000)
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

 คณะกรรมการชดุต่างๆ ของคณะ 
o คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรูค้ณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

(ที่ 053/2555 สั่ง ณ วันที ่12 พฤศจิกายน 2555) ประกอบด้วย 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง ประธานกรรมการ 
3. ดร.อาภัสรา  อัครพันธ์ุ   กรรมการ 
4. อาจารย์ไพฑูรย์  วงศ์อนุการ   กรรมการ 
5. ดร.วิมลมาศ ประชากุล    กรรมการ 
6. อาจารย์เพ็ญนิภา  พูลสวัสด์ิ    กรรมการ 
7. อาจารย์นันทวัน  เทียนแก้ว   กรรมการ 
8. ดร.อรอุมา บุณยารมย์   กรรมการ 
9. ดร.ถวิชัยย์  ขาวถิ่น    กรรมการ 
10. นางมณฑนี  อุบลสิงห์    กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวปิยมาศ  เซีย่งฉิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวเรวดี  ภูอุดม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
o แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (หน่วยงานย่อย) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ประจําปีการศกึษา 2556 (ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2557) 
สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์  เหรียญวรากร ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ไพลิน  เผือกประคอง   กรรมการ 
3. นางสาวสุกัญญา ศิบุญนันท์   กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์  เหรียญวรากร ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.ถวิชัยย์  ขาวถิ่น   กรรมการ 
3. นางสาวแพรว  เกียรติกําจาย   กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์  เหรียญวรากร ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์เพ็ญนิภา  พูลสวัสด์ิ   กรรมการ 
3. นางสาวดลนภา  การักษ์   กรรมการและเลขานุการ 
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์  เหรียญวรากร ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.วิมลมาศ  ประชากุล  กรรมการ 
3. นางสาวปิยมาศ  เซี่ยงฉิน   กรรมการและเลขานุการ 
 

o แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (สาํนักงานเลขานุการคณะ)                        
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจําปีการศกึษา 2556 (ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2557) 

  1. นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม  ประธานกรรมการ 
  2. นางศิรินันท์  ทรัพย์พลับ  กรรมการ 

3. นางวัฒนา  พ่ึงชัย   กรรมการ 
  4. นางสาวพิชากรณ์  เพ่งพิศ  กรรมการและเลขานุการ 
 

o คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปกีารศึกษา 2556 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ที่ 025/2557 สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557) 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. นางมณฑนี อุบลสิงห์ อนุกรรมการ 
3. นางสาวเรวดี  ภูอุดม อนุกรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวชนาภา  อินจัน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง อนุกรรมการ 
3. ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่น อนุกรรมการ 
4. ดร.วิมลมาศ ประชากุล  อนุกรรมการ 
5. อาจารย์อุบล ทองปัญญา อนุกรรมการ 
6. ดร.นิรอมลี มะกาเจ อนุกรรมการ 
7. อาจารย์เพ็ญนิภา พูลสวัสด์ิ  อนุกรรมการ 
8. นายพฤษภา ศรีป่ินเป้า อนุกรรมการ 
9. นายทนงศักด์ิ จ้อยร่อย อนุกรรมการ 
10. นาวสาวปิยมาศ เซี่ยงฉิน อนุกรรมการ 
11. นางสาวสุกัญญา ศิบุญนันท ์ อนุกรรมการ 
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12. นางสาวดลนภา การักษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวแพรว เกียรติกําจาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อํานวย ตันพาณิชย์ อนุกรรมการ 
3. อาจารย์ภูวนารถ ศรีทน อนุกรรมการ 
4. นางสาวดลนภา การักษ์ อนุกรรมการ 
5. นางสาวสุกัญญา ศิบุญนันท ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. ดร.จตุพร วิชิตสระน้อย อนุกรรมการ 
3. อาจารย์อาริสร์ กาญจนศลิานน์ อนุกรรมการ 
4. นางสาวแพรว เกียรติกําจาย อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เทียนทอง ประธานกรรมการ 
2. ดร.พรพล พิมพาพร อนุกรรมการ 
3. อาจารย์ภูวนารถ ศรีทน อนุกรรมการ 
4. อาจารย์อําพร ศรียาภัย อนุกรรมการ 
5. ดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม อนุกรรมการ 
6. นางสาววีรวัลย์ กสิกุล อนุกรรมการและเลขานุการ 
7. นายทนงศักด์ิ จ้อยร่อย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวพรทิพย์ สังข์กลิ่นหอม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวแพรว เกียรติกําจาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนิสิต ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. อาจารย์อุบล  ทองปัญญา อนุกรรมการ 
3. นางสาวสุกัญญา ศิบุญนันท ์ อนุกรรมการ 
4. นางสาวศรีสุดา แซ่ต้ัง อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 
1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. อาจารย์อุบล  ทองปัญญา อนุกรรมการ 
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3. นางมณฑนี อุบลสิงห์ อนุกรรมการ 
4. นางสาวปิยมาศ เซี่ยงฉิน อนุกรรมการ 
5. นายพฤษภา ศรีป่ินเป้า อนุกรรมการ 
6. นางสาวชนาภา อินจัน อนุกรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวพิไลวรรณ กําแพงสมบูรณ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. นางมณฑนี อุบลสิงห์ อนุกรรมการ 
3. นางสาวธนัญชกร  แดงสูงเนิน อนุกรรมการ 
4. นางสาวฐิติรัตน์ หนูน้อย อนุกรรมการ 
5. นางสาวพิไลวรรณ กําแพงสมบูรณ์ อนุกรรมการ 
6. นางสาวกนกวรรณ ขัดโพธ์ิ อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. ดร.อรอุมา บุณยารมย์ อนุกรรมการ 
3. ดร.จตุพร วิชิตสระน้อย อนุกรรมการ 
4. นางสาวเรวดี ภูอุดม อนุกรรมการและเลขานุการ 
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ภายใน คณะวิ

