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ปกีารศกึษา 2559 



 

 

ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้คณะ
ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2.  เพื่อให้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบจุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและ
แนวทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง 
จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต ์ เผาพาน 
 ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 
1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์ ระหวา่งวันที่ 28 – 29 กันยายน 
2560 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2559 (ผลการด าเนินงานระหว่าง 1 สิงหาคม 2559 – 30 กันยายน 
2560) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยัยนต์  เพาพาน  ประธานกรรมการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์ กรรมการ 
 3.  นางสาวปิยะนนัท์ กรินรักษ์   กรรมการ 

4.  นางสาวศุภกัญญา  จนัทรุกขา   กรรมการ 
 5.  นางสาววิภาพรรณ  ตระกูลสันติรัตน์  กรรมการ 
 6.  นางสาวเต็มศิริ  ชิดด ี    เลขานุการ 

4.  วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
 เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  ส าหรับ

เป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

5. ข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์ โดยสังเขป 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเป็นสถาบันภาษาและวัฒนธรรมมีภารกิจหลักจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปด้านภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ต่อมาสถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้รับการปรับสถานะเป็นคณะศิลปศาสตร์ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๒ ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทรวมทั้งสิ้น ๑๕ หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๐ หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยว สาขาการพัฒนา
สังคม สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม สาขาภาษาญี่ปุ่น สาขาภาษาจีน 
สาขาประวัติศาสตร์  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และสาขานิเทศศาสตร์ เป็นหลักสูตรใน
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ระดับปริญญาโทจ านวน  ๕ หลักสูตร ได้แก่ สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สาขา
นวัตกรรมการท่องเที่ยว สาขาภาษาไทย สาขาประวัติศาสตร์ และ สาขาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 
 คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมในอีสานใต้และภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงสู่อาเซียน” และภายใต้พันธกิจ “มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งมุ่งสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอีสานใต้ ประเทศ และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”  
 คณะศิลปศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อสนองตอบความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู
สอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และเป้าหมาย  
 
วิสัยทัศน์ 

ศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรมอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงสู่อาเซียน 
 
พันธกิจ 
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการ  มีคุณธรรมและรู้เทา่ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
รวมทั้งมุ่งสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ทางดา้นภาษา สังคม วัฒนธรรม  และภูมปิัญญาท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนนุการพัฒนาอีสานใต้  ประเทศ และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
วัตถุประสงค ์

๑. ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพดา้นภาษา  มนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ 
๒. สร้างงานวิจัยพืน้ฐานและงานวิจัยประยุกต์ด้านภาษา  มนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมกาพัฒนาประเทศและภมูิภาค  
๓. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน องค์กร และชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
๔. ส่งเสริมการพัฒนาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
๕. ท านุบ ารุงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ   ตลอดจนอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะศิลปะศาสตร์
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รายชื่อกรรมการประจ าคณะ และกรรมการบริหาร  
 
รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร ์
 สิงหาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๕๙ 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารยป์รียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารยล์ักษมี  นวมถนอม  คีมูระ รองคณบดีฝ่ายบริหาร        
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนนัท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ        
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารยช์าญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา   
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๖.  นางสาวพัชรี  ธาน ี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสิิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักดิ์  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชัรี  ศรีค า   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์        
๑๐.  นายค าลา่  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร ์       
๑๑.  นายตระการ  ถนอมพันธ ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า          
๑๒. นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
  
ตุลาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารยป์รียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         
๒.  นายนพพร  ช่วงชิง    รองคณบดีฝ่ายบริหาร       
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนนัท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ        
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารยช์าญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา   
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๖. นางสาวพัชรี  ธาน ี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสิิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักดิ์  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชัรี  ศรีค า   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์          
๑๐.  นายค าลา่  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร ์       
๑๑.  นายตระการ  ถนอมพันธ ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า          
๑๒. นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารยป์รียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         
๒.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร         
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนนัท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ        
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารยช์าญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา   
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๖. นางสาวพัชรี  ธาน ี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสิิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักดิ์  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชัรี  ศรีค า   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์          
๑๐.  นายค าลา่  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร ์       
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๑๑.  นายตระการ  ถนอมพันธ ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า          
๑๒. นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  

 
หลักสูตร 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน รวม ๑๕ หลักสูตร โดย
แยกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๐ หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน ๕ หลักสูตร ดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่ ๑ หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อ

ปริญญา 
สภามหาวิทยาลัย 

อนุมัต ิ
สกอ. 

