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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจําปีการศึกษา 

2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม พ.ศ.2555  โดยคณะกรรมการประเมินฯ 
ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 
พฤษภาคม 2555) ปีงบประมาณ2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) และปีปฏิทิน 2554 (1 มกราคม 
2554 – 31 ธันวาคม 2554)  และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ ผู้ปกครอง จํานวน 2 ท่าน ผู้ใช้
บัณฑิต จํานวน 1 ท่าน ศิษย์เก่า จํานวน 1 ท่าน ผู้ใช้บริการศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 2  
ท่าน  และนิสิต จํานวน 9 ท่าน 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย (สกอ.+มก.) จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผล
การประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.74  ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินฯ เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ของ สกอ.และมก. มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลติ รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  3.50 4.50 4.50 4.50 4.00 3.83 3.86 4.06 4.06 3.83 3.98

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - 4.67 4.50 4.67 - - - 4.67 4.50 - 4.67

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.26 1.26 5.00 5.00 1.26 3.13

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ  - 4.50 4.50 4.50 - 4.58 4.58 4.50 4.50 4.58 4.52

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 3.00 3.00 3.00 - 4.46 4.46 3.00 3.00 4.46 3.73

เฉลี่ยภาพรวม 3.88 4.63 4.61 4.63 4.00 3.63 3.41 4.48 4.46 3.63 4.18

ผลการประเมนิ ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี พอใช้ ดี ดี ดี ดี 
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการประเมินฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็งและ
แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพทําให้มีผลการดําเนินงานที่ดี 
2. อาจารย์ในคณะมีศักยภาพที่จะหาเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้มาก 
3. มีงานบริการวิชาการที่หลากหลายก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
4. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองและหลักฐานเป็นระบบระเบียบทําให้ตรวจได้ง่ายและควร

พิจารณาจัดทําคู่มือระบบการประกันคุณภาพ 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. การจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนประจําปี ควรดําเนินการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน และระบุตัวช้ีวัด

ความสําเร็จของแผนให้ชัดเจน 
2. การนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาดําเนินการในปีต่อไป ควรมี

คําอธิบายและหลักฐานที่ปรากฏเป็นรูปธรรม  
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ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมี
โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน  22  โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินงานครบทุกโครงการ/
กิจกรรม  

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 6 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 รอบปีการศึกษา 2548 (1 มิถุนายน 2548 - 31 พฤษภาคม 2549) คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อ.ดร.จีรศักด์ิ พงษ์พิษณุพิจิตร์ ประธาน
กรรมการ) เข้าประเมินคุณภาพภายใน สําหรับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างวันที่ 4 และ13 ตุลาคม 
2549  พบว่าผลการดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบ 53 ดัชนี และดัชนีประเมินครบทั้ง 39 ดัชนี  

ครั้งที่ 2 รอบปีการศึกษา 2549 (1 มิถุนายน 2549 - 31 พฤษภาคม 2550) ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 
7 กันยายน พ.ศ.2550 เป็นการประเมินคุณภาพภายในของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพียงคณะเดียว โดยคณะกรรมการฯ ได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ ดัชนีและเกณฑ์การประเมินตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 9 องค์ประกอบ และ 47 ดัชนี (บังคับ 35 ดัชนี ไม่บังคับ 12 ดัชนี) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ บุคลากร  อาจารย์ และนิสิต ผลการ
ประเมินภาพรวมทั้งหมด 47 ดัชนีจากทุกองค์ประกอบ ปรากฏว่า มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการดําเนินงาน เท่ากับ 
3.70 อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี โดยแบ่งเป็นดัชนีบังคับ 35 ดัชนี มีคะแนนจากผลการดําเนินงาน 3.09 อยู่ในเกณฑ์
ระดับปานกลาง ดัชนีไม่บังคับ 12 ดัชนี มีคะแนนจากผลการดําเนินงาน 3.75 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี    

ครั้งที่ 3 รอบปีการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2551) ระหว่างวันที่ 30 - 31 
กรกฎาคม พ.ศ.2551 ผลการประเมินฯ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามดัชนีประเมิน จํานวน 45 ดัชนี พบว่าการประเมินตนเองใน
ภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 อยู่ในเกณฑ์ ดี ส่วนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 อยู่
ในเกณฑ์ ดี  