) 

วิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการรศึกษา 2556 
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 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน  
ลําดับ 
ที่ 

ลําดับท่ี
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1   จํานวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด 20 20
2   จํานวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 18 18

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต
3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด - -
4 2 2 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
5 3 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 1 1
6 4 4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
7 5 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโททีม่ีเฉพาะแผน ก 2 2
8 6 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโททีม่ีเฉพาะแผน ข - -
9 7 7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตร

ฉบับเดียวกัน 
- -

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในแผน ก 

2 2

11 9 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -
12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 2 2
13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 2
14 12 25 (สกอ.) จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด - -
15 13 26 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - -
16 14 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
17 15 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี - -
18 16 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
19 17 30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -
20 18 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -
21 19 32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -
22 20 33 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง  และแจ้งให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
- -
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ลําดับ 
ที่ 

ลําดับท่ี
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

23 21 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
24 22 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -
25 23 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
26 24 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -
27 25 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -
28 26 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -
29 27 40 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 5 5
30 28 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
31 29 42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1
32 30 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
33 31 44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2 2
34 32 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -
35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 2 2
36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการ

ประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 
4 4

37 35 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
38 36 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1
39 37 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
40 38 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2 2
41 39 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -
42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 1
43 41 11 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด - -
44 42 12 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
45 43 13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -
46 44 14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
47 45 15 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -
48 46 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -
49 47 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -
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ลําดับ 
ที่ 

ลําดับท่ี
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

50 48 18 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
องค์กรวิชาชีพทั้งหมด 

- -

51 49 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
52 50 20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี - -
53 51 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
54 52 22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -
55 53 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -
56 54 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -
57 55 61 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
- -

58 56 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
59 57 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี - -
60 58 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
61 59 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -
62 60 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -
63 61 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -
64 62 54 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการ

ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ
แรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละปี) 

- -

65 63 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
66 64 56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี - -
67 65 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
68 66 58 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -
69 67 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -
70 68 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -
71 69 695 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการ

ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 
4 4

72 70 696 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
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ลําดับ 
ที่ 

ลําดับท่ี
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

73 71 697 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1
74 72 698 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
75 73 699 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2 2
76 74 700 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -
77 75 701 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 1
78 76 68 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 
- -

79 77 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
80 78 70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -
81 79 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
82 80 72 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -
83 81 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -
84 82 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -
85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 316 316
86 84 76 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - -
87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 273 273
88 86 78 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - -
89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 32 32
90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 32
91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - -
92 90 82 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -
93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 11 11
94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ 
32 32

95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 27 27
96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 5 5
97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า 
32 32
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98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
วุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 

1 1

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

13 13

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

18 18

101 99 597 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผา่น
มา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ) 

16.5 16.5

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 26 26
103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า 
- -

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

- -

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

- -

106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 4
107 105 112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญา

ตรี หรือเทียบเท่า 
- -

108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญา
โท หรือเทียบเท่า 

- -

109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญา
เอก หรือเทียบเท่า 

4 4

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 2
111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี 