รับทราบ 
กพ. รับรองคุณวุฒิ 

1. ภาษาไทยและการสื่อสาร  ศศบ. 26 พ.ย. 54 9 ก.ย. 57 นร1004.3/24  ลว.19 ม.ค. 
58 

2. การท่องเที่ยว  ศศบ. 25 ก.ย. 53 16 มิ.ย. 54 นร1004.3/715.1 ลว.24พ.ย.
27 

3. ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิาคลุม่น้ าโขง  ศศบ.    
4. ภาษาจีนและการสื่อสาร  ศศบ. 26 พ.ย. 54 1 ต.ค. 58 นร1004.3/28 ลว.28ม.ค.59 
5. ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  ศศบ. 26 พ.ค. 55 3 ต.ค. 58 นร1004.3/101 ลว.21มี.ค.59 
6. นิเทศศาสตร์  นศ.บ. 31 มี.ค. 55 28 ส.ค. 57 นร1004.3/68 ลว.16ก.พ.58 
7. การพัฒนาสังคม  ศศบ. 26 พ.ย. 54 17 เม.ย. 57 นร1004.3/541 ลว.29ก.พ.57 
8. ประวัติศาสตร์  ศศบ. 26 พ.ย. 54 22 ต.ค. 58  นร1004.3/64 ลว.23ก.พ.59 
9. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ศศบ. 26 พ.ย. 54 6 พ.ค. 57 นร1004.3/579 ลว.13ต.ค.57 
10. ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  ศศบ. 30 มี.ค. 56 18 ก.ค. 57 นร1004.3/730 ลว.2ธ.ค.57 
11. การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
ศศม. 26 พ.ย. 54 13 มิ.ย.59  

12. ภาษาไทย ศศม. 28 ก.ย. 56 9 ก.ค.57 นร1004.3/24 ลว.19 ม.ค.58 
13. นวัตกรรมการท่องเที่ยว ศศม. 28 ม.ค. 55 31 ต.ค.55 นร1004.3/456 ลว.2ก.ย.57 
14. ประวัติศาสตร ์ ศศม. 11 พ.ค. 56 9 ก.ค. 57 นร1004.3/24 ลว.19ม.ค.58 
15. ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา ศศม. 30 มี.ค. 56 17 เม.ย. 57 นร1004.3/541 ลว.29ก.ย.57 

    

  จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 

 คณะศิลปศาสตร์ มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น ๑๕๗ คน โดยแยกเปน็สายวิชาการ ๑๒๓ คน และสาย
สนับสนนุ ๓๔ คน คิดเป็นสัดส่วนสายวิชาการ ต่อสายสนบัสนุน เท่ากับ ๓.๖๒ : ๑ 

๑) จ านวนอาจารย์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะศิลปศาสตร์ มีจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้สิ้น ๑๒๓ คน โดยมี
คุณวุฒิปริญญาตรี ๔ คน (ร้อยละ .๓.๒) คุณวุฒิปริญญาโท ๘๓ คน (ร้อยละ ๖๗.๔๘) และคุณวฒุิปริญญา
เอก ๓๙คน (ร้อยละ ๓๑.๗๑) ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

หลักสูตร 
อาจารย์ประจ า 

ปฏิบัติงาน 
ลา

ศึกษา 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

๑. ป.ตรี การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ 

๑๐ - - ๑ ๙ ๙ ๑ - - ๑๐ 

๒. ป.ตรี การท่องเที่ยว ๔ - - ๔ - ๔ - - - ๔ 
๓. ป.ตรี การพัฒนาสังคม ๑๑ ๕ - ๙ ๗ ๑๓ ๒ ๑ - ๑๖ 
๔. ป.ตรี นิเทศศาสตร ์ ๖ - - ๖ - ๖ - - - ๖ 
๕. ป.ตรี ประวัติศาสตร ์ ๑๐ ๑ - ๘ ๓ ๘ ๓ - - ๑๑ 
๖. ป.ตรี ภาษาจีนและการ

