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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

ระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร 

วันท่ีตรวจประเมิน 6 กันยายน 2559 
 
รายช่ือคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1. รองศาสตราจารยจฑุามาศ เทพชัยศรี ประธานกรรมการ 
2. อาจารยชาํนาญ เจริญรุงเรือง กรรมการ 
3. อาจารยวาสนา จันทรขํา กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 รหัสหลักสูตร     25500071107967 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

  

 คณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา

ศาสตรการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2558 ท่ีเปดสอนในป 

พ.ศ.2555 พบวานักศึกษามีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน แตปจจุบันอาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนไมครบตามขอกําหนด   

 ผลการประเมินการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา  พบวา
ไมผานเกณฑการประเมิน เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรไมครบตามเกณฑมาตรฐาน แมวาจะมีอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 2 คน และ ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน  
มีแนวทางปรับปรุงดังนี้ 
 1. ปรับปรุงแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใหตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 2. สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพ่ือนํามาใชในการบูรณาการการเรียนการสอน 
 3. ควรมีการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา 
 4. ควรสงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
 จากการประเมินตนเองในครั้งนี้ สามารถสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาภาพรวม ไดดังนี้ 
จุดเดน  
  การจัดการเรียนการสอนมีความพรอมในเรื่องของอาคารสถานท่ี 
แนวทางเสริม 
  ทางมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนอุปกรณกีฬาเพ่ือใชในการเรียนการสอนใหมากข้ึน 
จุดท่ีควรพัฒนา  
 1.แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใหตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 2.การทําวิจัยเพ่ือนํามาใชในการบูรณาการการเรียนการสอน  
 3. การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา 
 4.ใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
แนวทางปรับปรุง 
 1. ปรับปรุงแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใหตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 2. สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพ่ือนํามาใชในการบูรณาการการเรียนการสอน 
 3. ควรมีการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา 
 4. ควรสงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
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ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 
ผานเกณฑ 

X  ไมผานเกณฑ หมายเหตุ 

1. การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูร 

 

 

 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจาํหลักสูตร   

3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร -  

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน -  

5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ 

-  

6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  -  

7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานพินธ   -  

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  -  

9. ภาระงานอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

-  

10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดบั
บัณฑิตศึกษามผีลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

-  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   

ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ไมผาน 

 

 

องคประกอบ ตัวบงชี้ คะแนน หมายเหตุ 
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 4.50  

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเรจ็การศึกษา 2.50  
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 1.00  

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 1.00  
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา                ไดรับการยกเวนจาก สกอ. ไมตองประเมิน   

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 1.00  
4.2 คุณภาพอาจารย 3.06  
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 1.00  

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1.00  
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 1.00  
5.3 การประเมินผูเรียน 1.00  
5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 0.00  

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 2.00  
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ตารางวเิคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

 
องคประกอบท่ี 

 
คะแนนผาน 

 
I 

 
P 

 
O 

 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลประเมิน 
  0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไมผานการประเมิน หลักสตูรไมไดมาตรฐาน 

2   - - 3.50 3.50 ระดับคณุภาพด ี
3 คะแนนเฉลีย่ 1.00 - - 1.00 ระดับคณุภาพนอย 
4 ของทุกตัวบงช้ี 1.69 - - 1.69 ระดับคณุภาพนอย 
5 ในองคประกอบ 1.00 0.67 - 0.75 ระดับคณุภาพนอย 
6 ท่ี 2 - 6 - 2.00 - 2.00 ระดับคณุภาพนอย 

รวม  1.34 1.00 3.50 0.00 หลักสตูรไมไดมาตรฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

นอย 
ระดับคุณภาพ

นอย 
ระดับคุณภาพ

ดี 
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