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ค าน า 
 

 ตามที่สถาบันการพลศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ า               
ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการพลศึกษา 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะผู้ประเมินได้ศึกษาเอกสาร หลักฐาน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ทุกระดับ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังได้น าผลการประเมินของ 70 หลักสูตร 51 คณะ และ 17 
วิทยาเขต มาวิเคราะห์ร่วมด้วย และสรุปผลการตัดสินเพ่ือจัดท าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอให้ทีมผู้บริหาร
สถาบัน ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป โดยมีกรอบการประเมินตามผลการด าเนินงานในฐานะสถาบัน
การพลศึกษาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 22 พฤษภาคม 2562 ก่อนได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ในประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
136 ตอนที่ 67 ก ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
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บทสรุปผู้บริหาร 

  
 ในปีการศึกษา 2561 สถาบันการพลศึกษา ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาฉบับใหม่ (วันที่ 17 สิงหาคม 2561) ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ และ 25 ตัวบ่งชี้ โดยน าผลการ
ประเมินคุณภาพของ 17 วิทยาเขต 51 คณะ 70 หลักสูตร โรงเรียนกีฬา 11 โรง และ 2 โครงการจัดตั้งโรงเรียน
กีฬามาพิจารณาร่วมด้วย พบว่า 
 1. ผลการด าเนินงานของสถาบันการพลศึกษาส่วนกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย และก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของสถาบัน จ านวน 6 องค์ประกอบ 25 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 มีคุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 3.72 มีคุณภาพระดับดี องค์ประกอบที่ 2 คะแนน
เฉลี่ย 3.82 มีคุณภาพระดับดี องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 มีคุณภาพระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 4 
คะแนนเฉลี่ย 5.00 มีคุณภาพระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 3.65 มีคุณภาพระดับดี องค์ประกอบ  
ที ่6 คะแนนเฉลี่ย 5.00 มีคุณภาพระดับดีมาก 
 2. สรุปผลการประเมินในแต่ละวิทยาเขตทั้ง 17 วิทยาเขต 51 คณะ 70 หลักสูตร โรงเรียนกีฬา 11 โรง 
และ 2 โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา พบว่า 

2.1 วิทยาเขต 17 วิทยาเขต มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 (ช่วงระหว่าง 3.42 - 4.40) โดยมีวิทยาเขต ที่ได้คะแนน
เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ วิทยาเขตกรุงเทพ และวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ วิทยาเขตมหาสารคาม 
โดยมวีิทยาเขตท่ีมีคะแนนลดลง 4 วิทยาเขต จาก 17 วิทยาเขต (คิดเป็นร้อยละ 23.59) 

2.2 คณะ 51 คณะ มีคะแนนเฉลี่ย 3.85 (ช่วงระหว่าง 3.01-4.43) โดยมีคณะที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ และคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตศรีสะเกษ
คณะที่มีคะแนนลดลง 19 คณะ จาก 51 คณะ (คิดเป็นร้อยละ 37.25) 

2.3 หลักสูตร 70 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.มีคะแนนเฉลี่ย 3.33 (ช่วง
ระหว่าง 2.65 - 3.98) โดยหลักสูตรที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ
กีฬา วิทยาเขตชัยภูมิและคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา วิทยา
เขตกระบี่หลักสูตรที่มีค่าคะแนนลดลงจากปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 หลักสูตร จาก 70 หลักสูตร                   
(คิดเป็นร้อยละ 25.71) 

2.4 โรงเรียนกีฬา 11 โรง และ 2 โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬามีคะแนนเฉลี่ย 3.23 โดยมีโรงเรียนที่มี
ระดับคุณภาพดีเลิศ จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และมีระดับคุณภาพดี จ านวน 10 โรงเรียน 
จุดเด่น 

1. การเปลี่ยนสถานะจากสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติท าให้มีโอกาสในการ
ปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของทุกหลักสูตรให้มีความโดดเด่นเหมาะสมกับเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ดังนั้น คณบดีทุกคณะต้องก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของทุกหลักสูตร ให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย       
การกีฬาแห่งชาติ มีสมรรถนะทางด้านกีฬาอย่างน้อย 1 ประเภทที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว 
 2. สถาบันผลิตนักกีฬาที่มีความสามารถระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลอันดับ 1 หลายชนิดกีฬา เช่น            
มวยไทยสมัครเล่น เทนนิส วูซู เทเบิลเทนนิส กรีฑา ดังนั้น ผู้บริหารส่วนกลาง ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับ
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สังคมทราบ รวมทั้งจัดการความรู้ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตนักกีฬาระดับนานาชาติ และเพ่ิมการสนับสนุน
ส่งเสริมนักกีฬาให้ได้รับรางวัลจ านวนมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 1. ผู้บริหารระดับสูงต้องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562-2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยต้องมีการก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่สะท้อนวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ว่า “สถาบันการศึกษา
อันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” ซึ่งต้องประกาศใช้ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 
2562) 
 2. สถาบันมีระบบกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมการท าวิจัย แต่ไม่สามารถผลิตผลงานวิจัยให้เป็นไป            
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยในภาพรวมของสถาบัน
และต้องเชื่อมโยงกับทุกวิทยาเขตเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณ             
การบริหารงานวิจัยส่วนกลางจากเงินรายได้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ สนับสนุนการท าวิจัย
ตามนโยบาย และทิศทางการวิจัยของสถาบัน รวมทั้งวิสัยทัศน์ และสนับสนุนการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. ผู้บริหารส่วนกลางต้องทบทวนนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้ทุกวิทยาเขต
ด าเนินการให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น โดยต้องจัดท า               
แผนบริหารอาจารย์ แผนบริหารบุคลากรสายสนับสนุน แผนพัฒนาอาจารย์ และแผนพัฒนาบุคลากร            
สายสนับสนุน เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างชัดเจน 

4. อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย รวมทั้งคณบดี ต้องทบทวน และปรับระบบการ
บริหารจัดการ และระบบการก ากับติดตามผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2562 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้  และเป้าหมาย)              
ของปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) ให้สอดคล้อง เหมาะสม และสะท้อนคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอย่างชัดเจน โดยให้มีการก าหนดค าอธิบายตัวบ่งชี้ เป้าหมาย และเกณฑ์                 
การประเมินให้สะท้อนคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

5. ในการจัดท าโครงการและกิจกรรมทุกโครงการ ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน 
และมีตัวบ่งชี้ความส าเร็จของวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วนทุกวัตถุประสงค์  รวมทั้งมีการประเมินตามตัวบ่งชี้              
วัดความส าเร็จที่ก าหนด (ไม่ควรประเมินเฉพาะความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหรือจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ) 

6. การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการด าเนินการตามนโยบายในการด าเนินงานของทุกพันธกิจ ผู้บริหาร             
ที่เกี่ยวข้องต้องจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม                  
และน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีการก ากับติดตามเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
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ก าหนดการประเมินระดับสถาบัน 

 

วัน/เวลา รายละเอียดการด าเนินงาน หมายเหตุ 

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

09.00 - 10.00 น. 

