
 
 
 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 

ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 

ประจ าปีการศกึษา  2556 



 

 
2 

 

 
 
 



 

 
3 

 

สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) .............................................................................................. 1 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน .................................................................................................................... 3 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ................................................................................................................................ 4 

คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกภารกิจของคณะฯ ............................................ 4 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 ................................................... 4 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ ...................................................................................................................... 4 

วัตถุประสงค์ .......................................................................................................................................................... 4 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน .............................................. 5 

วิธีการด าเนินงาน .................................................................................................................................................. 5 

เกณฑ์การประเมิน ................................................................................................................................................. 6 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ .................................................................................... 6 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ ...................................................................................... 14 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ............................................................................................................................................. 15 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ................................................................................................................................ 16 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย ....................................................................................................................................................... 17 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม .................................................................................................................... 18 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ............................................................................................................... 19 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ............................................................................................................................ 20 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ................................................................................................................................ 20 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ................................................................................................... 21 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ............................................................................. 21 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ....................................................................... 23 

ภาคผนวก ........................................................................................................................................................... 25 

ภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลการสัมภาษณ ์........................................................................................................................................... 26 

ภาคผนวกที่ 2 ภาพกิจกรรม ..................................................................................................................................................... 28 

 



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2556 1 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาปีการศึกษา 2556ตาม
กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม  2557โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557)และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์อาจารย์ จ านวน 7 คน บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน  7คนและนิสิต จ านวน
11 คน ผู้ใช้บริการ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 4 คน 

 ในรอบการประเมินปี  2556 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น  5หลักสูตร เปิดการเรียนการ
สอน 4 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 1หลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาโท 2
หลักสูตรและหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1หลักสูตรมีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 520 คนแบ่งเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 347 คนระดับปริญญาโทจ านวน 100 คนและระดับปริญญาเอกจ านวน73 คนตลอดจนมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2556รวมทั้งสิ้น 59คนแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีจ านวน  42 คนระดับปริญญาโทจ านวน 6คน
และระดับปริญญาเอก 11คน นอกจากนี้คณะมีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 32 คน ลาศึกษาต่อ 7 คน รวมอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานจริง 25 คน มีต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 19 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน  รองศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 คน 

 ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะรอบปีการศึกษา 2556คณะผู้ประเมินได้ศึกษา
รายงานการประเมินตนเองเอกสารและหลักฐานอ้างอิงต่างๆของคณะอย่างละเอียดพร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จัด
การศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะตลอดจนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของคณะจาก
คณะผู้บริหารอาจารย์นักศึกษาปัจจุบันและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยคณะกรรมการประเมินได้วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ที่พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 35 ตัวบ่งชี้ 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวมอยู่ใน ระดับดีมาก(4.52)โดย
จ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพพบว่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการด าเนินงานอยู่ใน ระดับดีมากจ านวน  6
องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  (5.00)องค์ประกอบที่  3 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  (5.00) องค์ประกอบที่  5 การบริการวิชาการแก่สังคม  (5.00) องค์ประกอบที่  8 การเงิน
และงบประมาณ  (5.00) องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ  (4.99) และองค์ประกอบที่  6 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  (4.67) ส าหรับองค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีจ านวน 3 องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบที่  4 การวิจัย (4.36) องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต  (4.08) และองค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ (4.34)ดังตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี  4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งช้ีสกอ) ผลการประเมิน 
สกอ. 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งช้ีสกอ + สถาบัน) ผลการประเมิน 
สกอ + สถาบัน I P O รวม I P O รวม 

องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก   5.00   5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 3.58 4.75 3.89 4.08 ดี 3.58 4.75 3.89 4.08 ดี 

องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก   5.00   5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 3.71 4.36 ดี 5.00 5.00 3.71 4.36 ดี 

องค์ประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก   5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 - 5.00 4.50 4.67 ดีมาก   5.00 4.50 4.67 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 - 5.00 4.95 4.99 ดีมาก   5.00 4.95 4.99 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 ดีมาก   5.00   5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 - 4.00 4.68 4.34 ดี   4.00 4.68 4.34 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.93 4.89 4.21 4.51 ดีมาก 3.93 4.89 4.21 4.52 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ด ี
  

