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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี การศึกษา  2557  คณะกรรมการ

ประเมินฯ ได้ด าเนินการ ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระหว่างวันที่  15 – 16 กันยายน  พ.ศ. 2558  ตาม
กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557  จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557  (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลและ
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง  5 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน  13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.05 
ได้คุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีค่าคะแนนเฉลี่ย  2.61  
มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  จ านวน 5 หลักสูตร และมี หลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร จ านวน - หลักสูตร องค์ประกอบที่ ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่  2 , 3 , 
4 และ 5  คะแนนเฉลี่ย 5.00  องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย
2.95 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม  เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดเด่น 

1. คณาจารย์ในคณะฯ และผู้ทรงคุณวุฒิมีศักยภาพและเครือข่ายในหลักสูตรของเราได้รับการยอมรับ   
ในระดับนานาชาติ เน้น 3 เรื่อง ได้แก่ วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ การจัดการกีฬาที่เป็น
ธุรกิจกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรแอธเลติกเทรนนิ่งและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว) 

2. มีเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีมีศักยภาพ 
3. บุคลากรมีศักยภาพ และมีเครือข่ายที่เป็นองค์กรทางด้านกีฬาระดับชาติ จึงท าให้ได้รับงบประมาณ

ให้ท าวิจัยจากหน่วยงานระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับ 
4. การให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานชั้นน าของประเทศ และเป็นที่ยอมรับ 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หรือ dual degree ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ท ากิจกรรมหรือความร่วมมือกับศิษย์เก่า 
3. การพัฒนาให้มีผลงานวิจัยและผลงานและองค์กรกีฬาวิชาการ ในระดับนานาชาติ 
4. คณะฯ ควรพัฒนารายวิชาที่เก่ียวข้องกับกีฬาไทย หรือนวดไทย 
5. ผลักดันโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟ้ืนฟูและการเคลื่อนไหว ให้เป็นภาควิชา 
6. พัฒนาด้านบริหารจัดการที่เน้นฐานข้อมูล ด้าน IT เพ่ิมข้ึน 
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ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2556   เมื่อวันที่ 24-
25 กรกฎาคม 2557 พบว่า คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  
โดยมีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 8 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 8 กิจกรรม  
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สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะ (โดยย่อ) 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้บริการทั้ง 4 พันธกิจหลัก รวมทั้งมีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก และ
เทคโนโลยี ที่มุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์  

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ตั้งอยู่ ณ พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน บน
เนื้อท่ี 10 กว่าไร่ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2549 จ านวน 15 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารการ
เรียนการสอนและคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  ใช้เงินรายได้สมทบ จ านวน 3.6 ล้านบาท (ยืมเงินโครงการปริญญาโท 
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18.6 ล้านบาท การก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 
มกราคม พ.ศ. 2550 มีพ้ืนที่อาคาร 1,822 ตารางเมตร และได้ด าเนินการย้ายส านักงานจากพ้ืนที่ชั่วคราวของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มายังวิทยาเขตก าแพงแสน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 
ปัจจุบันมีศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ห้อง 901 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 4 รอบพระชันษาจุฬาภรณ์ (ศร.4) 

อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นอาคาร
คอนกรีตสองชั้น ภายในตัวอาคารประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้องพักอาจารย์ 
ห้องเรียนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุดส าหรับให้บริการนิสิตในการค้นคว้าหาความรู้ 
พร้อมทั้งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้บริการเป็นศูนย์ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ให้บริการแก่
นิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยและประชาชนภายนอก โดยได้เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 เป็นต้นมา      
และใช้ประกอบการท าวิจัยของอาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 
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3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการ หารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือ ยืนยัน สภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน                          
ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ของคณะ  ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
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 ก าหนดการประเมินฯ 
วันอังคารที่ 15กันยายน 2558 
เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนวทางการ

ประเมินร่วมกัน ณ ห้องประชุม SS 1204 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เวลา 09.30 - 09.45 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบผู้บริหารคณะฯ  