- พิธีกรกล่าวแนะน าคณะกรรมการประเมินและคณะผู้บริหารสถาบนั 
- อธิการบดีกล่าวเปดิและกล่าวต้อนรับ 
- อธิการบดีน าเสนอผลการด าเนินงาน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศกึษา 2561 
- ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ช้ีแจง 
  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

ห้องประชุมพลบดี 1 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

เวลา 

ศ.นพ.วุฒิชัย  
ธนาพงศธร 

รศ.ดร.ธีรพงศ์ 
แก่นอินทร์ 

รศ.ประดิษฐ์  
มีสุข 

รศ.ดร.ชูศักดิ ์
เอกเพชร 

รศ.ดร.พอ.ถวัลย์  
ฤกษ์งาม 

ภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 1 - 6 

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 
องค์ประกอบที่ 

3 , 4 , 6 
องค์ประกอบที่ 5 

ห้องรับรองอธิการบด ี ห้องรับรองผู้บริหาร ห้องพลบดี 1 ห้องพลบดี 4 
ห้อง ผอ.ส านักงาน

อธิการบด ี

10.00 - 10.30 น. 
กรรมการสภา

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(ว่าที่ รต.สุพีร์พัฒน์           

จองพานิช) 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

(ผศ.มานะ ภู่หล า) 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวจิัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

(ผศ.ดร.ชนิตา ไกรเพชร) 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการนักศกึษา 
และกิจการพิเศษ  

(ผศ.พรสวรรค์ สระภักดิ์) 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายบริหาร 

(ผศ.ดร.อภิวนัท ์ 
โอนสูงเนนิ) 

10.30 - 11.00 น. 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ 

(นายชุมพล  
กุลเขมานนท์) 

ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัย 

ในมนุษย์ 
(ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ) 

ผู้อ านวยการกองกิจการ
นักเรียน นักศกึษา และ

กิจการพเิศษ 
(ผศ.จ.ส.อ.อเนชา  

เพียรทอง) 

ผู้อ านวยการกองกลาง 
(น.ส.ฐปนพรรษ 
ฤกษ์เปลี่ยน) 

11.00 - 11.30 น. 
อธิการบดี 

(ดร.ปริวัฒน์  
วรรณกลาง) 

คณบดีคณะ 
ศิลปศาสตร ์

(ผศ.ดร.พงศธร  
โฆสิตธรรม) 

ผู้อ านวยการกองวิจยั
และประกันคุณภาพฯ  
(ดร.บงกชกร ทองสุก) 

ผู้แทนผู้อ านวยการ
ส านักกีฬา 
(น.ส.เมธ์วดี         

ชอบธรรมกิจ) 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
แผนและงบประมาณ 
(นายไพฑูรย์ หงษ์วิไล)  

11.30 - 12.00 น. 

คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

(ผศ.จินตนา เทียมทิพร) 

หัวหน้าส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย 

(ผศ.วลีพรรณ สว่างอรุณ) 

ผู้อ านวยการกอง
ส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา 

(ดร.บุญสันต์ ศรีขันธ์) 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ด้านกิจการสภา 
(นางปัทมาวดี  

ทองทาบ) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องโถงช้ัน 1 อาคารวิทยบริการ มกช.ชลบุร ี

13.00 - 17.00 น. 
ประชุมคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน วางแผนและพิจารณาผลการประเมิน (ฉบับร่าง) และ
ประชุมตดัสินผลการประเมิน 

ห้องประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต  
มกช.ชลบุร ี

17.00 - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ห้องโถงช้ัน 1 ส านักงานอธิการบดี 
18.00 - 20.00 น. ประชุมตดัสินผลการประเมิน(ต่อ) 
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วัน/เวลา รายละเอียดการด าเนินงาน หมายเหตุ 
วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
09.00 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

วิเคราะหจ์ุดแข็ง จดุอ่อน และข้อเสนอแนะ และจดัท ารายงานผลการ
ประเมิน (ฉบับวาจา)  

ห้องประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต มกช.
ชลบุร ี

10.00 - 11.00 น. Lesson Learned ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 3 
อาคารวิทยบริการ มกช.ชลบุร ี11.00 - 12.30 น. รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

และให้ข้อเสนอแนะ 
12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องโถงช้ัน 1  

อาคารวิทยบริการ มกช.ชลบุร ี
13.30 - 17.00 น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

จัดท ารายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน (ฉบับสมบรูณ์) 

ห้องประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต มกช.
ชลบุร ี
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ผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ เกณฑ์พิจารณา/ 
ข้อที่ได ้

คะแนน ระดับคุณภาพ 

1.การผลิตบัณฑิต 
1.1 การบรหิารจดัการหลักสูตร  5 ข้อ  

(1,2,3,4,5) 
5 ดีมาก  

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 23.48 2.94 พอใช้  
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มตี าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 38.05 3.17 พอใช้  
1.4 นักศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ 62.83 3.49 พอใช้ มีตัวชี้วัดอยู่ใน

การประเมิน
ระดับหลักสูตร 
(ตบช.3.3) 

1.5 การบรหิารจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4 ข้อ  
(1,2,3,5) 

4 ด ี ระบบ
สารสนเทศไม่
เพียงพอในการ
บริหารจัดการ
ระดับบัณฑิต 

ผลประเมินองค์ประกอบท่ี 1 (รวม 5 ตัวบ่งชี้ ) 3.72 ดี  
2. การวิจัยและนวัตกรรม 
2.1 การบริหารจดัการงานวิจัยและนวัตกรรม 6 ข้อ 

(2,3,4,7,8,9) 
3 พอใช้ ไม่มีการ

ก าหนดพื้นที่ 
ทิศทาง 
ในการวิจัย 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวตักรรม ค่าเฉลี่ย 2.67 2.67 พอใช้  
2.3 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ 
หรือนานาชาต ิ

ร้อยละ 61.60 5 ดีมาก *ค านิยาม 
การน าไปใช้
ประโยชน์  

2.4 อาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ 
ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 46.13 4.61 ดีมาก *ค านิยาม 
การน าไปใช้
ประโยชน ์