ดี ดีมาก ดี 
  

 
 



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2556 3 

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. อาจารย์มีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย  

ในต่างประเทศ 

2. นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความรักความผูกพันและเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ  
3. คณะฯมีการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย และเกิดประโยชน์แก่สังคมสามารถบูรณาการเข้ากับการ  

เรียนการสอนและการวิจัยได้เป็นอย่างดี 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. คณะฯ ยังขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้มีความ  

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป้าหมายของตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  
2. คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ต่ ากว่าเกณฑ์ สกอ. 
3. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติยังมีน้อย 
4. ขาดระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ 
5. ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ ไม่เป็นตามเป้าหมาย 

หลายตัวบ่งชี้ 
 ข้อเสนอแนะ 
 - 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. วิทยาเขตก าแพงแสน ควรจัดตั้งทีมกีฬาของวิทยาเขตเพ่ือส่งเสริมด้านกีฬาของนิสิตที่มีศักยภาพ  
2. วิทยาเขตก าแพงแสน ควรปรับปรุงระบบ wifi ให้มีความเร็วครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
 ในปีการศึกษา  2556  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมีประสิทธิผลการด าเนินงานในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. มีการด าเนินงานการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษา  2556 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ท า  
การจัดการเรียนการสอน  4 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  1 หลักสูตรหลักสูตร
ระดับปริญญาโท  2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก  1 หลักสูตร มีจ านวนนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 520 คน 
แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 347 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 100 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 
73 คน ตลอดจนมีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 59 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน  42 คน 
ระดับปริญญาโท จ านวน   6 คน และระดับปริญญาเอก  11 คน  อีกท้ังยังพัฒนาในเรื่องการสื่อสารที่ต้องการความ
รวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น   

2. มีการด าเนินงานด้านงานวิจัย   ในรอบปีการศึกษา  2555 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการด าเนินการ
ปรับปรุงระบบการขอรับทุนสนับสนุนงานวิชาการ ผลงานทางวิชาการ เพิ่มงบประมาณสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์
ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ นักวิจัย ได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างแพร่หลาย รวมถึงมีการ
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ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เพ่ือรวบรวมจัดเก็บให้สมบูรณ์มากขึ้น  อีกท้ังยังส่งเสริมศักยภาพในการท างาน
วิจัย การปลูกจิตส านักส าหรับนักวิจัย โดยจัดท าป้ายจรรยาบรรณนักวิจัยปิดประกาศในทุกภาควิชา    

3.  มีการด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม   ในรอบปีการศึกษา  2556  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มี
การจัดท าโครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการท้ังอาจารย์และนิสิตเผยแพร่ทั้งระบบผ่านระบบเว็บไซต์คณะ Line 
facebook  ทั้งนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า  ซึ่งเป็นที่พอใจแก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก 

4.  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ในรอบปีการศึกษา  2556 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดกิจกรรมที่เป็น
การเสริมสร้างและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในลักษณะด าเนินการเองและเข้าร่วมกับวิทยาเขต อันได้แก่  กิจกรรม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้นิสิตมีค่านิยมที่ถูกต้องและมีจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคม  กิจกรรมท านุบ ารุง
พระศาสนาและส่งเสริมจิตสาธารณะ มีการสนับสนุนให้นิสิตรู้จักท าให้พระศาสนามั่นคงเจริญ กิจกรรมอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม เป็นการส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้ง
สามารถน าคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ด ี

คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกภารกิจของคณะฯ 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2555   พบว่าคณะฯ มี
การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ จ านวน 11 กิจกรรม มีการด าเนินงานครบทุกโครงการและกิจกรรม 
 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 8 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 8ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน
2556พบว่ามีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาประเมินตนเองได้ระดับคะแนน  4.65อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ
คณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน4.42 อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง

พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

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

คุณภาพ 
 
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 
2557 โดยมีก าหนดการประเมินในแต่ละวัน ดังนี้ 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 กรกฎาคม 2557 
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมพิจารณาก าหนดประเด็นการประเมิน  
 ณ ห้องประชุม SS 1204 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เวลา 09.00 - 09.30 น.   - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

-ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์และแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 