ครั้งที่ 4 รอบปีการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552) ระหว่างวันที่ 28 - 29 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ผลการประเมินฯ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามดัชนีประเมินครบทั้ง 42 ดัชนี ผลการดําเนินงานตามดัชนี
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ประเมินฯ พบว่า การประเมินตนเองในภาพรวม มีคะแนน 4.40 อยู่ในระดับดี ส่วนผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนน 4.54 อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

ครั้งที่ 5 รอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 5 – 6 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553  ผลการประเมินฯ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ประเมินครบทั้ง 50 ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ประเมินฯ พบว่า การประเมินตนเองในภาพรวม มีระดับคะแนน 2.83 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ฯ ของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 2.77 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

ครั้งที่ 6  ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553–31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 4-5 
กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้ โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประเมิน
ตนเองได้ระดับคะแนน 4.62 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน 
ให้คะแนน 3.54 อยู่ในเกณฑ์ ดี และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ.กําหนด จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ โดยผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.52 อยู่ในเกณฑ์ดี  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะวิชา ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินฯ 
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 
เวลา 09.30 - 10.00 น.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  กล่าวบรรยายคณะฯ 
เวลา 10.00 – 10.30 น.  สัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  

(ผู้ปกครอง 2 คน) 
เวลา 10.30 – 11.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินจากเอกสารหลักฐานต่างๆ  
เวลา 11.00 – 11.30 น. สัมภาษณ์บุคคลเกี่ยวข้อง  

- ศิษย์เก่า 1 คน  
- ผู้ใช้บัณฑิต 1 คน 

เวลา 11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินจากเอกสารหลักฐานต่างๆ (ต่อ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินจากเอกสารหลักฐานต่างๆ (ต่อ) 
เวลา 15.30 – 16.30 น.  ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เวลา 16.30 – 17.00 น.  สัมภาษณ์บุคคลเกี่ยวข้อง 
 (ผู้ใช้บริการศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คน) 

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา 10.30 – 11.30 น.  สัมภาษณ์นิสิต  

- กลุ่มที ่1  ระดับปริญญาตรี 5 คน 
- กลุ่มที ่2  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 4 คน 

เวลา 11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น. รายงานผลประเมินคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยคณะกรรมการประเมินฯ 
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วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 
พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่

กําหนดเพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการ
พัฒนามหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย (สกอ.+มก.) จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผล
การประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.74  ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินฯ เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ของ สกอ.และมก. มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลติ รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  3.50 4.50 4.50 4.50 4.00 3.83 3.86 4.06 4.06 3.83 3.98

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - 4.67 4.50 4.67 - - - 4.67 4.50 - 4.67
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.26 1.26 5.00 5.00 1.26 3.13

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ  - 4.50 4.50 4.50 - 4.58 4.58 4.50 4.50 4.58 4.52

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 3.00 3.00 3.00 - 4.46 4.46 3.00 3.00 4.46 3.73

เฉลี่ยภาพรวม 3.88 4.63 4.61 4.63 4.00 3.63 3.41 4.48 4.46 3.63 4.18

ผลการประเมนิ ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี พอใช้ ดี ดี ดี ดี 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (43 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12    3.57 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.05 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)       4.46 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)     4.48 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้)     3.03 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 3.63 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ    5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 5.00 

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  3.98 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 7 7 5.00 

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

53 13.5 50.94 4.25 

26.5   
ผลต่างค่ารอ้ย
ละ(เงื่อนไข 2)

0 0.00 0.00 

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

7 2 7.55 1.26 

26.5   
ผลต่างค่ารอ้ย
ละ(เงื่อนไข 2)

0 0 0.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 5 5 4.00 ขาดข้อ 6, 7

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ 7 7 5.00  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 5 6 4.00 ขาดข้อ 5 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 5 6 5.00 ขาดข้อ 6

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 4 4.00 ขาดข้อ 5

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 37 92.50 4.63 

40   

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 47   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอก
เวลาราชการ) 

คน 60   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา คน 37   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน 0   

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0   

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 7   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน 0   

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จากนายจ้าง

8.67 0.00 0.00 ไม่มีข้อมูลสําหรับ
การประเมิน กก.