ผลประเมินองค์ประกอบท่ี 2 (รวม 4 ตัวบ่งชี้) 3.82 ดี  
3. การบริการวิชาการ 
3.1 คุณภาพของการให้บริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 

(1,2,3,4,5,6) 
5 ดีมาก  

ผลประเมินองค์ประกอบท่ี 3 (รวม 1 ตัวบ่งชี้) 5 ดีมาก  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ เกณฑ์พิจารณา/ 
ข้อที่ได ้

คะแนน ระดับคุณภาพ 

4. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 
4.1 คุณภาพของการทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม การละเล่น 
พื้นบ้านและกีฬาไทย 

5 ข้อ  
(1,2,3,4,5) 

5 ดีมาก เกณฑ์ตัดสิน
ควรเต็ม 6 ข้อ 

ผลประเมินองค์ประกอบท่ี 4 (รวม 1 ตัวบ่งชี้) 5 ดีมาก  

5. การบริหารจัดการ 

5.1 การบรหิารจดัการของสถาบัน 
 

7 ข้อ 
(1,3,4,5,6,7,8) 

4 ด ี คู่มือต้นทุนต่อ
หน่วยไม่ชัดเจน 

5.2 ผลการบริหารงานของวิทยาเขต ค่าเฉลี่ย 3.97 3.97 ด ี  
5.3 ผลการบริหารงานของคณะวทิยาศาสตร์การกีฬาและ 
สุขภาพ 

ค่าเฉลี่ย 3.83 3.83 ด ี  

5.4 ผลการบริหารงานของคณะศลิปศาสตร ์ ค่าเฉลี่ย 3.81 3.81 ด ี  
5.5 ผลการบริหารงานของคณะศกึษาศาสตร ์ ค่าเฉลี่ย 3.92 3.92 ด ี  
5.6 ผลการบริหารงานของหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ 
การกีฬาและสุขภาพ 

ค่าเฉลี่ย 3.47 3.47 พอใช้  

5.7  ผลการบรหิารงานของหลักสตูรของคณะศิลปศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 3.27 3.27 พอใช้  
5.8 ผลการบริหารงานของหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 3.31 3.31 พอใช้  
5.9 ผลการบริหารงานของโรงเรียนกีฬา ค่าเฉลี่ย 3.23 3.23 พอใช้ ใช้เกณฑ์ของ 

สพฐ. แปลงจาก
ระดับเป็นตัวเลข 

ผลประเมินองค์ประกอบท่ี 5 (รวม 9 ตัวบ่งชี้) 3.65 ดี  
6. การพัฒนานักศึกษาด้านกีฬา 
6.1 การบริหารจดัการด้านกีฬา 5 ข้อ  

(1,2,3,4,6) 
5 ดีมาก เกณฑ์ตัดสิน

ควรเต็ม 6 ข้อ 

6.2 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับชาต ิ ร้อยละ 86.81 5 ดีมาก  
6.3 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาต ิ ร้อยละ 24.61 5 ดีมาก  
6.4 นักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ระดับชาต ิ

ร้อยละ 72.34 5 ดีมาก  

6.5 นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับ 
นานาชาติ 

ร้อยละ 63.20 5 ดีมาก  

ผลประเมินองค์ประกอบท่ี 6 (รวม 5 ตัวบ่งชี้) 5 ดีมาก  

ผลประเมินทุกองค์ประกอบ 4.07 ดี  
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบส าหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาส่วนกลาง 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง (ประเด็นที่ชื่นชม)    แนวทางเสริม 
การเปลี่ยนสถานะจากสถาบนัการพลศึกษาเปน็
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติท าให้มีโอกาสในการ
ปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของทุกหลักสูตรให้มี              
ความโดดเด่นเหมาะสมกับเปน็มหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาต ิ

คณบดีทุกคณะต้องก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ของ               
ทุกหลักสูตร ให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย             
การกีฬาแห่งชาติ มสีมรรถนะทางด้านกีฬาอยา่งน้อย 1 
ประเภทที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว 

จุดอ่อน (โอกาสในการพัฒนา)  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
1. ผลการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 
ได้คะแนนต่ ากว่า 3.00 หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร             
ได้คะแนน 2.65 

1. ทีมผู้บริหารสถาบันควรวิเคราะห์สาเหตุ และก าหนด
นโยบายการพฒันารวมทั้งจัดสรรงบประมาณการพัฒนา
ให้เพียงพอ 

2. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต            
ยังไม่มีการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงกบัปัจจัยการด าเนนิงาน        
ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี ควร                    
ตั้งคณะท างานเพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจาก                     
ผลการประเมินในระดับหลักสูตร รวมทั้งควรวิเคราะห์     
ท าความเข้าใจในภาพรวมของระบบการผลิตบัณฑิต ท า
ความเข้าใจปัจจัยส าคัญทีส่่งผลต่อคุณภาพ                 
ของบัณฑิต ทั้งทางตรง และทางอ้อม แล้วด าเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้ (1) ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ
ปัจจัยเหล่านัน้ (ตัวระบบในตัวบง่ชี้ 1.1) (2) ให้หลักสูตร 
คณะ และวิทยาเขตจัดท าแผนการบริหารปัจจัยเหล่านั้น
ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละระดับ (3) ติดตาม ก ากับ
การด าเนินงานตามแผน (4) ประเมินผลการด าเนินงาน 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงนโยบายรวมทั้ง
แผนการปรับปรุงพฒันาอย่างตอ่เนื่อง ดังตัวอย่างของ
ระบบหรือโมเดลในภาพรวมของการผลิตบัณฑิต 
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จุดอ่อน (โอกาสในการพัฒนา)  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
3. คุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 
23.48 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.ก าหนด 
 

3. ควรส่งเสริมสนับสนนุให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้มากข้ึน โดยการให้หลักสูตรและคณะวิชา 
จัดท าแผนการจัดท าการศึกษาตอ่ระดับปริญญาเอก               
เป็นรายบุคคล โดยในแผนควรประกอบด้วย ช่วงเวลา                  
ของการศึกษาต่อที่ชัดเจน 

4. ขณะนีโ้ดยรวมมีอาจารยท์ี่มตี าแหน่งทางวิชาการ               
คิดเป็นร้อยละ 38.05 เป็นต าแหน่ง ผศ. ร้อยละ 36.80 
แต่มีต าแหน่ง รศ. เพียงร้อยละ 1.24  
 
 
 
 
 