หรือเทียบเท่า 
1 1

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท 
หรือเทียบเท่า 
 

- -
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113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญา
เอก หรือเทียบเท่า 

1 1

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ - -
115 113 120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่า 
- -

116 114 121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

- -

117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า 

- -

118 116 595 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา - -
119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร  361.24 361.24 
120 118 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 314.82 314.82
122 120 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  17.46 17.46 
124 122 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -
125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  4.00 4.00 
126 124 130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 13 13
127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการ

ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 
879 879

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.08 4.08

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนน
เต็ม 5) 
 

4.00 4.00
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130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บรกิารสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จําเป็นอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร
และสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.89 3.89

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บรกิารสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.28 4.28

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุก
หลักสูตร 

4.65 4.65

133 131 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
134 132 138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 4.60 4.60
135 133 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
136 134 140 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 4.62 4.62
137 135 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -
138 136 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 4.90 4.90
139 137 84 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ

1) 
51 51

140 138 85 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา 41 41
141 139 86 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับ

รวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
41 41

142 140 87 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - -
143 141 88 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาํก่อนเข้าศึกษา - -
144 142 681 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา

อยู่แล้ว 
- -

145 143 89 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 7 7
146 144 682 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - -
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147 145 683 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - -
148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่

ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย) 
13,278.86 13,278.86

149 147 669 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ
2 16.2) 

273 273

150 148 670 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ
2 16.2) 

32 32

151 149 671 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ
2 16.2) 

43 43

152 150 93 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รบัการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

60 60

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- -

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

3.85 3.85

155 153 96 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 5

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- -

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.00 4.00

158 156 99 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2 2

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- -

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.20 4.20

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF - -
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162 160 692 (REPORT) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 15 15
163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับ

ปริญญาตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
3.91 3.91

164 162 165 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความ
จากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

6 6

165 163 672 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง 

- -

166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceedings) 

3 6

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ 

7 7

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - -
169 167 175 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงาน

ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
- -

170 168 176 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพรร่ะดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

- -

171 169 177 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

- -

172 170 178 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- -

173 171 179 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

- -

174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

- -

175 173 91 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็น 6 6
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วงรอบประเมิน) 
176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์

เผยแพร ่(ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 
11 11

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่นับซ้ํากับค่านํา
หนักอ่ืนๆ) 

3 11

178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือ
ปรากฏในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่
ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- -

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนัก
น้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- -

180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com)หรอื IS หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่า
นํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- -

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

11 11

182 180 589 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพรร่ะดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

- -

183 181 590 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

- -

184 182 591 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- -

185 183 592 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

- -

186 184 593 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - -
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187 185 92 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็น
วงรอบประเมิน) 

11 11

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรกึษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
3.75 3.75

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.69 3.69

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.85 3.85

191   จํานวนกิจกรรมนิสิตที่มีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตาม
ประเภทกิจกรรม 

2 2

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 5
   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 
181 181

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสขุภาพ 3 3
   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 117 117
   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 2 2
   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 86 86
   - จํานวนกิจกรรมที่เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 4 4
   - จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 172 172

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย
192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
25 25

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย 

25 25

194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการย่ืนการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 

6 6
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195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 365,000 770,000
196 193 149 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
197 194 150 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 365,000 770,000
198 195 151 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - -
199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 4,978,289.50 4,978,289.50

200 197 153 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
201 198 154 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4,978,289.50 4,978,289.50

202 199 155 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - -
203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 27 27
204 201 157 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
205 202 158 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 27 27
206 203 159 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - -
207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - -
208 205 161 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
209 206 162 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -
210 207 163 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - -
211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 5 5
212 209 613 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
213 210 614 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 5
214 211 615 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - -
215 212 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ - -
216 213 617 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
217 214 618 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 5
218 215 619 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - -
219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับใน
ค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

12 12



(34) 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2556 

ลําดับ 
ที่ 

ลําดับท่ี
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
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220 217 626 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
221 218 627 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 15 15
222 219 628 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - -
223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือ

ปรากฏในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่
ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

1 1

224 221 629 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
225 222 630 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 1
226 223 631 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - -
227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี

ช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนัก
น้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

1 1

228 225 632 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
229 226 633 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 1
230 227 634 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - -
231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) หรอื ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่า
นํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- -

232 229 647 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
233 230 648 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -
234 231 649 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - -
235 232 202 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
- -

236 233 653 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
237 234 654 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -
238 235 655 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - -
239 236 203 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของ - -
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อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา)
240 237 656 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
241 238 657 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -
242 239 658 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - -
243 240 204 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
- -

