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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2555 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 
พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 2 คน บุคลากร จํานวน 3 
คน ผู้ปกครอง 1 คน ผู้ใช้บัณฑิต 1 คน และนิสิต จํานวน … คน 
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย(สกอ+สมศ.) จํานวน 38 ตัวบ่งชี้ 
โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 ระดับคุณภาพ
รวม

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

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 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

4.37 4.37 4.42 4.39 4.12 4.12 4.46 4.25 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

5.00 5.00 - 5.00 3.67 4.00 - 3.67 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดี ดี - ดี 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 3.93 4.46 5.00 5.00 3.33 4.17 ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี 
องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.75 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.95 4.99 5.00 5.00 4.95 4.99 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ 

5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน

4.00 4.00 4.74 4.37 4.00 4.00 4.56 4.28 ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี 
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คุณภาพ  
เฉลี่ยภาพรวม 4.75 4.74 4.47 4.65 4.50 4.56 4.27 4.42  
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี  
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
จุดแข็ง 

1. คณาจารย์มีศักยภาพในการแสวงหาแหล่งทนุวิจัยจากภายนอก และมผีลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับขาติ 
2. มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
3. มีการนําประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้อย่างดี 
4. คณาจารย์มีความมุ่งมั่นในการสอนทําให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณภาพ และบุคลกิภาพ เป็นที่ยอมรับ

ของสังคม  
แนวทางเสริม 
‐ ควรพิจารณาเพิ่มกิจกรรมพัฒนานิสิตเกี่ยวกับทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ และจิตวิทยาในการจูงใจ

ผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ 
จุดที่ควรพฒันา 

1. คณาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการน้อย 
2. ผลงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพและผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเสริมระบบกลไกการให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานเพิ่ม กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

เช่น การให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่ถูกต้องตรงกัน การให้ทุนการผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา การให้รางวัลสําหรับผู้ทํางานวิจัย การให้ทุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ 

2. ควรหามาตรการเพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ และเขียนตํารา
เพิ่มขึ้น 

3. ควรดําเนินการประชาสัมพันธ์การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไปยังสถานศึกษาต่างๆ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มา
ของนิสิตให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

4. ควรพิจารณาจัดต้ังชมรมศิษย์เก่า   
5. ควรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประสานงานกับศิษย์เก่า และการให้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่

ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 15 ข้อ แนวทางเสริมจุดแข็ง 5 ข้อ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 18 
กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้วครบทุกกิจกรรม  
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
จุดแข็ง  ไม่มี 
 แนวทางเสริม   ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
‐ ควรเขียนแผนให้ครบทั้งเรื่องแผนดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน และแสดงการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่าง

แผนที่ยุทธศาสตร์ แผนราชการ 4  ปี แผนปฏิบัติงานประจําปี  
แนวปฏิบัติที่ดี  ไม่มี 
ข้อสังเกต  ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 

1. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ก่อให้เกิดกิจกรรมสําคัญ เช่น การพัฒนา
หลักสูตร การฝึกอบรมและการพัฒนาอาจารย์ 

2. มีการจัดการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนทําให้สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน 

แนวทางเสริม  ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การรายงานผลการดําเนินการตามแบบ มคอ. 5 ยังไม่ครบถ้วน 
2. อาจารย์ที่ตําแหน่งทางวิชาการยังมีน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรควบคุมให้มีรายงานผลการดําเนินการตามแบบ มคอ. 5 ให้ครบถ้วน 
2. เสริมระบบกลไกการให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานเพิ่ม กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เช่น 

การให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่ถูกต้องตรงกัน การให้ทุนการผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา การให้รางวัลสําหรับผู้ทํางานวิจัย การให้ทุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ 

แนวปฏิบัติที่ดี  ไม่มี 
ข้อสังเกต  ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
จุดแข็ง  ไม่มี 
 แนวทางเสริม  ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีการประเมินความสําเร็จของแผน และไม่มีนําผลประเมินไปปรับปรุง ตามแผนการจัดกิจกรรมนิสิต 
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2. ไม่มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษา และนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพิจารณาปรับตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการให้เหมาะสม เพื่อนําไปประกอบการประเมินความสําเร็จ
ของแผนการจัดกิจกรรมนิสิต 

2. ควรจัดให้มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษา และนําผลการประเมินไปปรับปรุง เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แนวปฏิบัติที่ดี  ไม่มี 
ข้อสังเกต  ไม่มี 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  
จุดแข็ง 

1. คณาจารย์มีศักยภาพในการแสวงหาหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
2. สามารถบูรณาการวิจัยให้เข้ากับการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 

 แนวทางเสริม 
1. ในการประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะนั้น คณะควรพิจารณาส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