4. ควรส่งเสริมสนับสนนุการจัดท าผลงานเพื่อขอเลื่อน
ต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน โดยการให้หลักสูตรและ
คณะวิชา จัดท าแผนการจัดท าผลงานทางวิชาการ
รายบุคคล เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยในแผน                
ควรประกอบด้วย ช่วงเวลาของการจัดท าผลงาน              
ทางวชิาการตามเกณฑ์ และช่วงเวลาของการน าเสนอ              
ขอต าแหน่งทางวชิาการ โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และคณบดี ควรก าหนดเกณฑ์การก ากับติดตาม                   
การด าเนินการตามแผนดังกลา่วอย่างต่อเนื่อง  

5. มีนักศึกษาปริญญาตรีทีส่ าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรเพียงร้อยละ 62.83 
 
 

5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี ควรวิเคราะห์
สาเหตุที่ท าให้นักศึกษาปริญญาตรีไม่ส าเร็จการศึกษา  
ตามหลักสูตร และหามาตรการแก้ไข เพื่อให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

6. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษายงัไม่มีคุณภาพเพียงพอในการบริหาร
จัดการ 
 

6. หัวหน้าส านักงานบัณฑิตศึกษาควรปรับปรุงการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบั
บัณฑติศึกษา ให้มีสารสนเทศเพียงพอส าหรับการใช้
ประโยชน์ในอนาคต  

7. การพัฒนาศักยภาพดา้นการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักศึกษายังไมช่ัดเจน 
 
 
 
 
 

7.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี ควรก าหนด
นโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา และมีมาตรการและ
แผนปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรม รวมทั้งด าเนินการตาม
แผนท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อให้
นักศึกษาสามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ี
สภามหาวิทยาลัยก าหนดก่อนจบการศึกษา 

8. ผลงานของนักศึกษาในการสรา้งหรือร่วมสรา้งนวัตกรรม 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

8. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและคณบดี ควรประกาศ
นโยบาย สรา้งระบบและกลไกการให้นักศึกษาสร้างหรือ
ร่วมสร้างนวัตกรรมในแต่ละหลกัสูตรให้ชัดเจน โดยต้อง
จัดท าเปน็แผนปฏิบัติการประจ าปีทีช่ัดเจน 
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จุดอ่อน (โอกาสในการพัฒนา)  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
9. ศักยภาพของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบการพัฒนาอาจารย์ (PSF : Professional 
Standard Framework) 
 

9. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และคณบดี ควรประชุม 
ระดมความคิด วางแผนในการพฒันาศักยภาพอาจารย์            
ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องตามกรอบการพัฒนาอาจารย์ 
(PSF:Professional Standard Framework) เช่น การส่ง 
อาจารยไ์ปฝงัตัวอยู่กับนักศึกษาในสถานประกอบการ หรือ
ไปปฏบิัติงานในสถานประกอบการจริง 

10. การพัฒนา Self-directed Learning ของนักศึกษา    
ยังไม่เป็นรปูธรรม 
 
 

10. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและคณบดี ควรส่งเสริม
สนับสนนุการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Self-directed 
Learning ให้มากข้ึนเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้       
ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

11. การวิจัยและพฒันาการผลติบัณฑิตของสถาบัน             
ยังไม่มีการด าเนินการ 

11. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ควรเปน็เจ้าภาพในการท า
วิจัย และพฒันาการผลิตบัณฑติของสถาบันให้มีคุณภาพ 

12. หลักสูตรของสถาบนัการพลศึกษายงัไมไ่ด้รับการ
เผยแพร ่หลักสูตรตามระบบ TQR 

12. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต้องท า มคอ.2                   
แยกหลักสูตรให้เป็นของแต่ละวิทยาเขต ก่อนเปิด                   
ปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมสนับสนนุให้หลักสูตร
สามารถพัฒนาคุณภาพตามบรบิทของแต่ละวิทยาเขต 
เพื่อให้ได้รับการเผยแพร่หลักสูตรตามระบบ TQR  
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม 
จุดแข็ง (ประเด็นที่ช่ืนชม)    แนวทางเสริม 

- - 
จุดอ่อน (โอกาสในการพัฒนา)  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

1. การก าหนดนโยบาย และทิศทางการวิจัย และ  
นวัตกรรมยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
ด้านการวิจัย และนวัตกรรม 
 
 

 

1. รองอธิการบดีฝา่ยวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา               
ควรก าหนดนโยบาย และทิศทางของการวิจัย และนวตักรรม
ให้ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ สังคมตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ และข้อได้เปรียบ
เชิงทรัพยากรและเชงิพื้นที่ของสถาบนั และควรจัดท าเปน็
ประกาศนโยบายของสถาบันการพลศึกษา ซึ่งเดิมเป็นการ
ก าหนดเฉพาะทิศทางการบริหารการวิจัยเท่านั้น 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจยัที่มีอยู่ยังไมส่มบูรณ์ ยงัไม่สามารถน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้ 
 

2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝา่ยวิจยั และ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ผูบ้ริหารส่วนกลางต้องร่วมมือกับ
ผู้บริหารวิทยาเขต ปรบัปรุงระบบงานวิจัย โดยเฉพาะ                
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวจิัยใน
ภาพรวมของสถาบนัและเชื่อมตอ่กับวิทยาเขตให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. คะแนนประเมินเงนิสนับสนนุงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ลดลงจากปี 2559-2561 เป็น 4.09, 3.59
และ2.67 ตามล าดบั  

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา                
ควรมีนโยบายอย่างชัดเจนในการสนับสนุนงบประมาณ                 
เงินรายได้ และให้ท างานวจิัยร่วมกับสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ 
รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนในพืน้ที่ 
และขอสนับสนนุงบประมาณชดุโครงการวิจัยจากภายนอก
เพิ่มข้ึน รวมทั้งจัดตั้งกองทุนวจิยัของส่วนกลาง เพื่อใช้เป็น
ทุนวิจัยและบริหารจัดการ 

4. คะแนนประเมินผลงานทางวชิาการถ่วงน้ าหนัก
ตามเกณฑ์ของ สกอ. ของอาจารย์ประจ ามีแนวโน้ม
ลดลงจากปีการศึกษา 2559-2561 เป็น 3.66, 3.37 
และ3.29 ตามล าดบัเนื่องจากการเผยแพร่ผลงาน 
วิจัยส่วนใหญ่ อยู่ในระดบั Proceedingระดับชาต ิ
(คะแนน 0.2) 

4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา 
และคณบดี ควรสง่เสริมสนบัสนนุการเผยแพร่งานวิจัย และ
ผลงานทางวชิาการในวารสารทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 หรือ Scopus หรือวารสารทางวชิาการ
ระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน  

