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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2558 
 



ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของ
ตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อให้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบจุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนว
ทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเหมาะสมส าหรับ
การพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง จึง
ขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ภู่พัฒน์วบิูลย์ 
ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 





ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. วัน/เดือน/ปี ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่  5 - 6  ตุลาคม  2559 ณ คณะรัฐศาสตร์   มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

2. รอบการประเมิน 

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

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ภู่พัฒน์วบิูลย์ ประธานกรรมการ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร กรรมการ 
3) ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง กรรมการ 
4) ดร.กฤตยา  อุทโธ กรรมการ 
5) ดร.เมทินี  มาเวียง กรรมการ 
6) นางสาวเต็มศิร ิ ชิดด ี เลขานุการ 

4. วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1) การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานตามรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะรัฐศาสตร์ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะรัฐศาสตร์ น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ นิสิต นักศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย คณะรัฐศาสตร์ 



-  กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของคณะรัฐศาสตร์
เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อผู้บริหาร
และบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ ได้ซักถามและขอความเห็น
เพิ่มเติม 

3) การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ และการ

ตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลใน
ภาพรวม 

-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

-  ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 แก่หน่วยรับตรวจ 
รับทราบภายใน 30 วัน เพื่อใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่คณะรัฐศาสตร์ น าเสนอตาม 
5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ที่ สกอ.ก าหนด  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เก่ียวข้องตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพิ่มเติม เช่น นักศึกษา บัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 3.19 คะแนน การด าเนินการระดับพอใช้ 
ในส่วนของผลการประเมินรายองค์ประกอบ มีองค์ประกอบที่มีการด าเนินการระดับดีมาก 1 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2 ระดับดี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 และ 5 การด าเนินการระดับพอใช้ 1 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 และการด าเนินการระดับต้องปรับปรุง 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1  และเมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยปัจจัยน าเข้า 2.08 คะแนน การด าเนินการระดับต้อง
ปรับปรุง กระบวนการ 3.86 คะแนน การด าเนินการระดับดี และผลลัพธ์ 3.06 คะแนน การด าเนินการระดับพอใช้ 
 
จุดเด่นในภาพรวม 
 1.  ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มีความมุ่งม่ันพัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่งผลให้ผลการประเมิน
คุณภาพในภาพรวมระดับคณะ และระดับหลักสูตรพัฒนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีการศึกษา 
2557 
 2. อาจารย์จ านวนหนึ่งมีศักยภาพในการขอรับเงินสนับสนุนงานวิจัย ส่งผลให้คณะมีเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสูง 
 
จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม 
 1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบ 1 จ านวน 2 จาก              5 
หลักสูตร และมีคุณภาพหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 2. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อย และไม่มีผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 3. การด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะการก าหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และจ านวน
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานในวงรอบที่รับการประเมิน 
 
 
 
 
 



ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 2558 
ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เวลา  รายละเอียดกิจกรรม  
08.30 – 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ 
(ชั้น 1)  

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมพิจารณาแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือแบ่งความรับผิดชอบตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้  

09.30 – 10.30 น.  
(ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
ทุกท่าน)  
ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ 
(ชั้น 1)  

-คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ 
ประธานคณะกรรมการ ฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2558  
- ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2558 ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดย นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผน และประกัน
คุณภาพการศึกษา  

10.30 – 12.00 น.  
ห้องศูนย์วิจัยธรรมาภิบาลฯ 
(ชั้น 2)  

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและผลการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  

12.00 – 13.00 น.  
ณ ห้องห่มใจสิงห์ (ชั้น 1)  

รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์  
(ชั้น 1)  

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปประเด็นที่ได้จาก
การพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์  

 
 
 
 
 
 



 
 

เวลา  รายละเอียดกิจกรรม  
13.30 – 15.30 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละ

ส่วน ดังนี ้ 
เวลา 13.30 น. – 14.00 น.  
1. ห้องห่มใจสิงห์ (ชั้น 1) : สัมภาษณ์ผู้แทนนายจ้าง (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์)  
เวลา 13.30 น. – 14.15 น.  
2. ห้องคณบดีคณะรัฐศาสตร์ (ชั้น 1) : สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ  
เวลา 13.30 น. – 14.15 น.  
3. ห้องศูนย์วิจัยธรรมาภิบาลฯ (ชั้น 2) : สัมภาษณ์ผู้แทนคณาจารย์จาก 5 หลักสูตร  
เวลา 14.15 น. – 15.00 น.  
4. ห้องศูนย์วิจัยธรรมาภิบาลฯ (ชั้น 2) : สัมภาษณ์หัวหน้าสาขาวิชา และประธาน
หลักสูตร  
เวลา 14.15 น. – 15.00 น.  
5. ห้องปัญจสิงหนุสรณ์ (ชั้น 2) : สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
เวลา 15.00 น. – 15.45 น.  
6. ห้องห่มใจสิงห์ (ชั้น 1) : สัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษาจาก 5 หลักสูตร/ทุกชั้นปี  
เวลา 15.00 น. – 15.30 น.  
7. ห้องห่มใจสิงห์ (ชั้น 1) : สัมภาษณ์ผู้แทนศิษย์เก่า (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์)  