เวลา 09.30–10.30 น. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬารายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 
เวลา 10.30 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม  
เวลา 11.00 – 15.30น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

เวลา 15.30–16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 
เวลา 08.30–09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน  
เวลา 09.00–10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์  
  คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 1 อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน   
 เวลา 09.00 –09.45 น. กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละสาขาวิชา  จ านวน 4 คน 
 เวลา 09.45 – 10.30น.  กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 4 คน  
  คณะกรรมการประเมินฯ ทีมที่ 2กลุ่มนิสิต และศิษย์เก่า/ผู้ใช้บัณฑิต 
 เวลา 09.00 – 09.45น.  กลุ่มที่ 3- กลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรี คละช้ันป ี จ านวน 6 คน 
            - กลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คละช้ันปี  จ านวน 3 คน 
 เวลา 09.45 –10.30น. กลุ่มที่ 4กลุ่มศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 3 คน  

เวลา 10.30 – 12.00น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน(เพิ่มเติม) 

เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินฯ  
เวลา 15.10 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ 

รับทราบ  ณ ห้องประชุมSS1204คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

วิธีการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน ( Common data set)ของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556ตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2556 ถึง 31พฤษภาคม 
2557 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5คะแนน ซึ่งเป็นการประเมิน

ตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนนส าหรับการแปลความหมายผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 -1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้  
คะแนนเฉลี่ย 3.51– 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพื่อให้

หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 
14 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 (ด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งชี้ที่  16.1, 16.2, 17, 18.1, 
18.2 (รายงานข้อมูล แต่ไม่น าคะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด38 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย4.72ได้คุณภาพระดับ ดีมากส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.52  ได้คุณภาพระดับดี
มากรายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ(ป.2) 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ 9 
องค์ประกอบได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งช้ีสกอ) ผลการประเมิน 
สกอ. 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(ตัวบ่งชี้สกอ + สมศ+สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
สกอ + สมศ.+สถาบัน 

I P O รวม I P O รวม 
องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก   5.00   5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 3.58 4.75 3.89 4.08 ดี 3.58 4.75 3.89 4.08 ดี 

องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก   5.00   5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 3.71 4.36 ดี 5.00 5.00 3.71 4.36 ดี 

องค์ประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก   5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 - 5.00 4.50 4.67 ดีมาก   5.00 4.50 4.67 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 - 5.00 4.95 4.99 ดีมาก   5.00 4.95 4.99 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 ดีมาก   5.00   5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 - 4.00 4.68 4.34 ดี   4.00 4.68 4.34 ดี 

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งช้ีของทุก
องค์ประกอบ 

3.93 4.89 4.21 4.51 ดีมาก 3.93 4.89 4.21 4.52 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ด ี
  

ดี ดีมาก ดี 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้(ป.1) 
 

  
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 

 
เป้า 

หมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(เช่นเหตุผลของ

การประเมิน 
ท่ีต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
(/ = บรรลุ ,  
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 - - 8 / 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

5 - - 7 / 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 56.67 18 32 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก=56.250 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่
ได้เท่ากับ 4.688) 

x 4.69   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 6.67 2 32 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=6.250 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่

ได้เท่ากับ 1.042) 

x 1.04   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7 - - 7 / 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

7 - - 7 / 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกกรจัดการเรียนการสอน 7 - - 6 x 4   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียน

ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
6 - - 6 / 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

4 - - 4 / 4   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 

 
เป้า 

หมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(เช่นเหตุผลของ

การประเมิน 
ท่ีต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
(/ = บรรลุ ,  
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 1 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

80 41 44 (จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ=41/จ านวนบัณฑิตที่
ตอบแบบส ารวจ =44) เท่ากับร้อยละ  93.18 เมื่อ

เทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้น คะแนน
จึงเท่ากับ 4.659 

/ 4.66   

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 2 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.40 0.00 0.00 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  = 3.910 

x 3.91   

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 3 

ผลของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

40 8.25 6 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากับ 8.25/
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
เท่ากับ 6) = ร้อยละ137.500 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 
25 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

/ 5   

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 4 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

100 2.75 11 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเท่ากับ

2.750/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทั้งหมดเท่ากับ =11) = ร้อยละ25.000 เมือเทียบค่า
ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 