5. ความเข้าใจเรื่องความหมายของนวัตกรรม และ
คุณค่าหรือระดับการเผยแพร่นวตักรรมของอาจารย์       
ในแต่ละวิทยาเขตไม่ตรงกัน 
 

5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา             
ควรสร้างความเข้าใจความหมายของนวัตกรรมและคุณค่า    
หรือระดับการเผยแพร่นวัตกรรมของอาจารย์ในแต่ละ                
วิทยาเขตให้ตรงกัน 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง (ประเด็นที่ช่ืนชม) แนวทางเสริม 

โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ที่
กระจายทุกพ้ืนที่ที่ครอบคลุมทั้ง 17 วิทยาเขต 

ควรด าเนินการต่อเนื่องและขยายผลความร่วมมือ  
ไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ ในระดับชาติ และมีการถอด
บทเรียน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เป็นต้นแบบใน      
การให้บริการวิชาการแก่สังคม 

จุดอ่อน (โอกาสในการพัฒนา) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
1.การก าหนดนโยบายการบริการวิชาการและ     
การรายงานผลการด าเนินงานยังไม่ผ่านความเห็นชอบ 
ของสภามหาวิทยาลัย 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษควรน าเสนอการก าหนดนโยบายด้านการ
บริการวิชาการให้ครอบคลุมถึงระบบกลไกและ   
การด าเนินงานตามเอกลักษณ์ และจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

2. การส่งเสริมมีส่วนรวมของคณะในการบริการ
วิชาการยังไม่ชัดเจน 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีควรร่วมมือ
กันในการก าหนดนโยบายและมาตรการ โดยให้
อาจารย์ของทุกคณะเข้าร่วมในสัดส่วนที่เหมาะสม 

3. นโยบายการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย  
กับการบริการวิชาการยังไม่ชัดเจน 

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี ควร
ก าหนดนโยบายให้มีการบูรณาการด้านการเรียน 
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่าง  
เป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย 
จุดแข็ง (ประเด็นที่ช่ืนชม) แนวทางเสริม 

- - 
จุดอ่อน (โอกาสในการพัฒนา) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

1. การก าหนดนโยบายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย และการรายงาน  
ผลการด าเนินงานยังไม่ผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษควรน าเสนอการก าหนดนโยบายด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย      
ให้ครอบคลุมถึงระบบกลไก และการด าเนินงาน 
มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย สู่มาตรฐานระดับชาติ และสู่
สากล รวมทั้งการรายงานผลการด าเนินงาน ให้ผ่าน
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

2. การส่งเสริมมีส่วนรวมของคณะในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย     
ยังไม่ชัดเจน 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีควรร่วมมือ
กันในการก าหนดนโยบายและมาตรการ โดยให้
อาจารย์ของทุกคณะเข้าร่วมในสัดส่วนที่เหมาะสม 

3. นโยบายการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัยกับ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน 
และกีฬาไทยยังไม่ชัดเจน 

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี ควรก าหนด
นโยบายให้มกีารบูรณาการด้านการเรียนการสอน   
การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้าน และกีฬาไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ยังไม่ได้ท าฐานข้อมูลด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย  

4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษควรจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย เพื่อ
ใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ และการเรียนรู้แก่
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปและมีการสร้างต้นแบบ
มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน และ
กีฬาไทย ให้เป็นแหล่งอ้างอิงในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง (ประเด็นที่ช่ืนชม)    แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน (โอกาสในการพัฒนา)  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
1. แผนยุทธศาสตร์ยังไม่มีการติดตามการถ่ายทอด
แผนสู่วิทยาเขตอย่างชัดเจน 

1. ผู้บริหารระดับสถาบัน ควรจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยต้องมีการก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด    
ทุกระดับที่ชัดเจน สะท้อนวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถาบัน และก ากับติดตามการถ่ายทอดแผนสู่การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขต 

2. แม้ว่าสถาบันส่วนกลางจะจัดท าคู่มือการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษา (Unit 
cost) ในแต่ละหลักสูตร แต่พบว่าบางคณะวิชา ยัง
ไม่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในระดับ
หลักสูตร  

2. คณะวิชาในวิทยาเขต ต้องจัดท าการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษา (Unit cost) 
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า การบริหารหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการแข่งขัน 

3. การวิเคราะหค์วามเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง

ยังไม่ครอบคลุมความเสี่ยงที่ควรจะเป็น 

3. ผู้บริหารระดับสถาบัน ควรจะต้องมีการวิเคราะห์

ความเสีย่งของสถาบันที่มีความเสี่ยงสูงให้ครอบคลุม

ความเสีย่งที่ควรจะเป็นทั้งหมด และน ามาบริหารความ

เสี่ยงเพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง และควรมีการวิเคราะห์

เมื่อสิ้นปีการศึกษาว่าความเสี่ยงว่าลดลงหรือไม่ หรือ

ต้องบริหารความเสีย่งตัวเดิมนั้นต่อไป โดยรายงาน

อธิการบดี และสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

4. ยังไม่มีแผนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร     

ทางสายวิชาการ และสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล 

4. ผู้บริหารระดับสถาบัน ควรมีการจัดท าแผน

ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรทางสายวิชาการ และสาย

สนับสนุน เป็นรายบุคคล และก ากับให้มีการ

ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด รวมทั้งมีการประเมินผล 

เพ่ือน าผลการประเมิน มาพัฒนาการส่งเสริมและ

พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนานักศึกษาด้านกีฬา 
จุดแข็ง (ประเด็นที่ชื่นชม) แนวทางเสริม 

นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งระดบัชาติและ
นานาชาติ ได้รับรางวัลจ านวนมาก 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษควร
พัฒนากระบวนการและถอดบทเรียนเพื่อสร้าง แนว
ปฏิบัติที่ดีในการสร้างนักกีฬาให้เป็นนักกีฬาระดับชาติ
และนานาชาติ  

จุดอ่อน (โอกาสในการพัฒนา) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
1. การก าหนดนโยบายการพฒันากีฬา และการรายงาน
ผลการด าเนนิงาน ยงัไม่ผา่นความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลยั 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
น าเสนอการก าหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนา    
ด้านกีฬาควรครอบคลุมการด าเนินงานของวิทยาเขต 
และโรงเรียนกีฬาด้วย รวมทั้งการรายงานผลการ
ด าเนินงาน  ให้ผา่นความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