15.30 – 16.30 น.  
ห้องศูนย์วิจัยธรรมาภิบาลฯ 
(ชั้น 2)  

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และ  
ผลการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 



วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
เวลา  รายละเอียดกิจกรรม  
08.30 -12.00 น.  
ห้องศูนย์วิจัยธรรมาภิบาลฯ  

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน และตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  

12.00 – 13.00 น.  
ณ ห้องห่มใจสิงห์ (ชั้น 1)  

รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.00 น.  
ห้องศูนย์วิจัยธรรมาภิบาลฯ  

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผลการตรวจ
ประเมินและเตรียมการเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา  

15.00 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ 
(ชั้น 1)  

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในน าเสนอผลการประเมิน
เบื้องต้น ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม  

 
หมายเหตุ : ก าหนดการตรวจประเมินสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 



 

ส่วนที่  3 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ 

 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2558 

ผลด าเนินงาน คะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 1.46 1.46 ต้องปรับปรุง 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก 26.67 3.33 พอใช้ 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 0 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.4 จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

36.29 0.00 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5 ข้อ 
 

4.00 ด ี

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 3 ข้อ 
 

3.00 พอใช้ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 
(1-6) 

5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 87,689.29/ คน 5.00 ดีมาก 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 18.67 4.67 ดีมาก 

3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 4 3.00 พอใช้ 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 4.00 ด ี

5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

5 4.00 ด ี

5.2 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 5 4.00 ด ี

คะแนนการประเมิน ระดับคณะ   3.19  

ระดับคุณภาพ   พอใช้  
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ตาราง ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 1.11 3.50 1.46 1.97 ต้องปรับปรุง 

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 4.67 4.89 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1 - 4.00 - 4.00 ดี 

5. การบริหารจัดการ 2 - 4.00 - 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 13 2.08 3.86 3.06 3.19 พอใช้ 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ / รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 

- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบ 1 จ านวน 2 จาก 5 หลักสูตร  และมี
ระดับคุณภาพหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

2. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อย และไม่มีผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
3. การด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะการก าหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

1. คณะโดยความร่วมมือกับหลักสูตร ต้องพัฒนาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเร่งพัฒนาการด าเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพ เพ่ือให้
หลักสูตรมีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

2. คณะโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยควรพัฒนาแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์แบบมุ่งเป้า ผลักดันให้
อาจารย์ระดับปริญญาโทเพ่ิมคุณวุฒิเป็นปริญญาเอก และผลักดันให้อาจารย์ทุกท่านผลิตผลงานวิจัย และผลงานทาง
วิชาการท่ีสามารถน าไปขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

3. คณะและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนาแผนในประเด็นดังกล่าว 
ตลอดจนก ากับดูแล ให้มีการด าเนินงานตามแผนในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
จุดเด่น 

1. อาจารย์จ านวนหนึ่งมีศักยภาพในการขอรับเงินสนับสนุนงานวิจัย ส่งผลให้คณะมีเงินสนับสนุนงานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกสูง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์ทุกท่านพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของตนเองอย่างต่อเนื่อง ก าหนดแหล่ง
ทุน และติดตามกระแสความต้องการของแหล่งทุนดังกล่าว เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
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ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- 

 
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การด าเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะการก าหนดวัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2. แผนบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ ไม่ครอบคลุมโครงการและกิจกรรมของคณะ พบเฉพาะในส่วน
ของการพัฒนาชุมชนเป้าหมายเท่านั้น 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

1. คณะและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนาแผนในประเด็น
ดังกล่าว ตลอดจนก ากับดูแล ให้มีการด าเนินงานตามแผนในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

2. คณะควรรวบรวมโครงการการบริการวิชาการตามความต้องการของสังคม เพิ่มเติมจากความต้องการ
ของชุมชนเป้าหมาย อาทิโครงการให้ความรู้ อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และ
นานาชาติ และการประกวดแข่งขันทักษะด้านต่างๆ ที่คณะพิจารณาด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะการก าหนด
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2. แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ ไม่ครอบคลุมโครงการและกิจกรรมของคณะ พบเฉพาะ
โครงการบุญกฐินสามัคคี เพียงโครงการเดียวเท่านั้น 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

1. คณะและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนาแผนในประเด็น
ดังกล่าว ตลอดจนก ากับดูแล ให้มีการด าเนินงานตามแผนในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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2. คณะควรรวบรวมโครงการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของคณะ และส่วนที่จัดร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ที่คณะพิจารณาด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 

1. ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพ
ในภาพรวมระดับคณะ และระดับหลักสูตรพัฒนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะโดยความร่วมมือกับอาจารย์และบุคลากรทุกท่านควรท าความรู้ความเข้าใจกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
และน ามาวางแผน พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ และไม่สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จจนสามารถแสดงการลดลงของระดับความเสี่ยงได้ในวงรอบที่รับการประเมิน 

2. คณะด าเนินงานการจัดการความรู้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ และไม่สามารถค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็น
รูปธรรม 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

1. คณะโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง สร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามเกณฑ์ ตลอดจนก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานการด้านบริหาร
ความเสียง ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

2. คณะโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง สร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานการจัดการความรู้เพ่ือจัดท า
แผนการจัดการความรู้ที่มีคุณภาพ ตลอดจนก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน   