เป็นผู้ประเมินถึงความสําเร็จของงานวิจัย 
2. รายวิชาที่มีการบูรณาการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนนั้น คณะควรพิจารณาให้อาจารย์ระบุให้ชัดเจนถึง

เนื้อหาที่มีการบูรณาการ และให้มีการกําหนดผลสัมฤทธ์ิลงใน มคอ.3 และประเมินถึงผลสัมฤทธ์ิของการ 
บูรณาการใน มคอ. 5 เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติยังมีน้อย 
2. ไม่พบผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรหามาตรการเพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติให้เพิ่มขึ้น 
2. ควรมีมาตรการให้คณาจารย์เขียนตํารา และขอตําแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มมากขึ้น 

แนวปฏิบัติที่ดี  ไม่มี 
ข้อสังเกต  ไม่มี 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง 

1. มีงานบริการวิชาการจํานวนมากที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และโครงการส่วนมากสามารถบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอนและงานวิจัยได้ดี 
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2. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน 
ภาครัฐ และหน่วยงานวิชาชีพทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

 แนวทางเสริม 
1. ควรพิจารณากําหนดแผนบริการวิชาการในแต่ละด้าน เช่น เพื่อบูรณาการบริการวิชาการกับเรียนการสอน 

กับงานวิจัย ฯลฯ ให้ชัดเจน  
2. ในการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน นั้น 

ควรดําเนินการให้ชัดเจน โดยมีการกําหนดผลสัมฤทธ์ิ (มคอ.3) และประเมินถึงผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการ
สอนหรือความเข้าใจของนิสิต (มคอ.5) เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนา  ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
แนวปฏิบัติที่ดี  ไม่มี 
ข้อสังเกต  ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง  ไม่มี 
 แนวทางเสริม  ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
‐ โครงการกิจกรรม และตัวช้ีวัดความสําเร็จ ยังไม่สะท้อนแผนยุทธศาสตร์ 

 ข้อเสนอแนะ 
‐ ควรพิจารณาปรับโครงการ/กิจกรรม และตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ 
แนวปฏิบัติที่ดี  ไม่มี 
ข้อสังเกต  ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   

จุดแข็ง  ไม่มี 
 แนวทางเสริม  ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา  ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
แนวปฏิบัติที่ดี  ไม่มี 
ข้อสังเกต 
‐ คณะควรวิเคราะห์ความเสี่ยงในบริบทของคณะให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อทําให้มีการดําเนินงานของคณะมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
จุดแข็ง  ไม่มี 
 แนวทางเสริม  ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา  ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
แนวปฏิบัติที่ดี  ไม่มี 
ข้อสังเกต  ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
จุดแข็ง 
‐ ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทําให้มีผลการดําเนินงานที่ดี 

 แนวทางเสริม 
1. ควรนําแนวทางเสริมที่เสนอแนะมาพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงให้ครบถ้วน 
2. ในการจัดเก็บข้อมูลในปฏิบัติงานของคณะ ควรใช้แนวทางของมหาวิทยาลัยที่ได้กําหนด วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างสม่ําเสมอ เพื่อสะดวกในการสรุปวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงาน  

3. การรายงานความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนควรนําเสนอในรูปแบบประเมิน โดยการเทียบเคียง
อย่างน้อย 3 ปี เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของผลการดําเนินงานสําหรับพัฒนาคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา  ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
แนวปฏิบัติที่ดี  ไม่มี 
ข้อสังเกต  ไม่มี 
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ข้อมูลสัมภาษณ์ 
อาจารย ์

1. มีทุนสนับสนนุเพื่อพัฒนาอาจารย์อย่างสม่าํเสมอ 
2. มีการสนบัสนนุทุนวิจัย 

 
นิสิตป.ตรี ป.โท และศิษยเ์ก่า 

1. มีการติดต่อ ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะผา่น Facebook 
2. เชื่อมั่นในองคค์วามรู้วิชาการที่คณะถ่ายทอดให้นสิิตทั้งศิษย์เก่าและศษิย์ปัจจุบัน 
3. มีบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมเพื่อการผลิตบัณฑิต 
4. การเรียนการสอนทีเ่นน้ฝึกปฏิบัติของนสิติ มีการหาแนวทางสอนใหม่ๆ  
5. ความเอาใจใสก่ารเรียนการสอนระหว่างอาจารย์กับนิสติ 
6. ขยายเครื่องออกกําลังกายหอ้งฟิตเนส เนือ่งจากผู้รบับรกิารเริ่มมากขึน้ 
7. การบริการเจ้าหน้าทีเ่พื่ออาํนวยความสะดวกให้นิสิตป.โทมากเพิ่มขึน้ 
8. เครื่องมืออปุกรณ์ยังคงต้องพฒันาให้ทนัสมัย 
9. สถานทีจ่อดรถยังไม่เพียงพอต่อความต้องการจําเป็น 