2. การด าเนินงานของส านักกีฬายังไม่เกิดผลเชิงทา้ทาย 
ที่เป็นรูปธรรม 

2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
ควรก าหนดแนวทางการด าเนนิงานโครงการในส านักกีฬา
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นแหล่งวิจัยพัฒนา ถ่ายทอด
รูปแบบทักษะการฝึกกีฬาและการจัดการแข่งขันแต่ละ
ชนิดกีฬา 

3. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาดา้น
กีฬายังไมป่รากฎชัดเจน 

3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
ควรส่งเสริมสนับสนนุการพัฒนานวัตกรรมด้านการ
บริหารจัดการด้านกีฬา และมีการขยายผลอย่าง
กว้างขวาง 

4. ยังไม่ได้จัดท าฐานข้อมูลด้านกีฬา 4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
ควรจัดให้มีการจัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านกีฬา เพื่อใช้
ประโยชน์ดา้นการบริหาร และการอ้างอิงของบุคคลและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักเกณฑ์การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ควรตั้งชื่อตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในระดับสถาบัน เช่น อาจจะตั้งชื่อว่า 

“การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร” และควรก าหนดผลที่คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนจาก           

การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังกล่าวให้ชัดเจน (Performance Outcome)  

2. ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ควรทบทวนผลกระทบของผลการด าเนินงาน 

3. ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ควรเปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง เช่น อาจจะตั้งชื่อ

ว่า “การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ตัวบ่งชี้ดังกล่าว ควรเน้นการส่งเสริม

สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้มีคุณภาพ และให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ 

4. องค์ประกอบที่ 2 3 4 และ 6 การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่เน้นกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ 

รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ควรทบทวน และก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานที่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานที่ชัดเจน 

5. รองอธิการฝ่ายวิจัย และประกันคุณภาพการศึกษาควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดให้สะท้อน

คุณภาพที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน โดยการใช้วงจรคุณภาพเป็นแนวทางและปรับปรุงเกณฑ์ประเมินให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

6. ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เกณฑ์ข้อ 1 ควรปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่สะท้อนนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยการกีฬา 

7. ตัวบ่งชี้ที ่2.3 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ และตัวบ่งชี้ 2.4 

อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ระดับชาติหรือนานาชาติ ควรทบทวนนิยามของการน าไปใช้

ประโยชน์ 

8. การให้คะแนนตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการแตล่ะข้อ ไม่ควรเป็น 1 หรือ 0 แต่ควรเป็น 0, .1, .2...

ถึง 1 จะท าให้ผลการประเมินตรงตามความเป็นจริงมากข้ึน 

9. ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อ 2 ที่เก่ียวกับการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ยังไม่ครอบคลุม                

ถึงระดับการก ากับติดตามให้แต่ละคณะด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

10. ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อ 3 ที่เก่ียวการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ควรเพิ่มเติมในประเด็นการบริหาร

ความเสี่ยงลดลงจากเดิมและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

11. ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อ 6 ควรเพิ่มเติม การก ากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน แผนการบริหารและ

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12. ตัวบ่งชี้ 6.2 - 6.5 การก าหนดคะแนนค่าร้อยละที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 และการคิดจ านวน

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลทั้งหมดยังไม่สะท้อนคุณภาพที่เป็นจริง 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1) ตารางรายละเอียดผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพปีการศึกษา 2561  
ระดับสถาบัน (ตาราง ป.1 และ ป.2) 

2) ตารางรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน 70 หลักสูตร 
3) ตารางรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน 13 หลักสูตร 
4) ผลการประเมินคุณภาพระดับวิทยาเขตและคณะในวิทยาเขต 3 ปี ย้อนหลัง 
5) ภาพกิจกรรมการประเมิน 
6) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

 
 

 

 
 
  



- 17 - 
 

IPE CAR 2561: รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั ปีการศึกษา 2561 (ประเมินวันที ่8-9 ตุลาคม 2562) 

 

ตารางรายละเอียดผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 
ระดับสถาบัน (ตาราง ป.1 และ ป.2) 

 

ตาราง ป.1 

 
 

 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร มีการด าเนินการ 5 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 คะแนนท่ีได้ 5

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก
170

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด
724

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ี

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
275.5

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด
724

จ านวนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร

2,513      

จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า

ท้ังหมด
4,000      

1.5  การบริหารจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

มีการด าเนินการ 4 ข้อ 1, 2, 3, 5 
4 คะแนนท่ีได้ 4

2.1 การบริหารจัดการงานวิจัยและ

นวัตกรรม

มีการด าเนินการ 6 ข้อ 2, 3, 4, 7, 8, 9
6 คะแนนท่ีได้ 3

ผลรวมของผลการประเมินเงิน

สนับสนุนงานวิจัยของทุกวิทยาเขต
45.46

จ านวนวิทยาเขตท้ังหมด 17

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก

38.05

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ

นวัตกรรม

3.49

1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร

2. การวิจัยและ
นวัตกรรม

1.4 นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี

ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

คะแนนท่ีได้ 2.67

62.83

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

3.17

ผลการด าเนินงาน

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์

ประจ ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์

ประจ ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมี

ต าแหน่งทางวิชาการ

คะแนนการประเมิน

1. การผลิตบัณฑิต

23.48

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 2.94
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ

จ านวนผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ในระดับชาติและ

นานาชาติ

215

จ านวนผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท้ังหมด
349

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

น าไปใชป้ระโยชน์ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

334

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด
724

3.1 คุณภาพของการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม

มีการด าเนินการ 6 ข้อ 1 2 3 4 5 6
6 คะแนนท่ีได้ 5

4.1  คุณภาพของการทะนุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน

และกีฬาไทย

มีการด าเนินการ 5 ข้อ 1 2 3 4 5

5 คะแนนท่ีได้ 5

5.1การบริหารจัดการของสถาบัน มีการด าเนินการ 7 ข้อ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 คะแนนท่ีได้ 4