สื่อสาร 
๓ ๓ - ๔ ๒ ๕ - ๑ - ๖ 

๗. ป.ตรี ภาษาญี่ปุ่นและการ
สื่อสาร 

๗ ๑ ๑ ๗ - ๘ - - - ๘ 

๘. ป.ตรี ภาษาไทยและการ
สื่อสาร 

๘ ๔ - ๘ ๔ ๑๐ ๒ - - ๑๒ 

๙. ป.ตรี ภาษาและวัฒนธรรม
ลุ่มน้ าโขง 

๒ - - ๑ ๑ - ๑ ๑ - ๒ 

๑๐ ป.ตรี ภาษาเวียดนามและ
การสื่อสาร 

๒ - - ๒ - ๒ - - - ๒ 

๑๑ ป.ตรี ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

๒๕ ๔ ๓ ๒๑ ๕ ๒๖ ๓ - - ๒๙ 

๑๒ ป.ตรี ศิลปะการแสดง ๓ ๑ - ๓ ๑ ๓ ๑ - - ๔ 
๑๓ ป.โท นวัตกรรมการ

ท่องเที่ยว 
๓ - - - ๓ ๒ ๑ - - ๓ 

๑๔ ป.โท ภาษาไทย ๔ - - ๒ ๒ ๒ ๒ - - ๔ 
๑๕ ป.โท ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ศึกษา 
๑ - - - ๑ - ๑ - - ๑ 

๑๖ กลุ่มพลศึกษา ๕ - - ๔ ๑ ๔ - ๑ - ๕ 
รวม ๑๐๔ ๑๙ ๔ ๘๐ ๓๙ ๑๐๒ ๑๗ ๔ - ๑๒๓ 

 

๒) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายสนับสนนุ ทั้งสิ้น ๓๔ คน 
โดยเป็นข้าราชการ ๔ คน (ร้อยละ ๑๑.๗๖) พนักงานมหาวิทยาลัย ๒๔ คน (ร้อยละ ๗๐.๕๙) ลูกจ้างประจ า 
๓ คน (ร้อยละ ๘.๘๒) และลูกจา้งชั่วคราว ๓ คน (ร้อยละ ๘.๘๒) ของบุคลากรสายสนบัสนุนทัง้หมด ดัง
ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนนุปีการศึกษา ๒๕๕๙ แยกประเภทบุคลากร  

หลักสูตร 
ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวมทั้งหมด 

๑. งานบริหารงานทัว่ไป ๒ ๒ ๓ ๓ ๙ 

๒. งานบริหารบุคคล  ๒   ๒ 

๓. งานคลังและพัสด ุ ๑ ๑   ๒ 

๔. งานแผนและงบประมาณ  ๔   ๔ 

๕. งานประกนัคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ๔   ๔ 

๖. งานส่งเสริมการวิจยั บริการวิชาการ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ๑   ๑ 

๗. งานบริการการศึกษา  ๗   ๗ 

๘. งานพัฒนานักศึกษา ๑ ๑   ๒ 

๙. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ๒   ๒ 

รวม ๔ ๒๓ ๓ ๓  

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

จ ำนวนนักศึกษำรหัสปัจจุบันคณะศิลปศำสตร์ ชั้น ปี ๑ - ปี ๗  ทุกหลักสตูร ป.ตร ีปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