ไม่ประเมิน 

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 80 8.25 165.00 5.00 

5   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน 5   

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ผลงาน 1.00 0.25    

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 16.00 8.00    

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่
ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 0.00 0.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีได้รับการ
ยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 
 

0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00    

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 75 0.75 25.00 2.50 

3   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน 3   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0.00 0.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1.00 0.75    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00    

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 3 101.50
3.83 

3.19 

26.50

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 11.00 22.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 9.50 47.50   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 1.00 3.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3.00 18.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 1.00 3.00    

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00    

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1.00 8.00    

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00    

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00    

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00    

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 4.67 
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 6 6 4.00 ขาดข้อ 6

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 5.00 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 5 5 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  3.13 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ข้อ 7 7 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 150,000 6245000 244901.96 5.00 
25.50 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 0 2.00 7.5 5.00 

26.5 

  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 26.50   

  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 2.00 0.50    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1.00 0.50    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1.00 1.00    

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0.00 0.00    

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00    

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 7 2.00 7.55 1.89 

26.50

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 2.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0.00   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง 0.00   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 

26.50   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 0.00 0.00    

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง 0.00 0.00    

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 0.00 0.00    

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 0.00 0.00    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  5.00 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5 5.00 

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 8.00 80.00 5.00 

10.00   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 6 

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 1 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 1 

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 20 

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5.00 5.00  

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     4.67 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5.00 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 4 4.00  

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 5 5.00  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ         4.52 
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ

ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 3 6 4.00 ขาดข้อ 7

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 3 5 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 4 5 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 4.00 ขาดข้อ 6 

12 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน 0.00 ไม่ประเมิน 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 4.2 4.58 4.58  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ        3.73 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 6 3.00 ขาดข้อ 3, 5 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

คะแนน 3.6 4.46 4.46  
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดี
มาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. การจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนประจําปี ควรดําเนินการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน และระบุตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของแผนให้ชัดเจน 

2. ควรกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการพิจารณาแผนกลยุทธ์ และแผน
ประจําปี เพื่อสรุปข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น สําหรับการปรับปรุงในรอบต่อไป อย่างชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.06  ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์แข็งและแนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีทุนสนับสนุนการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีหลากหลายรูปแบบ ซึง่ช่วยในการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิต 
2. บรรยากาศของสถานที่ทํางาน และสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรยังไม่ชัดเจน ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน ยังไม่มีการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมีแต่
การติดตามและสํารวจ สรุปความต้องการ จึงทําให้ยังไม่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 
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2. ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ขาดการดําเนินการ ข้อ 7 
คือการนําผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา สิ่งที่นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง เป็น
เพียงการติดตามผล 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67  ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์แข็งและแนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีระบบและกลไก การส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประเภทกิจกรรม และสามารถดึง

หน่วยงานและองค์กรภายนอก เข้ามาร่วมด้วยได้อย่างดี 
2. มีการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ดี แต่ควรเพิ่มในส่วนของการประเมินโครงการย่อย

ให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหาของแต่ละโครงการ ไม่ใช่การประเมินในภาพรวม 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
- 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3  ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์แข็งและแนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. อาจารย์ในคณะฯ มีศักยภาพที่จะหาเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้มาก 
2. มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยที่สมบูรณ์ 
3. กลุ่มของอาจารย์ที่ได้ทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา คณะฯ อาจจะหาแนวทางเสริมเพื่อให้

อาจารย์ทุกคนได้มีโอกาสทํางานวิจัย 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
- การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติของอาจารย์ในคณะฯยังมีน้อย คณะฯควรมีมาตรการ

กระตุ้นให้อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ให้มากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน  2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์แข็งและแนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ จาก
ผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีงานบริการวิชาการที่หลากหลายก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. มีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการ เข้ากับการเรียนการสอนและวิจัยได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็

ตามคณะฯ ควรจะพิจารณารวบรวมงานบริการวิชาการที่ทําให้กับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน) ซึ่งจะมีลักษณะเป็นกึ่งงานวิจัย เพราะดําเนินการติดต่อมาถึง 7 ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์ใน
การเรียนการสอนชัดเจนขึ้น หรือเขียนเป็นบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ 

3. มีศูนย์ออกกําลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งเป็นแหล่งให้การบริการวิชาการแก่บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และสามารถนํามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
แต่อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาการดําเนินงานของศูนย์ออกกําลังกายฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
บริการให้มากขึ้นจากข้อมูลป้อนกลับของสมาชิก 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
- 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน  
1  ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ    
ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์แข็งและแนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการ/กิจกรรม ควรประเมินผลสําเร็จด้านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพิ่มขึ้น นอกจากจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
- 