ผลรวมค่าคะแนนการประเมินของ

ทุกวิทยาเขต
67.54

จ านวนวิทยาเขตท้ังหมด 17

ผลรวมค่าคะแนนการประเมินของคณะ

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพทุก

วิทยาเขต
65.04

จ านวนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ

สุขภาพทุกวิทยาเขต
17

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานวิจัย

และนวัตกรรมท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ใน

ระดับชาติและนานาชาต

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5

4.61

2.3 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี

น าไปใชป้ระโยชน์ระดับชาติหรือ

นานาชาติ

3.83

5.3  ผลการบริหารงานของคณะ

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

5. การบริหารจัดการ

คะแนนท่ีได้ 3.97

5.2  ผลการบริหารงานของวิทยาเขต

3. การบริการวิชาการ

4. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย

2.4 อาจารย์ประจ าท่ีมีผลงานวิจัย

หรือนวัตกรรมไปใชป้ระโยชน์ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

คะแนนท่ีได้

1. ค านวนค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า

ท่ีมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
46.13

61.6

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ

ผลรวมค่าคะแนนการประเมินของ

คณะศิลปศาสตร์ทุกวิทยาเขต
64.77

จ านวนคณะศิลปศาสตร์ทุกวิทยาเขต 17

ผลรวมค่าคะแนนการประเมินของ

คณะศึกษาศาสตร์ทุกวิทยาเขต
66.61

จ านวนคณะศึกษาศาสตร์ทุกวิทยาเขต 17

ผลรวมค่าคะแนนประเมินหลักสูตร

ท้ังหมดของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

และสุขภาพทุกวิทยาเขต

ทุกวิทยาเขต

69.42

จ านวนหลักสูตรท้ังหมดของคณะ

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ทุกวิทยาเขต

20

ผลรวมค่าคะแนนประเมินหลักสูตร

ท้ังหมดของคณะศิลปศาสตร์ทุกวิทยา

เขต

81.68

จ านวนหลักสูตรท้ังหมดของ

คณะศิลปศาสตร์ทุกวิทยาเขต
25

ผลรวมค่าคะแนนประเมินหลักสูตร

ท้ังหมดของคณะศึกษาศาสตร์ทุกวิทยา
82.64

จ านวนหลักสูตรท้ังหมด

ของคณะศึกษาศาสตร์ทุกวิทยาเขต
25

ผลรวมค่าคะแนนการประเมิน

ของโรงเรียนกีฬาทุกโรง
42

จ านวนโรงเรียนกีฬาท้ังหมด 13

5.9  ผลการบริหารงานของ

โรงเรียนกีฬา 3.23

5.8 ผลการบริหารงานของหลักสูตร

ของคณะศึกษาศาสตร์
3.31

คะแนนท่ีได้

คะแนนท่ีได้

คะแนนท่ีได้

คะแนนท่ีได้

5.5  ผลการบริหารงานของคณะ

ศึกษาศาสตร์

3.47

3.92

5.7 ผลการบริหารงานของหลักสูตร

ของคณะศิลปศาสตร์

3.27

3.81คะแนนท่ีได้

คะแนนท่ีได้

5.6 ผลการบริหารงานของหลักสูตร

ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ

สุขภาพ

5.4  ผลการบริหารงานของคณะ

ศิลปศาสตร์

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน



- 20 - 
 

IPE CAR 2561: รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั ปีการศึกษา 2561 (ประเมินวันที ่8-9 ตุลาคม 2562) 

 

 

 
 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ

6.1 การบริหารจัดการด้านกีฬา มีการด าเนินการ 5 ข้อ 1 2 3 4 6 5 คะแนนท่ีได้ 5

จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาระดับชาติ
441

จ านวนนักศึกษาในส านักงาน

กีฬาทั้งหมด
508

จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
125

จ านวนนักศึกษาในส านักงาน

กีฬาทั้งหมด
508

จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับ

รางวัลในการเข้าร่วมแข่งขัน

กีฬาระดับชาติ

319

จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาระดับชาติทั้งหมด
441

จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล

ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

ระดับนานาชาติ

79

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

ท้ังหมด

125

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน

ดี

คะแนนเฉล่ีย

การด าเนินงานอยู่ในระดับ
ผลการประเมินระดับสถาบัน

4.07

6. การพัฒนานักศึกษาด้านกีฬา

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5

6.4 นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในการ

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ

1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ
86.81

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5

6.2 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน

ระดับชาติ

1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
24.61

1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

63.2

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5

6.5 นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในการ

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5

6.3 นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน

ระดับนานาชาติ

1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติ

72.34
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IPE CAR 2561: รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั ปีการศึกษา 2561 (ประเมินวันที ่8-9 ตุลาคม 2562) 

 

 

ตาราง ป.2 ตารางวิเคราะห์รายองค์ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

1 5 3.06 4.50 3.49 3.72 การด าเนินงานระดับดี
2 4 2.67 3.00 4.81 3.82 การด าเนินงานระดับดี
3 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก
4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก
5 9 - 4.00 3.60 3.65 การด าเนินงานระดับดี
6 5 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

รวม 25 3 7 15
2.93 4.43 4.13

การด าเนินงาน
ระดับพอใช้

การด าเนินงาน
ระดับดี

การด าเนินงาน
ระดับดี

คะแนนเฉล่ีย

ผลการประเมิน

องค์ประกอบท่ี

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

จ านวนตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉล่ีย

4.07 การด าเนินงานระดับดี
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IPE CAR 2561: รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั ปีการศึกษา 2561 (ประเมินวันที ่8-9 ตุลาคม 2562) 

 

ตารางรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน 70 หลักสูตร 
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IPE CAR 2561: รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั ปีการศึกษา 2561 (ประเมินวันที ่8-9 ตุลาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

  

ตารางรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน 13 หลักสูตร 
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- 25 - 
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IPE CAR 2561: รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั ปีการศึกษา 2561 (ประเมินวันที ่8-9 ตุลาคม 2562) 

 

ตารางรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน 51 คณะ และ  วิทยาเขต 17 แห่ง 3 ปีย้อนหลัง 

 

ล าดับ วิทยาเขต 
ผลการประเมินระดับวิทยาเขต  

2559 2560 2561 
คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

1 กระบี่ 3.66 ดี 3.88 ดี 4.35 ดี 

2 กรุงเทพ 4.27 ดี 3.68 ดี 4.40 ดี 

3 ชัยภูมิ 3.93 ดี 3.69 ดี 3.91 ดี 

4 ชุมพร 3.93 ดี 3.22 พอใช้ 3.69 ดี 

5 เชียงใหม่ 3.57 ดี 3.65 ดี 3.90 ดี 

6 ชลบุร ี 4.41 ดี 3.40 พอใช้ 4.21 ดี 

7 ตรัง 3.86 ดี 3.80 ดี 4.23 ดี 

8 เพชรบูรณ์ 3.04 พอใช้ 4.38 ดี 4.10 ดี 

9 มหาสารคาม 3.63 ดี 3.80 ดี 3.42 พอใช้ 

10 ยะลา 3.63 ดี 3.14 พอใช้ 3.84 ดี 

11 ล าปาง 3.75 ดี 3.79 ดี 3.88 ดี 

12 ศรีสะเกษ 3.74 ดี 3.51 ดี 3.79 ดี 

13 สมุทรสาคร 3.63 ดี 4.08 ดี 4.16 ดี 

14 สุโขทัย 4.02 ดี 4.51 ดี 3.71 ดี 

15 สุพรรณบุรี 4.29 ดี 3.93 ดี 4.40 ดี 

16 อ่างทอง 4.22 ดี 4.25 ดี 3.61 ดี 

17 อุดรธานี 3.36 พอใช้ 3.37 ดี 3.94 ดี 
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IPE CAR 2561: รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั ปีการศึกษา 2561 (ประเมินวันที ่8-9 ตุลาคม 2562) 