ล าดับ สาขา ชั้นปี 
๑ 

ชั้นปี 
๒ 

ชั้นปี 
๓ 

ชั้นปี 
๔ 

ชั้นปี 
๕ 

ชั้นปี 
๖ 

ชั้นปี 
๗ 

รวมทุก
ชั้นปี 

๑ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ๙๙ ๔๖ ๕๙ ๑๘ ๘ ๓ ๐ ๒๓๓ 

๒ การท่องเที่ยว ๗๙ ๕๗ ๔๖ ๔ ๒ ๐ ๐ ๑๘๘ 

๓ การพัฒนาสังคม ๕๓ ๕๖ ๓๓ ๘ ๑๓ ๐ ๑ ๑๖๔ 

๔ ภาษาไทยและการสื่อสาร ๕๓ ๔๕ ๔๐ ๙ ๐ ๑ ๐ ๑๔๘ 

๕ ภาษาจีนและการสื่อสาร ๒๖ ๖๕ ๘๔ ๙ ๒ ๐ ๐ ๑๘๖ 

๖ ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ๕๐ ๗๔ ๖๗ ๙ ๒ ๑ ๑ ๒๐๔ 

๗ ประวิติศาสตร ์ ๒๑ ๒๗ ๑๘ ๒ ๐ ๐ ๐ ๖๘ 

๘ นิเทศศาสตร ์ ๓๗ ๔๒ ๓๔ ๗ ๓ ๑ ๐ ๑๒๔ 

๙ ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ๑๓ ๒๓ ๑๙ ๔ ๐ ๐ ๐ ๕๙ 

๑๐ ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิาคลุม่น้ าโขง ๒๒ ๑๖ ๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๗ 

 รวม ๔๕๓ ๔๕๑ ๔๐๙ ๗๐ ๓๐ ๖ ๒ ๑,๔๒๑ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
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จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มสาขาวิชา 

สาขา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

ปริญญาโท             
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 8 7 4 7 4 30 

ภาษาไทย 4 3 0 0 0 7 

นวัตกรรมการท่องเที่ยว 7 0 6 1 0 14 

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 2 0 1 0 0 3 

ประวัติศาสตร์ 0 1 0 0 0 1 

รวม 21 11 11 8 4 55 
ข้อมูล Reg. ณ วันที่ 25 ก.ค. 60 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 
 

3.1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน

ของคณะศิลปศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ตลอดจนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน 
คุณภาพ 

3.1.2  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่คณะศิลปศาสตร์ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ใช้บริการของคณะศิลป-
ศาสตร์ 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ของคณะศิลปศาสตร์ และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ ได้ซักถาม
และขอความเห็นเพิ่มเติม 

3.1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม  การสัมภาษณ์  

และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละ
องค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙  ให้คณะศิลปะ-
ศาสตร์ ภายใน 30 วัน 
 
3.2  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจหลักฐานตามที่ คณะศิลปศาสตร์ เตรียมเอกสารตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ  เช่น common data set และข้อมูลเชิงคุณภาพ  
เช่น  กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  และสัมภาษณ์
นักศึกษารวมทั้งผู้ใช้บริการของคณะศิลปศาสตร์ 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในจาก
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ซึ่งคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายใน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ปรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13       
ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประชุมพิจารณาผลการประเมินระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน 2559 โดยคณะกรรมการพิจารณาจุดแข็ง 
จุดที่ควรพิจารณา และอุปสรรคที่ส่งผลต่อคณะศิลปศาสตร์ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาโดยรวม  
นอกจากนี้  คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมเท่ากับ 3.6๗ คะแนน  
 
 (รายละเอียดตามตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 
 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลประเมิน ปีการศกึษา 2559 

ผลด าเนนิงาน คะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม 2.87 2.87 พอใช้ 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวฒุิปริญญาเอก 34.14 4.27 ด ี
1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 19.28 1.61 ต้องปรับปรุง 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 61 0.00 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5 4.00 ด ี

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 3 3.00 พอใช้ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์  54,670.30  5.00 ดีมาก 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 23.78 5.00 ดีมาก 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 4.00 ด ี

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 5 4.00 ด ี

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

6 4.00 ด ี

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 6 5.00 ดีมาก 

คะแนนการประเมิน ระดับคณะ   3.67  
ระดับคุณภาพ   ดี  
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

1. การผลิตบัณฑิต         2.62 พอใช้ 

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คะแนน 
2.88 2.87 2.87 พอใช้ พอใช้ 

     - ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุก
หลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) 

  43.11       

     - จ านวนหลักสูตร ที่ผา่น อ.1 ระดับ
หลักสูตร 

  15       

     - จ านวนหลักสูตรที ่ไม่ผ่าน อ.1 
ระดับหลกัสูตร 

  0       

     - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด   15       

     - ร้อยละหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สกอ.   100.00       

 
 
 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน  2558 

13 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

คะแนน 42.5 
  

  4.27 
ดี 

     - จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิตัิงานจริง   101.5       

     - จ านวนอาจารยท์ี่ลาศึกษาต่อ   23       

     - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

  42.5 34.14 4.27   

     - ป.ตรี   6       

     - ป.โท   76       

     - ป.เอก   42.5       

     - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด   124.5       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ คะแนน 24     1.61 ต้องปรับปรุง 