2.500 

x 2.5   

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 14 

การพัฒนาคณาจารย ์ 4.00 126 32 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 
126.000/จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดเท่ากับ 
32.000 ) เท่ากับ 3.938 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพ

อาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึง
เท่ากับ 3.282 

x 3.28   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 

 
เป้า 

หมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(เช่นเหตุผลของ

การประเมิน 
ท่ีต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
(/ = บรรลุ ,  
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

7 - - 7 / 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 6 - - 6 / 5   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
7 - - 7 / 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

6 - - 6 / 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 150000  58323
15 

25 (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน = 5,830,315.00/

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า=
25.00)=233,212.60 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 
5 = 150,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 

5.000) 

/ 5   

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 5 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร ่

10 4.25 32 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ4.250/จ านวนอาจารย์
และนักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ32.000) = ร้อยละ
13.281 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน

ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 3.320 

/ 3.32   

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 6 

งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ 20 4 32 (ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์=4.000/จ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยประจ าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
=32.000)= ร้อยละ 12.500 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 

เท่ากับ 5 คะแนนจึงมีค่าเท่ากับ 3.125 

x 3.13   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 

 
เป้า 

หมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(เช่นเหตุผลของ

การประเมิน 
ท่ีต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
(/ = บรรลุ ,  
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 7 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 1 3 32 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรอง
คุณภาพ = 3.000/จ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ าทั้งหมด = 32.000)= ร้อยละ 9.375  
เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ  5 คะแนน จึงมีค่า

เท่ากับ 4.688 

/ 4.69   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

5 - - 5 / 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5 - - 5 / 5   

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 8 

ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย 

35.29 10 14 (ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย=10.000/จ านวนโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการทั้งหมด =14.000)=มีค่าเท่ากับ 
ร้อยละ 71.429 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 

คะแนนจึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

/ 5   

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 9 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

  - - 5 / 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  - - 5 / 5   

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 10 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  - - 4 / 4   

ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 11 

การพัฒนาสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 - - 5 / 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

7 - - 7 / 5   



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2556 12 

  
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 

 
เป้า 

หมาย 
  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
(เช่นเหตุผลของ

การประเมิน 
ท่ีต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
(/ = บรรลุ ,  
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 5 - - 5 / 5   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
5 - - 5 / 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 - - 6 / 5   
ตัวบ่งชี้  
สมศ. ที่ 13 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร
สถาบัน 

4.50 - - 4.950 / 4.95   

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ 7 - - 7 / 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

8 - - 7 x 4   

ตัวบ่งชี้ 
สมศ.ที่ 15 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด 

4.50   (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยต้นสังกัด=4.684/จ านวนปี 

=1ปี)=4.684 

/ 4.68  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.52   
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ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. อาจารย์มีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย  

ในต่างประเทศ 

2. นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความรักความผูกพันและเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ  
3. คณะฯมีการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย และเกิดประโยชน์แก่สังคมสามารถบูรณาการเข้ากับการ  

เรียนการสอนและการวิจัยได้เป็นอย่างดี 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. คณะฯ ยังขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้มีความ  

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป้าหมายของตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  
2. คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ต่ ากว่าเกณฑ์ สกอ. 
3. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติยังมีน้อย 
4. ขาดระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ 
5. ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ ไม่เป็นตามเป้าหมาย 

หลายตัวบ่งชี้ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 - 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการตาม
ตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ไม่น าคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

 -  

 จุดที่ควรพัฒนา  

 คณะยังขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้มีความสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป้าหมายของตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

 คณะควรจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดท าแผน  
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตตามตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ และ  
สมศ. จ านวน 5 ตัวบ่งชี้พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  3.53 ได้คุณภาพ
ระดับ ดสี่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.08  ได้คุณภาพระดับ  ดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

อาจารย์มีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

น าความร่วมมือกับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาสนับสนุนการสร้างผลงานของอาจารย์
เพ่ือเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 

คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ต่ ากว่าเกณฑ์ สกอ. 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ควรมีมาตรการสนับสนุนให้อาจารย์เพิ่มคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดี
มากส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความรักความผูกพันและเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของคณะ  
2. คณะสามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ และ  

