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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 าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อให้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบจุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา
และแนวทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และ
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดปรากฏใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่าง
ดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยนต์  เพาพาน 
ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. วัน/เดือน/ปี ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวันที่  13 - 14  ตุลาคม  2559 ณ คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2. รอบการประเมิน 

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

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต ์ เพาพาน ประธานกรรมการ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพนัธ์  ปิตาคะโส กรรมการ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์ กรรมการ 
4) นางสาวศุภกัญญา  จันทรุกขา กรรมการ 
5) นางสาวภูษณิศา  มีนาเขตร กรรมการ 
6) นางสาวเต็มศิริ  ชิดด ี เลขานุการ 

4. วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1) การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานตาม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะศิลปศาสตร์ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ นิสิต นักศึกษา และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะศิลปศาสตร์ 

-  กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของคณะ
ศิลปศาสตร์เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อ
ผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 



ห น้ า  | 4 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ได้ซักถามและ
ขอความเห็นเพิ่มเติม 

3) การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ 

และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละ
องค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

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

 
- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

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

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพิ่มเติม เช่น 
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 3.65 คะแนน การ
ด าเนินการระดับ “ดี” ในส่วนของผลการประเมินรายองค์ประกอบ มีองค์ประกอบที่มีการด าเนินการ
ระดับ “ดี” จ านวน 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ส่วน
องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “พอใช้” มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต และเมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ ด้านปัจจัยน าเข้ามีการด าเนินการระดับ “พอใช้” ด้าน
กระบวนการมีการด าเนินการระดับ “ดี” และด้านผลลัพธ์มีการด าเนินการระดับ “พอใช้” 
 
จุดเด่นในภาพรวม 

1. หลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะศิลปศาสตร์ สามารถสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดกับนักศึกษาได้
อย่าง    โดดเด่น 

2. บุคลากรสายสนับสนุนมีความผูกพันและรักในองค์กร 
 
จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม 

1. คณะศิลปศาสตร์ควรก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพ
ของการด าเนินการตลอดจนมีการประเมินตัวชี้วัดนั้น และน าไปปรับปรุงแผนต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม  

2. คณะศิลปศาสตร์ควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการหลักสูตร และ
น าไปสู่การสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีระดับหลักสูตร 

3. ควรมีการสื่อสารภายในองค์กร เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับบุคลากรทั้ง
ระบบ 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 2558 
ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ระหว่างวันที่ 13 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

วันแรกของการประเมิน  
เวลา กิจกรรม 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินเพื่อแบ่งความรับผดิชอบตาม
องค์ประกอบ 

09.00 -10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผูบ้ริหารและบุคลากรของคณะ/หน่วยงานเทียบเทา่ 
และรับฟังการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานเทยีบเท่า 

10.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์ผูท้ี่เก่ียวข้องในแต่ละส่วน  ในแตล่ะส่วนที่เก่ียวข้อง  ดังต่อไปนี ้
๑. ผู้บริหารคณะ 
๒. หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาหรือเทียบเท่า   
๓. ประธานหลักสูตร / ผู้แทนอาจารย์  

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 15.30 น. ๑. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 

๒. นักศึกษาทุกชัน้ป ี
๓. ศิษย์เก่า /ผู้ใช้บณัฑิต 

15.30 - 16.00น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ไดจ้ากการตรวจเอกสารหลักฐาน 

16.00 - 16.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนนิงาน 
 
 วันที่สองของการประเมิน 

เวลา กิจกรรม 
08.30 -12.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 -15.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลเบื้องตน้ด้วย

วาจา 
15.00 -16.00 น. คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผูบ้รหิาร และบุคลากรพร้อมตอบข้อ

ซักถามเพิ่มเติม 
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 ส่วนที่  3 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์ 

 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลประเมิน ปีการศึกษา 2558 

ผลด าเนินงาน คะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 2.73 2.73 พอใช้ 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก 31.50 3.94 ด ี

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 16.93 1.41 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.4 จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

30.53 0.00 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข้อ 
 

5.00 ดมีาก 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5 ข้อ 
 

4.00 ด ี

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 
(1-6) 

5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 25,079.52/ คน 5.00 ดีมาก 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 13.39 3.35 พอใช้ 

3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 5 4.00 ด ี

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 4.00 ด ี

5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

6 4.00 ด ี

5.2 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 6 5.00 ดมีาก 

คะแนนการประเมิน ระดับคณะ   3.65  

ระดับคุณภาพ   ด ี  
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ตาราง ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 1.78 4.50 2.73 2.85 พอใช้ 

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 3.35 4.45 ดี 

3. การบริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1 - 4.00 - 4.00 ดี 

5. การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 13 2.59 4.43 3.04 3.65 ดี 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ / รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 

- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต่ ากว่าเกณฑ์ 
2. การจัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ขาดการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ซึ่งส่งผลต่อการน าผลประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
1. ควรประเมินการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้สะท้อนถึงคุณภาพของการด าเนินงาน 

 
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
จุดเด่น 
-  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์เพ่ือน าใช้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- 

 
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
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1. ระบบการบริหารงานด้านการบริการวิชาการยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยยังไม่ครบถ้วนตาม
กระบวนการ PDCA 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะฯ ควรพัฒนากระบวนการด าเนินงานในการน าผลจากการประเมินความส าเร็จของแผนและ
โครงการมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการท่ีชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
1. การจัดท าแผนการบริการวิชาการ ควรมีการวิเคราะห์ถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่คณะ

ก าหนด เพื่อน ามาก าหนดทิศทางและตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของ
คณะ ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะ 

2. ควรมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่ส่งผลลัพธ์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 
และโรงเรียน ที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น ระดับผลการทดสอบด้านภาษาของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายในระดับประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  

 
 
องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ระบบการบริหารงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์โดยยังไม่ครบถ้วนตาม
กระบวนการ PDCA 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะฯ ควรพัฒนากระบวนการด าเนินงานในการน าผลจากการประเมินความส าเร็จของแผนมาปรับปรุง
แผนหรือพัฒนากิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

1. คณะฯ ควรมีการก าหนดกระบวนการในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้มีการด าเนินงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แผนและบรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 
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องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 

1. คณะศิลปศาสตร์มีระบบกลไกในการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร การสนับสนุนทรัพยากร การ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร การรายงานผลการประเมิน และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรท าให้หลักสูตรมีผลการประเมินผ่านทุกหลักสูตร 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการปรับแผนการบริหารงานและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทการเรียนการสอนและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

2. ควรค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้ที่
ครอบคลุมตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ การเผยแพร่เน้นลาย
ลักษณ์อักษร และน ามาเน้นใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และมีการสะท้อนผลอย่างชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 12 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน   