    จ านวนอาจารยท์ี่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ทั้งหมด 

  24 19.28 1.61   

     - ต าแหน่ง ผศ.   20       

     - ต าแหน่ง รศ.   4       
     - ต าแหน่ง ศ.   0       
     - อาจารย์ (ไม่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ) 
  100.5       

     - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด   124.5       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

สกอ. 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

คะแนน 40.85 ศิลปศาสตร์ รวม 0.00 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

    · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปี
การศึกษา 2557    4,085.15        

       - ปริญญาตร ี    4,040.69        
     - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก)    44.46        
       - ปริญญาโท    40.58        
       - ปริญญาเอก    3.88        
    · จ านวนอาจารยป์ระจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)   101.5       
    · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า   40.248       
    · เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า   25       

    ผลการด าเนนิงาน (ร้อยละ)   60.99       

    เทียบเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนที่ได้)   0.00       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

สกอ. 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี คะแนน 5   5 4.00 ดี 

    1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ     1     

    2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

    1     

    3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษา     1     

    4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    1     

    5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

    0     

    6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า     1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

สกอ. 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คะแนน 
5   3 3.00 พอใช้ 

    1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม 

    1     

    2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย 

  5 1     

    (1) คุณธรรม จริยธรรม     1     
    (2) ความรู ้     1     
    (3) ทักษะทางปญัญา     1     
    (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

     (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     1     

    3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา      1     

    4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป 

    0     

    5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา     0     

    6. น าผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา     0     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

2. ด้านการวิจัย 
  

  
      5.00 ดีมาก 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

คะแนน 
  6 5.00 ดีมาก ดีมาก 

    1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจยัที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค์ 

   1      

    2. สนับสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์ในประเด็นต่อไปนี ้                                                                                                                                                      4 1     

    -       ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค ์หรือหน่วยวิจัย หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนนุการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

    1     

    -       ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

    -       สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิตงานสรา้งสรรค ์เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

    1     

    -       กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิ
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เชน่ การจัด
ประชุมวชิาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคนัตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

    1     

    3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

    1     

    4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวชิาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ 
 

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

    5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ 
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

    1     

    6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใชป้ระโยชน์และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

    1     

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ *  - จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจาก

ภายในและภายนอก 
25,000.00  5,549,035.00  54,670.30  5.00 ดีมาก 

     - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = 
60,000 บาทขึน้ไปต่อคน  
 - กลุ่มวิทย์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 
50,000 บาทขึน้ไปต่อคน  
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 25,000 
บาทขึ้นไปต่อคน   
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

     * งบสนับสนนุจากหน่วยภายใน   917,600.00       

     * งบสนับสนนุจากหน่วยภายนอก   4,631,435.00       

     - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย (นับ
เฉพาะที่ปฏบิัติงานจริง)   101.5       

       - จ านวนอาจารยป์ระจ า (ปฏบิัติงานจริง)   101.5       

       - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏบิัติงานจริง)   0       

สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  5 29.6 23.78 5.00 ดีมาก 

    รวมจ านวนผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 
(จ านวนชิ้น) 

  68       

     - รวมจ านวนผลงานวิจัย   68       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

     - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย   29.6       

     - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัยทั้งหมด   124.5       

       - จ านวนอาจารยป์ระจ า (ปฏบิัติงานจริง)   124.5       

       - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏบิัติงานจริง)   0       

3. การบริการวิชาการ 
  

  
      4.00 ดี 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  คะแนน 
5   5 4.00 ดี 

    1.     จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปี
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวชิาการแก่สังคมและ
เสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

    2.     โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตาม
แผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

    1     

    3.     โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 
1 อย่างน้อยต้องมีโครงการทีบ่ริการแบบให้
เปล่า 

    1     

    4.     ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณา 

    1     

    5.     น าผลการประเมินตามข้อ 4  มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสงัคม 

    0     

    6.     คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
แก่สังคมในระดับสถาบนั     1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
  