 18

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัว
บ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ    
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์แข็งและแนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ จาก
ผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจาํคณะและผูบ้ริหารทุกระดับของคณะ 

1. ควรแนบแบบประเมินกรรมการประจําคณะฯและการบริหารงานคณะฯตนเองมาในเอกสารหลักฐาน
และแบบประเมินการบริหารคณะฯควรครอบคลุมผู้บริหารทุกระดับ 

2. การเขียนรายงานเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ควรเขียนในลักษณะ ทําอย่างไร มากกว่าทําอะไร 
3. ควรมีการสรุปสถิติ ในภาพรวมว่าอาจารย์แต่ละท่านในคณะได้รับการพัฒนา จํานวนเท่าใด  ครบด้าน

หรือไม่ เพื่อนําผลมาวางแผนการพัฒนาการพัฒนาบุคลากรรอบต่อไป 
4. หลักธรรมาภิบาล ข้อที่ 10 เรื่องฉันทามติขควรเขียนในรายงานการประเมินตนเองว่าคณะฯมีฉันทา

มติในเรื่องใดโดยยกตัวอย่างจากในรายงานการประชุม 
5. ควรเขียนการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมให้ชัดเจน  
6. ควรมีหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างไร ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัการเรียนรู ้
7. ควรเขียนสรุปประเด็นความรู้ เป้าหมายของประเด็นความรู้ และกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปีให้ชัดเจน 

และควรเขียนหลักฐานให้เข้าใจง่าย ต้ังแต่ข้อ 7.2.3 – 7.2.5 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์แข็งและแนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีการแสดงค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค มาจัดทําเป็นข้อมูลสถิติ เพื่อเป็นข้อมูล

สําหรับการบริหารงานของคณะฯได้ชัดเจน 
2. มีการทําระบบบัญชีการเงินที่ชัดเจนสําหรับการบริหารงาน  



 19

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรเขียนแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯให้ชัดเจน 
2. การอ้างอิงหลักฐานที่ผู้บริหารระดับสูง นําข้อมูลจากการรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนควร

เขียนอย่างชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี   
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์แข็งและแนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทําให้มีผลการดําเนินงานที่ดี 
2. การจัดทํารายงานประเมินตนเองและหลักฐานเป็นระบบระเบียบทําให้ตรวจได้ง่ายและควรพิจารณา

จัดทําคู่มือระบบการประกันคุณภาพ 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจาก “สํานึกดี 

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” แล้วนําสู่กระบวนการ PDCA เพื่อรายงานในรายงานประเมินตนเอง 
2. ควรประเมินสํานักงานเลขานุการคณะฯเพื่อตรวจสอบระบบและกลไกการดําเนินงานภายในอย่าง

ต่อเนื่อง 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้ว พบว่า มี
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.48 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 4.04 4.03 4.00 4.00 4.04 4.03

มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา 

3.88 4.59 4.56 4.59 - 4.46 4.46 4.45 4.43 4.46 4.45

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

- 4.29 4.29 4.29 - 4.58 4.58 4.29 4.29 4.58 4.32

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา  

3.88 4.80 4.78 4.80 - 4.44 4.44 4.54 4.50 4.44 4.51

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 1.26 1.26 5.00 5.00 1.26 2.75

เฉลี่ยภาพรวม 3.88 4.63 4.61 4.63 4.00 3.63 3.65 4.48 4.46 3.63 4.18
ผลการประเมนิ ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.03 อยู่ในเกณฑ์ดี  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คณะฯ มีนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังของผู้ใช้
บัณฑิต และสังคม ซึ่งส่งผลให้บัณฑิตได้งานทําตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามคณะฯ ควรพิจารณาเรื่องการ
สนับสนุนการนําผลงานตีพิมพ์หรือแผยแพร่ของบัณฑิตเพิ่มมากขึ้น  
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.45 อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 
3.88, 4.59, 4.46 อยู่ในเกณฑ์ดี ดีมาก และดี ตามลําดับ หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาล
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ของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.75 อยู่ในเกณฑ์พอใช้  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้ว พบว่า มี

ระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผล
การประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.48 อยู่ในเกณฑ์ดี  มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- 4.71 4.67 4.71 4.00 4.43 4.35 4.63 4.57 4.43 4.55

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.44 4.44 4.44 
- 4.51 4.51 4.50 4.50 4.51 4.50

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
4. ด้านบุคลากรและการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

