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ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้ง
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบจุดแข็งและ
แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่
สมบูรณ์ ถูกต้อง และเหมาะสมส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2558 เสร็จ
เรียบร้อย ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่าง
ดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชต ิ
ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  
คณะศิลปประยุกต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. วัน/เดือน/ปี ท่ีรับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558   ระหว่างวันที่  10 -11 ตุลาคม  

2559  
ณ  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2558 (ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ ประธานกรรมการ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวันฉาย  โพธิ์หอม  กรรมการ 
3) ดร.สุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ 
4) นางสาววิชดา ลิวนานนท์ชัย  กรรมการ 
5) นางรินลภัส  ชัยหิรัญกิตติ์ กรรมการ 
6) นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์   เลขานุการ 

4. วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1) การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการ

ด าเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์          ปีการศึกษา 2558 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 
2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 

 -  คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน 
และการตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  
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-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ นิสิต นักศึกษา 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

-  กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพ่ือสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วย
วาจาต่อผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 

3) การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมการ

สัมภาษณ์ และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
แต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

-  ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 แกห่น่วย
รับตรวจ รับทราบภายใน 30 วัน เพ่ือใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป 

 
- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่คณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ น าเสนอตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ที่ สกอ.ก าหนด  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน
เพ่ิมเติม เช่น นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558  มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 5  องค์ประกอบ                 
13  ตัวบ่งชี้ คือ 3.49 คะแนนการด าเนินงาน ระดับพอใช้ 
          ในส่วนของผลการประเมินรายองค์ประกอบ  มีองค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงาน ระดับดี            
2  องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2   การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ระดับพอใช้  
2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และ องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานต้องปรับปรุง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   
 

จุดเด่นในภาพรวม 
1. อาจารย์ดูแลนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด 
2. หลักสูตรที่คณะเปิดสอนสามารถสะท้อนถึง เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. กระบวนการจัดท าแผนยังไม่มีความชัดเจน ขาดความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์มาสู่แผนปฏิบัติ

งานประจ าปี รวมทั้งพบว่าการก าหนดตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดโครงการ ไม่สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์และโครงการ 

2. คณะควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะด าเนินการให้แผนกลยุทธ์ของ
คณะ และมหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จ  ทั้งนี้คณะควรหามาตรการในการรับนักศึกษาให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด  
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
วันแรกของการประเมิน  

เวลา กิจกรรม 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินเพื่อแบ่งความรับผิดชอบตาม

องค์ประกอบ 
09.00-10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่า และรับฟังการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
10.00 –12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00- 13.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ได้จากการตรวจเอกสาร

หลักฐาน 
13.30 -16.00น. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน  ในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้บริหารคณะ 
2. หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาหรือเทียบเท่า   
3. ประธานหลักสูตร / ผู้แทนอาจารย์  
4. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
5. นักศึกษาทุกชั้นปี 
6. ศิษย์เก่า /ผู้ใช้บัณฑิต  

16.00-16.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 
 
 วันที่สองของการประเมิน 

เวลา กิจกรรม 
08.30 -12.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -15.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลเบื้องต้น

ด้วยวาจา 
15.00 -16.00 น. คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจาแก่ผู้บริหาร และบุคลากรพร้อม

ตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 
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ส่วนที่  3 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2558 

ผลด าเนินงาน คะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 2.59 2.59 พอใช้ 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก 25.00 3.13 พอใช้ 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 25.00 2.08 ต้องปรับปรุง 
1.4 จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

-34 5.00 ดีมาก 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6ข้อ 
 

5.00 ดมีาก 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 3ข้อ 
 

3.00 พอใช้ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

5 ข้อ 4.00 ด ี

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 31,500/ คน 2.63 พอใช้ 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 51 5.00 ดีมาก 

3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 2 2.00 ต้องปรับปรุง 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 3.00 พอใช้ 

5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

4 3.00 พอใช้ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 6 5.00 ดมีาก 

คะแนนการประเมิน ระดับคณะ   3.49  

ระดับคุณภาพ   พอใช้  
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ตาราง ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 3.40 4.00 2.59 3.47 พอใช้ 

2. การวิจัย 3 2.63 4.00 5.00 3.88 ดี 

3. การบริการวิชาการ 1 - 2.00 - 2.00 ต้องปรับปรุง 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

5. การบริหารจัดการ 2 - 4.00 - 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 13 3.21 3.57 3.79 3.49 พอใช้ 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการก ากับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เป็นไปตามแผน 
2. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าอยู่ที่ 5.25 ซ่ึงต่ ากวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด1 ต่อ 8 ควร

ด าเนินการปรับจ านวนนักศึกษาเทียบเท่าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- 

 
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
จุดเด่น 
 คณะมีงบสนับสนุนงานวิจัยการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ส่งผลให้การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีจ านวนมาก 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะควรจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของคณะ เพราะที่มีอยู่เป็นเพียงการ
จัดเก็บข้อมูลงานวิจัยและแหล่งวิจัย 

2. ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ควรมีการก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานสอดคล้องกับแผนที่ก าหนด 

3. เนื่องจากคณะอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ควรก าหนดมาตรการส่งเสริมให้คณาจารย์
แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เพ่ิมมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- 
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องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

 
1. ในการจัดท าแผนการบริการวิชาการควรก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนให้สอดคล้องกับ

เป้าประสงค์ของแผนและวัดความส าเร็จตามตัวบ่งชี้นั้น 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- 

 
องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
2. ควรมีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนทุกโครงการและมีการประเมินโดยน าผล
การประเมินไปปรับปรุงทุกกิจกรรม/โครงการ 
3. ตัวบ่งชี้ที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการควรมีการประเมินตัวบ่งชี้ให้ครบถ้วน 

 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- 
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องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. กระบวนการจัดท าแผนยังไม่มีความชัดเจน ขาดความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์มาสู่
แผนปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งพบว่าการก าหนดตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดโครงการ ไม่
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์และโครงการ รวมทั้งการจัดท าแผนต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

2. การก าหนดค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ควรสะท้อนแนวโน้มของการพัฒนาผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.  ควรมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงเพ่ือให้สามารถน ามาก าหนดแผนการบริหารความ
เสี่ยงและตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถประเมินผลได้จริง 

4. ขาดแนวปฏิบัติที่ดีควรมีการถอดบทเรียนการจัดการความรู้และน าไปใช้ 
5. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรควรครอบคลุมในเรื่อง การสรรหา  ธ ารงรักษาและพัฒนา และ

ก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผน 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 
  

 
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 

1. พบว่าอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการไม่พอเพียงหรือช ารุด เช่น โต๊ะเขียนแบบ    เตาเผา  
2. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย : แสงสว่าง  ทางเดินและความปลอดภัย 
3. พ้ืนที่ท างานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังไม่เพียงพอ 
4. ควรจัดให้มีคอมพิวเตอร์เพ่ือค้นคว้าอิสระและท างานนอกเวลาให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับการใช้งาน 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน   