  
      4.00 ดี 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คะแนน 5   5 4.00 ดี 

    1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

    1     

    2. จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วดัความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง จัดสรร
งบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน 

    1     

    3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนนิงานตามแผน
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม     1     

 
  

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ทีว่ัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนดา้น
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

    5. น าผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม     0     

    6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน     1     

    7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมซ่ึงเป็นทีย่อมรับในระดับชาติ      0     

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน 

คะแนน 5   6 4.00 ดี 

    1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
โดยเชื่อมโยงกับวสิัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกบั
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบนั รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบนัและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏบิัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตวับ่งชี้และเปา้หมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผูบ้ริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

    1     
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 องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

    2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนคา่ใช้จา่ยเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่า ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธผิลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

    1     

    3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่สง่ผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

    1     

    4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอยา่ง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ
ด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

    5. ค้นหาแนวปฏิบตัิที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้ อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลติบัณฑิตและด้าน
การวิจัย จัดเก็บอย่างเปน็ระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรบัใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

    0     

    6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

    1     

    7. ด าเนินงานดา้นการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้
ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเปน็
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกตทิี่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

สกอ. 5.2 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

คะแนน 
4   6 5.00 ดีมาก 

    1. มีระบบและกลไกในการก ากบัการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกนัคณุภาพ
หลักสูตร 

    1     

     2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

    1     

    3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร     1     

    4. มีการประเมินคุณภาพหลักสตูรตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา  

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

ศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

    5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณภาพดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

    1     

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร
ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

    1 
ข้อมูลจากผลประเมิน
ในตัวบ่งชี้ 1.1 

  
        - ผลรวมคะแนนประเมินทุกตัวบ่งชี้ 47.75   
      

 - จ านวนตัวบ่งชี้ที่ประเมิน 13   

        3.67  

        ดี 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 

5.1 ผลการประเมินโดยรวม 
 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 3.59 คะแนน การด าเนินการ
ระดับ “ด”ี ในส่วนของผลการประเมินรายองค์ประกอบ พบว่า 

องค์ประกอบที่มีผลการประเมินในระดับ “ดีมาก” (5.00) จ านวน 1 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  

องค์ประกอบที่มีผลการประเมินในระดับ “ดี” (4.00) จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 
3 การบริการวิชาการ, องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ  

องค์ประกอบที่มีผลการประเมินในระดับ “พอใช้” (2.60) มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ ด้านปัจจัยน าเข้ามีการด าเนินการระดับ “พอใช้” (2.72) ด้าน
กระบวนการมีการด าเนินการระดับ “ดี” (4.00) และด้านผลลัพธ์มีการด าเนินการระดับ “ดี” (3.87) 
 
ตารางที่ ป.2  ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมนิ ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี  

คณะศิลปศาสตร์             

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการ

ประเมิน ตัวบ่งชี ้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 1.96  3.50  2.87  2.62  พอใช้ 

2. การวิจัย 3  5.00  5.00  5.00  5.00  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 -    4.00  -    4.00  ดี 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

1 -    4.00  -    4.00  ดี 

5. การบริหารจัดการ 2 -    4.50  -    4.50  ดี 

คะแนนเฉลี่ย 13  2.72   4.14   3.94   3.67  ดี 
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เกณฑ์การประเมิน 
 0.00-1.50        ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51-2.50  ต้องปรับปรุง 

  2.51-3.00      พอใช้ 
  3.51-4.50  ด ี
  4.51-5.00      ดีมาก 
 
5.2 จุดเด่นและข้อเสนอแนะโดยรวม 

คณะได้มีการสง่เสริมสนบัสนุนงบประมาณการท าวิจัยและการตพีิมพ์เผยแพร่ เป็นผลให้มีผลงาน
ตีพิมพ์เพิ่มขึ้นจากปีทีผ่่านมาอยา่งเห็นไดช้ัด 

 
5.3 จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม 

คณะควรก าหนดตัวชี้วดัผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของการด าเนินการ
ตลอดจนมีการประเมนิตัวชี้วดันัน้ และน าไปปรับปรุงแผนตา่งๆ อย่างเป็นรูปธรรม  