 

ล าดับ วิทยาเขต 
ผลการประเมินคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพในวิทยาเขต  

2559 2560 2561 
คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

1 กระบี่ 3.22 พอใช้ 3.81 ดี 3.97 ดี 
2 กรุงเทพ 4.20 ดี 3.15 พอใช้ 3.88 ดี 
3 ชัยภูมิ 4.02 ดี 3.61 ดี 4.24 ดี 
4 ชุมพร 3.52 ดี 3.02 พอใช้ 3.72 ดี 
5 เชียงใหม่ 3.36 พอใช้ 3.66 ดี 3.35 พอใช้ 
6 ชลบุร ี 4.28 ดี 3.17 พอใช้ 3.51 ดี 
7 ตรัง 3.80 ดี 3.82 ดี 4.08 ดี 
8 เพชรบูรณ์ 3.76 ดี 4.28 ดี 4.32 ดี 
9 มหาสารคาม 4.02 ดี 4.38 ดี 4.28 ดี 
10 ยะลา 3.87 ดี 3.49 พอใช้ 3.84 ดี 
11 ล าปาง 3.76 ดี 3.78 ดี 3.74 ดี 
12 ศรีสะเกษ 4.11 ดี 3.84 ดี 3.84 ดี 
13 สมุทรสาคร 3.84 ดี 3.89 ดี 3.96 ดี 
14 สุโขทัย 3.68 ดี 4.49 ดี 3.07 ดี 
15 สุพรรณบุรี 4.12 ดี 3.79 ดี 4.05 ดี 
16 อ่างทอง 3.65 ดี 3.24 พอใช้ 3.15 พอใช้ 
17 อุดรธานี 2.95 พอใช้ 3.54 ดี 4.04 ดี 
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IPE CAR 2561: รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั ปีการศึกษา 2561 (ประเมินวันที ่8-9 ตุลาคม 2562) 

 

ล าดับที่ วิทยาเขต 
ผลการประเมินคณะศิลปศาสตร์ในวิทยาเขต 

2559 2560 2561 
คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

1 กระบี่ 4.04 ดี 4.14 ดี 4.20 ดี 
2 กรุงเทพ 4.69 ดีมาก 3.43 พอใช้ 4.43 ดี 
3 ชัยภูมิ 4.08 ดี 3.63 ดี 3.58 ดี 
4 ชุมพร 3.56 ดี 3.39 พอใช้ 3.79 ดี 
5 เชียงใหม่ 3.59 ดี 3.51 ดี 3.72 ดี 
6 ชลบุร ี 4.31 ดี 2.90 พอใช้ 4.07 ดี 
7 ตรัง 3.86 ดี 3.41 พอใช้ 3.98 ดี 
8 เพชรบูรณ์ 3.43 พอใช้ 4.44 ดี 4.16 ดี 
9 มหาสารคาม 4.13 ดี 4.02 ดี 3.42 พอใช้ 
10 ยะลา 3.55 ดี 3.35 พอใช้ 3.86 ดี 
11 ล าปาง 3.52 ดี 3.92 ดี 3.96 ดี 
12 ศรีสะเกษ 3.79 ดี 3.28 พอใช้ 3.01 พอใช้ 
13 สมุทรสาคร 3.16 พอใช้ 3.45 พอใช้ 3.88 ดี 
14 สุโขทัย 3.84 ดี 4.46 ดี 3.23 พอใช้ 
15 สุพรรณบุรี 4.34 ดี 4.03 ดี 3.82 ดี 
16 อ่างทอง 4.37 ดี 4.55 ดีมาก 4.15 ดี 
17 อุดรธานี 3.28 พอใช้ 3.14 พอใช้ 3.51 ดี 
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IPE CAR 2561: รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั ปีการศึกษา 2561 (ประเมินวันที ่8-9 ตุลาคม 2562) 

 

ล าดับ
ที ่

วิทยาเขต 
ผลการประเมินคณะศึกษาศาสตร์ในวิทยาเขต 

2559 2560 2561 
คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

1 กระบี่ 3.86  ดี 3.97  ดี 3.91 ดี 
2 กรุงเทพ 4.05  ดี 3.58  ดี 3.89  ดี 
3 ชัยภูมิ 3.79 ดี 3.68 ดี 3.78  ดี 
4 ชุมพร 4.03  ดี 3.54  ดี 4.08  ดี 
5 เชียงใหม่ 4.02  ดี 4.02  ดี 4.05  ดี 
6 ชลบุร ี 4.39  ดี 3.72  ดี 3.94  ดี 
7 ตรัง 3.93  ดี 3.78  ดี 4.33  ดี 
8 เพชรบูรณ์ 2.90  พอใช้ 4.44  ดี 4.14  ดี 
9 มหาสารคาม 3.79  ดี 4.21  ดี 4.02  ดี 
10 ยะลา 3.77  ดี 3.62  ดี 3.74  ดี 
11 ล าปาง 4.12  ดี 3.77  ดี 3.97  ดี 

  12 ศรีสะเกษ 3.79  ดี 3.28  ดี 3.31  ดี 
13 สมุทรสาคร 2.90  พอใช้ 3.85  ดี 4.02  ดี 
14 สุโขทัย 4.10  ดี 4.53  ดี 3.40  ดี 
15 สุพรรณบุรี 4.54  ดีมาก 4.16  ดี 4.17  ดี 
16 อ่างทอง 4.41  ดี 4.44  ดี 3.71  ดี 
17 อุดรธานี 3.82  ดี 3.62  ดี 4.14  ดี 

 

 



- 30 - 
 

IPE CAR 2561: รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั ปีการศึกษา 2561 (ประเมินวันที ่8-9 ตุลาคม 2562) 

 

ภาพกิจกรรมการประเมิน 

 

 
 

  

  

  

  
 



- 31 - 
 

IPE CAR 2561: รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบนั ปีการศึกษา 2561 (ประเมินวันที ่8-9 ตุลาคม 2562) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
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