2.75 5.00 5.00 5.00 
- 1.74 1.74 3.88 3.88 1.74 2.81

เฉลี่ยภาพรวม 3.88 4.63 4.61 4.63 4.00 3.63 3.65 4.48 4.46 3.63 4.18

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.55 อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก โดยผลการประเมินด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 และ 4.35 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
และดี ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะฯมีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีส่งผลให้ผลงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่จํานวนที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมี
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  การ
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นําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ที่
สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกจํานวนมาก 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในเกณฑ์ดี โดยผล
การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00, 4.44 และ 4.51 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ดี และดีมาก ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะฯมีการจัดทําแผนที่สามารถนําสู่การปฏิบัติได้จริง
อย่างชัดเจน มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรมีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่ดี 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยผลการ
ประเมินด้านปัจจัยนําเข้า และด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกด้าน สะท้อนให้
เห็นว่า คณะฯได้บริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิผล
ในการพัฒนางานด้านต่างๆ  

- ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.81 อยู่
ในเกณฑ์พอใช้ โดยผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.75, 
5.00 และ 1.74 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดีมาก และต้องปรับปรุง ตามลําดับสะท้อนให้เห็นว่า คณะฯมีระบบและกลไก
การจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แต่ยังคงต้องพิจารณาสนับสนุนให้อาจารย์ ผลิตผลงานเพื่อ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ และนําไปใช้ประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจใช้การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
อาจารย์ต่อไป 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการประเมินได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้ว พบว่า มี

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.48  ได้คุณภาพระดับดี  มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 3.50 4.40 4.40 4.40 - 4.08 4.08 4.19 4.19 4.08 4.17

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 2.75 4.33 4.33 4.33 - 3.19 3.19 3.70 3.70 3.19 3.62
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบรหิารจัดการ - 4.33 4.33 4.33 - 4.52 4.52 4.33 4.33 4.52 4.38
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 5.00 4.89 4.88 4.89 4.00 3.49 3.54 4.82 4.80 3.67 4.27

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.75 4.67 4.75 4.00 4.04 3.23 4.60 4.50 4.04 3.90
   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 1.26 1.26 5.00 5.00 1.26 3.13
   3) ด้านการใหบ้ริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

   4) ด้านการทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

เฉลี่ยภาพรวม 3.88 4.63 4.61 4.63 4.00 3.63 3.65 4.48 4.46 3.63 4.18
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี  

มีคะแนนเฉลี่ย 4.17  ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.62 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย
4.38  

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 3.90 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.13 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

ด้านการผลิตบัณฑิต 
1.  นิสิตบางคนมีทักษะภาษาอังกฤษเชิงคิดวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่อย่างไรก็ตามควรเพิ่มทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อให้ใช้อุปกรณ์การกีฬา (English for sports ) หรือด้านสุขภาพ ให้มากขึ้น 
2.  ปัจจุบันคณะฯมีทักษะเชี่ยวชาญด้านฟุตบอล เทนนิส ควรเพิ่มทักษะด้านอื่นๆเพิ่มเติม 
3. คณะฯมีทุนให้นิสิตที่หลากหลายทั้งนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้ทุน เพื่อครอบคลุมนิสิตมาก

ขึ้น 
4. ควรมีการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนปี 2-3 ด้วยเพื่อวัดความถนัดเฉพาะด้านของนิสิต 

ด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิต 
1. ศิษย์เก่ามีทัศนะคติ กล้าแสดงออกที่ดีขึ้น และมีความภาคภูมิใจที่ได้เรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2. คณะฯ ควรมีการส่งข่าวเมื่อนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ เช่น เรื่องการรับน้อง ให้กับผู้ปกครอง 
3. คณะฯ มีการประชุมนิสิตไม่บ่อยเนื่องจากเป็นคณะที่เล็กจึงพบอาจารย์ได้ง่าย 

กลุ่มผู้ใชบ้ริการศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
1. คณะฯควรนําผลการประเมนิความพึงพอใจ มาจัดทําแผนการให้บริการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
2. ความต้องการการใช้ห้องและอุปกรณ์มีมาก 
3. ห้องและอุปกรณ์ ไม่มีการบํารุงรักษาที่ดีทําให้ไม่พร้อมการใช้งาน  
4. ผู้ที่นําออกกําลังกาย ควรจะมีความเชี่ยวชาญและชํานาญมากขึ้น 
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ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