แก้ปัญหาให้แก่ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา  

 - 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 - 

ข้อสังเกต 
ข้อมูลการประเมินความส าเร็จของโครงการทุกโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมนิสิต มีความซ้ าซ้อนควรใช้

ข้อมูลการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเท่านั้น 
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องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
และ     สมศ. จ านวน 3 ตัวบ่งชี้  พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80ได้
คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ได้คุณภาพระดับ ด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1. มีห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการ และอุปกรณ์การศึกษาให้นิสิต  

ได้เรียนรู้ ปฏิบัติการจริงรวมทั้งสนับสนุนการวิจัย 

2. อาจารย์มีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะฯ ควรพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมและในกรณีที่มีนิสิต  

เพ่ิมมากข้ึน 

 จุดที่ควรพัฒนา  

1. การก าหนดตัวชี้วัดตลอดจนการติดตามและประเมินผลการจัดสรรทุนวิจัยไม่ชัดเจน 
2. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติยังมีน้อย 
3. ขาดระบบและกลไกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต ารา ผลงานตีพิมพ์ เพื่อให้ข้อมูลที่  

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

             ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. ควรก าหนดตัวชี้วัด การติดตามและประเมินผลการจัดสรรทุนวิจัยให้ชัดเจน 
2. ควรเพิ่มการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
3. ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ชัดเจน และให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของ สวพ. 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 และ 18.2  
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00   ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 
 จุดแข็ง 

 คณะมีการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย และเกิดประโยชน์แก่สังคมสามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอนและการวิจัยได้เป็นอย่างดี 

 จุดที่ควรพัฒนา  

 - 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 -  
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.67 ได้คุณภาพระดับ ดีมากส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯมีคะแนนเฉลี่ย 4.67  ได้คุณภาพระดับ   ดมีาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

 มีการน าศิลปะและวัฒนธรรมมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิตได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  เพิ่มรายละเอียดในประเด็นศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นภูมิปัญญา/กีฬา พื้นบ้าน ไว้ในเอกสาร มคอ.3  

และมีการประเมินใน มคอ.5 ในประเด็นศิลปะและวัฒนธรรม 

2.  สามารถปรับปรุงกิจกรรมด้านกีฬาพ้ืนบ้านให้เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติ มีคุณภาพเชิง  

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และศิลปะวัฒนธรรม 

 จุดที่ควรพัฒนา  

 ไม่พบโครงสร้าง ของระบบและกลไก แผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. ควรใช้ประโยชน์จากยุทธศาสตร์/กลยุทธ์และแผนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาเขต 

ก าแพงแสน เป็นต้นแบบในการจัดท าโครงการและกิจกรรมพร้อมทั้งระบุตัวชี้วัดด้านศิลปวัฒนธรรม โดยจัดท าแผนภูมิ
ขั้นตอนของการด าเนินการตามวงจรคุณภาพและรูปแบบการน าเสนอหลักฐานที่ดูง่ายและจัดเอกสารหลักฐานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA ให้ครบสมบูรณ์ 

2. ควรมีการน ากีฬาพ้ืนบ้านของไทย (และอาเซียน) มาท างานวิจัย 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม  องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย4.99  
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯมีคะแนนเฉลี่ย 4.99  ได้คุณภาพระดับ ดมีาก 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

 - 

 จุดที่ควรพัฒนา  

 - 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ควรจัดเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้คุณภาพระดับ  
ดีมาก      ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้คุณภาพระดับ  ดมีาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

 - 

 จุดที่ควรพัฒนา  

 - 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ควรจัดเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน  
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม  องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้พบว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.00  ได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 ได้คุณภาพ
ระดับ ด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
 - 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ ไม่เป็นตามเป้าหมายหลาย  
ตัวบ่งชี้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

คณะฯ ควรปรับค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติที่เป็นไปได้จริง 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้ว พบว่า มี
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.52  มีผลการด าเนินงานระดับ ดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
องค์ประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(ตัวบ่งช้ีสกอ + สถาบัน) 