ณ ห้องประชุม SS 1204 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557  
เวลา 09.45–11.00 น. ผู้บริหารคณะฯรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557ทั้งนี้ ขอให้

หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP) 
2. สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของคณะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต 

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม  
เวลา 12.00 – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ และเตรียมประเด็นเพ่ือซักถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม 

วันพุธที่ 16กันยายน 2558 
เวลา 09.00–12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง  (กรณีท่ีไม่สามารถ

ตัดสินผลการประเมินได้)ณ ห้องประชุม SS 1204 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เวลา 12.00 – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพื่อชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะฯ  
ณ ห้องประชุม SS 1204 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง  5 

องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน  13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.05 
ได้คุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีค่าคะแนนเฉลี่ย  2.61  
มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  จ านวน 5 หลักสูตร และมี หลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร จ านวน - หลักสูตร องค์ประกอบที่ ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่  2 , 3 , 
4 และ 5  คะแนนเฉลี่ย 5.00  องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย
2.95 รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 1.34 5.00 2.61 2.95 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 3.35 5.00 3.81 4.05 ดี 
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี ดี   



 7 

 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในรอบปีการศึกษา 2557 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(/ = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

  

ภาพรวมผลประเมิน          4.05 4.05 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต          2.95 2.95 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 5 13.06 5 2.61 13.06 5 2.61   2.61 2.61 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

50 19.50 31.50 61.90 19.50 31.50 61.90   3.87 3.87 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

10 6 31.50 19.05 6 31.50 19.05   1.19 1.19 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

8 447.62 31.50 14.21 447.62 31.50 14.21   0 0 

                 ค่าความแตกต่าง  6.21 8 77.63 6.21 8 77.63     

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6   6   6   5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

6   6   6   5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(/ = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย          5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6   6   6   5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

300,000 12,141,180 27.50 441,497.45 12,141,180 27.50 441,497.45   5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

30 19.40 31.50 61.59 19.40 31.50 61.59   5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ          5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6   6   6   5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม          5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6   6   6   5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ          5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7   7   7   5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(/ = 
บรรลุ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

6   6   6   5.00 5.00 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  2.95 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.95 ได้คุณภาพระดับพอใช้ เช่นกัน 
 จุดเด่น 

1. คณาจารย์ในคณะฯ และผู้ทรงคุณวุฒิมีศักยภาพและเครือข่ายในหลักสูตรของเราได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ เน้น 3 เรื่อง ได้แก่ วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ การจัดการกีฬาที่เป็น
ธุรกิจกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรแอธเลติกเทรนนิ่งและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว) 

2. มีเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีมีศักยภาพ 
โอกาสในการพัฒนา 
1. การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หรือ dual degree ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ท ากิจกรรมหรือความร่วมมือกับศิษย์เก่า 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การ วิจัย  จ านวน  3 ตัวบ่งชี้ พบว่า                  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 จุดเด่น  

1. บุคลากรมีศักยภาพ และมีเครือข่ายที่เป็นองค์กรทางด้านกีฬาระดับชาติ จึงท าให้ได้รับงบประมาณ
ให้ท าวิจัยจากหน่วยงานระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับ 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. การพฒันาให้มีผลงานวิจยัและผลงานและองค์กรกีฬาวิชาการ ในระดบันานาชาติ  

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 จุดเด่น 

1. การให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานชั้นน าของประเทศ และเป็นที่ยอมรับ 
 โอกาสในการพัฒนา 

- 
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องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 จุดเด่น  

- 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะฯ ควรพัฒนารายวิชาที่เก่ียวข้องกับกีฬาไทย หรือนวดไทย 
 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 จุดเด่น 

- 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. ผลักดันโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟ้ืนฟูและการเคลื่อนไหว ให้เป็นภาควิชา 
2. พัฒนาด้านบริหารจัดการที่เน้นฐานข้อมูล ด้าน IT เพ่ิมข้ึน 
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ภาคผนวกที่ 1  
ภาพกิจกรรม 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 