244 241 659 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
245 242 660 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -
246 243 661 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - -
247 244 205 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
- -

248 245 662 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
249 246 663 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -
250 247 664 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - -
251 248 206 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
- -

252 249 665 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
253 250 666 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -
254 251 667 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - -
255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 8 4
256 253 208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ทีนํ่าไปใช้ประโยชน์ - -
257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 10 3
258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 4 -
259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - -
260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่

สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของช้ินงาน) 
- -

261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มี

6 3
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คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงาน
จะต้องเกินร้อยละ 50 ของช้ินงาน) 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม
262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 14 10
263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการ

พัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 
8 6

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการ
พัฒนา เฉพาะการวิจัย 

2 1

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้ง
การเรียนการสอนและการวิจัย 

8 3

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1 -

 4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
3.96 3.96

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ
267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนน

เต็ม 5) 
- -

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน
แต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

4.95 4.95

269   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 15 15
270   จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 
11 11

   -  จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
ในประเทศ 

12 12

   -  จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
นอกประเทศ 

4 4

271   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

15 15

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้ง 15 15
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ในประเทศ 
   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ

ต่างประเทศ 
- -

272   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพระดับชาติ 

1 1

   - ด้านการวิจัย 1 1
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - -
   - ด้านอ่ืนๆ - -

273   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพระดับนานาชาติ 

- -

   - ด้านการวิจัย - -
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - -
   - ด้านอ่ืนๆ - -

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ
284   รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 13,076,212 13,076,212

285   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 1,416,916.301,416,916.30

286   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน 20,096,579
.50

20,096,579
.50

287   ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที ่และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 14,749,079.514,749,079.5

288   ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 1,416,916.301,416,916.30

289   ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ) 153,750.00 153,750.00

290   ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ
(ปีงบประมาณ) 

66,852.00 66,852.00

291   เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 1,343,260 1,343,260
292   สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) - -

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ

สถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม 5) 
3.95 3.95
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275 267 579 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รบัการประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ 

60 60

276 268 580 (สมศ.) ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

3.89 3.89

277 269 581 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ 

5 5

278 270 582 (สมศ.) ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

4.00 4.00

279 271 583 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ 

3 3

280 272 584 (สมศ.) ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

4.29 4.29

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลกัษณะ
ตามอัตลักษณ์ 

- -

282 274 689 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 68 68
283 275 668 (สมศ.) ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลกัษณะตามอัตลักษณ์

(คะแนนเต็ม 5) 
3.95 3.95

284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการ
ตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

- -

องค์ประกอบที่ 98  องค์ประกอบสํานักงาน กพร. (ขอให้คณะมนุษยศาสตร์ รายงานข้อมูลไว้บน เว็บไซต์ของประกัน
คุณภาพด้วย) 

293 277 222 (กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด - -
294 278 223 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี - -
295 279 224 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร - -
296 280 225 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง - -
297 281 226 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น - -
298 282 227 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ - -
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299 283 229 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า - -
300 284 230 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน - -
301 285 231 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู - -
302 286 232 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์ - -
303 287 233 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว - -
304 288 234 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม - -
305 289 235 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ - -
306 290 236 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - -
307 291 237 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศ

อาเซียนอ่ืนๆ 
- -

308 292 238 (กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศที่กําหนดทัง้หมด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

309 293 239 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาเกาหลีที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 

- -

310 294 240 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาเขมรที่กําหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

- -

311 295 241 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาจีนกลางที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 

- -

312 296 242 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาญี่ปุ่นที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

- -

313 297 243 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาทมิฬที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

- -
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314 298 245 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาพม่าทีก่ําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

315 299 246 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาฟิลิปิโนทีก่ําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

316 300 247 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษามาเลย์ทีก่าํหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่าํกว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

- -

317 301 248 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษามลายูที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 

- -

318 302 249 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาลาวที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

- -

319 303 250 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาเวียดนามที่กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

320 304 251 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษทีก่ําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

321 305 252 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอินโดนีเซยีที่กําหนด (ไดค้ะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม) 

- -

322 306 253 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาตามกฎหมายที่ใชใ้นกลุ่มประเทศอาเซยีนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่าํกว่า
ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- -

องค์ประกอบที่ 99  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)" 
323 307 608 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริม

ประชาธิปไตย 
- -

324 308 609 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้
มีคุณธรรม จรยิธรรมและความเป็นไทย 

- -

325 309 610 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

- -

  