 
ผลการประเมิน 

I P O รวม 
มาตรฐานที่ 1     4.01 4.01 ดี 

มาตรฐานที่ 2 ก   4.88 4.95 4.88 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ข 3.93 4.89 4.49 4.56 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3   5.00 3.71 4.23 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.93 4.89 4.21 4.52 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี 
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.01 มีผลการด าเนินงาน
ระดับ ดีสะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.72  มี
ผลการด าเนินงานระดับ ดีมาก หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.88ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 ได้
คุณภาพระดับ ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีกระบวนการในการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิ
บาลทุกประการ จึงส่งผลให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมี ผลการ
ประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.23มีผลการด าเนินงานระดับ ดี   ซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการการจัดการความรู้ในเรื่อง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีระบบที่ดี แต่มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีจ านวนน้อย สะท้อนให้เห็นว่า คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มีกระบวนการในการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการและการวิจัยดีแต่ยังขาดระบบการจัดการ
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา แล้วพบว่า มีระบบคุณภาพ
ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม  เรียนรู้  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.52ได้คุณภาพระดับ ดีมากรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4   สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1.ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   4.86 4.30 4.58 ดีมาก 

2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.89 4.66 4.83 ดีมาก 

3.ด้านการเงิน 5.00 5.00   5.00 ดีมาก 

4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 2.87 5.00 3.61 3.77 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

3.93 4.89 4.21 4.52 - 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ด ี     

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานได้ดังนี้  
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- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  พบว่า ภาพรวมมี ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.58 มีผลการ

ด าเนินงานระดับ  ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
กระบวนการในการพัฒนานิสิตทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีส่วน
ร่วมทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในเชิงบูรณาการส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามความต้องการของ
สังคมและผู้ใช้บัณฑิต 

- ด้านกระบวนการภายใน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.83มีผลการด าเนินงานระดับ
ดีมากสะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรการวิจัยและบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเป็น
อย่างดี หากมีการพัฒนากระบวนการในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวให้ครอบคลุมพันธกิจการท างานจะส่งผล
ต่อกระบวนการจัดการที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

- ด้านการเงิน   พบว่า ภาพรวมมี ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00 มีผลการด าเนินงานระดับ ดีมาก
สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมี ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.77  มีผลการ
ด าเนินงานระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีบุคลากรที่มีความสามารถในการผลิตผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัยได้อย่างดีเยี่ยมทั้งนี้หากคณะผลักดันในเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ให้สูงขึ้น 
ผลการด าเนินการในด้านดังกล่าวจะดียิ่งข้ึน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา แล้วพบว่า มีระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 มีผลการด าเนินงานระดับ  ดีมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่  5สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ป.5) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

     

 (1) ด้านกายภาพ 5.00     5.00 ดีมาก 

 (2) ด้านวิชาการ 2.87 4.67 3.28 3.84 ดี 

 (3) ด้านการเงิน   5.00   5.00 ดีมาก 

 (4) ด้านการบริหารจัดการ   4.83 4.95 4.85 ดีมาก 

 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 
1 

3.58 4.80 4.12 4.46 ดี 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตาม           
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

 (1) ด้านการผลิตบัณฑิต   5.00 4.01 4.38 ดี 

 (2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 3.71 4.36 ดี 

 (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

  5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

 (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  5.00 4.50 4.67 ดีมาก 

       เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ 2 

5.00 5.00 4.18 4.53 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

3.93 4.89 4.17 4.50 - 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี 
  

หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  พบว่า ภาพรวมมี ผลการประเมิน  คะแนนเฉลี่ย4.46 

มีผลการด าเนินงานระดับ ดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.84 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 
สะท้อนให้เห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีศักยภาพในการจัดการศึกษาดี ทั้งในด้านกายภาพ การเงินและการ
บริหารจัดการ แต่ควรให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพทางด้านวิชาการท้ังในเรื่องของปัจจัยน าเข้าและผลลัพธ์ให้มาก
ยิ่งขึ้น 

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  พบว่า ภาพรวมมี ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย
4.53 มีผลการด าเนินงานระดับ ดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.38 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย4.36 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย5.00 และ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 สะท้อนให้เห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม แต่ควรผลักดันในเรื่องการเผยแพร่
งานวิจัยสู่สาธารณะชนมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
ประเด็นจากการสัมภาษณ์นิสิต  
 ประกอบด้วย นิสิตปริญญาตรี จ านวน 4 คน นิสิตปริญญาโท จ านวน 1 คน นิสิตปริญญาเอก จ านวน 1 คน 
 
สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ 

- นิสิตมีความภาคภูมิใจ ในคณะฯ ในเรื่องความรู้ ความสามารถ อุปกรณ์การเรียนครบ และ ความสัมพันธ์รุ่น  
พ่ี รุ่นน้อง ดี  

- คณะฯ มีการจัดท าโครงการที่สอดคล้องและสนับสนุนนิสิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และมี  
ความอดทน, มีความพยายาม ในการออกไปปฏิบัติงานจริง 

- ในระดับปริญญาตรี นิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์ได้หลายทาง เช่น โทรศัพท์นัดหมาย พบที่ห้องพักอาจารย์  
- มีการใช้ระบบ social networkLine ในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดเวลาและขอค าปรึกษา 

จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของคณะรวมถึงการรับรู้ข่าวสาร รวดเร็ว 

ประเด็นปัญหานิสิตต้องการเสนอแนะให้คณะได้รับทราบ 
   - ต้องการโต๊ะม้าหินหน้าคณะเพ่ิมข้ึน ขณะนี้มีน้องนิสิตเพ่ิมข้ึน ท าให้ไม่มีที่นั่ง  
   - จ านวนนิสิตเพ่ิมข้ึน ขอให้ขยายห้องเรียนเพ่ิมข้ึน 

 - สถานที่จอดรถมีน้อย ต้องการสถานที่เพ่ิมข้ึน 
 - ระบบ  Internet  ไม่เพียงพอส าหรับการใช้งานของนิสิต  
 - ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์การเรียนบางตัวมีอายุการใช้งานนานแล้ว   
 
ประเด็นจากการสัมภาษณ์อาจารย์ท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร จ านวน 3 คน  

- คณะฯ มีการสนับสนุนทุนและการท าวิจัย มีทั้งทุนการท าวิจัยและ ทุนเสนอผลงาน  
 - ทุนสนับสนุนวิจัยของคณะยังไม่เพียงพอ มีการเพ่ิมค่าตอบแทนแล้ว แต่ยังมีผลงานวิจัยน้อย นอกจากนี้ก็ใน
เรื่องของการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร 
 - บุคลากรมีศักยภาพในการหาแหล่งทุนวิจัย 

ประเด็นข้อเสนอแนะให้คณะรับทราบ 
 - คณะฯ ต้องจัดท าคู่มือกระบวนการขอลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร อย่างชัดเจน เพ่ือให้แก่ผู้ที่สร้างสรรค์งานวิจัยใน
การรับทุนสนับสนุน 
 
การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ  ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
 ผู้ใช้บัณฑิต 

- บัณฑิตมีความม่ันใจในระดับหนึ่ง และการฝึกงานมาระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังต้องมีพ่ีเลี้ยงเพ่ือสร้างความ  
มั่นใจให้กับบัณฑิตนิสิตมีความขยัน ท างานเสร็จเร็ว  

- บัณฑิตปริญญาตรีที่จบมาท างาน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ คุณภาพดี  

ประเด็นข้อเสนอแนะให้คณะรับทราบ 
- ให้เพ่ิมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ าวันและการท างาน 
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การสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน  

- คณะมีการสนับสนุนทุนปีละ 10,000 บาทส าหรับให้บุคลากรได้พัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ และเพ่ิมพูน  
ความรู้ โดยมีการจัดท าโครงงาน ปีละ  1 เรื่อง ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนางานของตนเอง  

- บุคลากรมีความรักในองค์กร สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าถึงผู้บริหารได้ และมีการ  
จัดสวัสดิการ 

     -  บุคลากรมีความรู้หลากหลายในเรื่องงานด้าน ๆ  มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 



28 รายงานผลการประเมินค ุณภาพภายในประจ  าปการศ ึกษา2556 

 

 
 

ภาคผนวกที่ 2 
ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 
คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  สัมภาษณ์ อาจารย์ประจ า บุคลากร   นิสิต 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ปกครองนิสิต 

 

 
 

 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ประจ าปีการศึกษา  2556  ให้คณะผู้บริหารและบุคลากรทราบ 

 
 