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเดน่ และโอกาสการพัฒนาตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- จ านวนอาจารยท์ี่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ ต่ ากว่าเกณฑ ์
- การจัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ขาดการก าหนดตัวบง่ชี้
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึง่ส่งผลต่อการน าผล
ประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ควรประเมินการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้สะท้อนถึงคุณภาพของการด าเนินงาน  

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีการส่งเสริมและสนบัสนนุให้

คณาจารย์ท าวิจัยและตีพิมพ์ พร้อมทั้งสร้างขวัญ
และก าลังใจให้แก่ผู้ผลติผลงานจนน าไปสู่
ความส าเร็จเป็นรปูธรรม 

- คณะควรสนับสนนุให้มีผลงานตพีิมพ์ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 หรือฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-   
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ระบบการบริหารงานด้านการบริการ

วิชาการยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยยังไม่
ครบถ้วนตามกระบวนการ PDCA 

- คณะฯ ควรพัฒนากระบวนการด าเนินงาน
ในการน าผลจากการประเมินความส าเร็จของ
แผนและโครงการมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการที่ชดัเจน 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- คณะควรมีการก ากับติดตามการด าเนินโครงการและการประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดทัง้ใน

ระดับแผนและโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อน าผลการประเมนิไปใช้ในการปรบัปรุงแผนในปีต่อไป 
 

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ระบบการบริหารงานการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์โดยยังไม่
ครบถ้วนตามกระบวนการ PDCA 

- คณะฯ ควรพัฒนากระบวนการด าเนินงาน
ในการน าผลจากการประเมินความส าเร็จของ
แผนมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนากิจกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- คณะควรมีการก ากับติดตามการด าเนินโครงการและการประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดทัง้ใน

ระดับแผนและโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อน าผลการประเมนิไปใช้ในการปรบัปรุงแผนในปีต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่

ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนคา่ใช้จา่ย เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ค้นหาแนวทางปฏบิัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่

ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อยครอบคลุม  พันธกิจ
ด้านการผลิตบณัฑิต และด้านการวิจัย และ
เผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับวงวิชาการและวิชาชีพ 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 
 
บุคลากร 

1. ควรเพิ่มบุคลากรด้านงานพัสดุเพื่อให้เหมาะสมกับการเพิ่มของงานทีป่ฏิบัติ 
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมให้ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ควรปรับปรุงสถานทีบ่ริการด้านกองทุน กยศ. และ กรอ. ให้สามารถบริการนักศึกษาได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
4. คณะควรมีแนวทางสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในคณะให้เกิดขึ้นมากกว่านี้ จะท าให้

ขวัญก าลังใจในการปฏบิัติงานมปีระสิทธผิลมากข้ึน 
5. คณะควรก าหนดทิศทางหรือแผนอัตราก าลังของบุคลากรให้ชัดเจน 
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ภาคผนวก 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 

ก ำหนดกำร 
กำรตรวจประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
ระหว่ำงวันที่ ๒๘-๒๙ กันยำยน ๒๕๖๐ 

วันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๖๐ 
เวลำ กิจกรรม ห้องประชุม 

๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินประชุมพิจารณาแนวทางการ
ประเมินในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าเพ่ือแบ่งความ
รับผิดชอบตามองค์ประกอบ 

ดอกจาน ๔ ชั้น ๔  

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและรับฟังการ
รายงานผลการด าเนินงาน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และ
รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน  

ดอกจาน ๔ ชั้น ๔  

๑๐.๐ ๐ –๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการ
ด าเนินงาน 

ดอกจาน ๔ ชั้น ๔  

๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ดอกจาน ๘ 
๑๓.๐๐ -๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุป

ประเด็นที่ได้จากการตรวจเอกสารหลักฐาน 
ดอกจาน ๔ ชั้น ๔  

๑๓.๓๐ -๑๖.๐๐ น. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน  ดังต่อไปนี้ 
- ผู้บริหารคณะ/กรรมการบริหารคณะ 
- หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาหรือเทียบเท่า   
- ประธานหลักสูตร 
- นักศึกษา/ศิษย์เก่า (ถ้ามี) 
- ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
- ผู้แทนอาจารย์ 
- นายจ้าง (ถ้ามี) 

ดอกจาน ๔ / 
ดอกจาน ๓/ 
ดอกจาน ๗/ 

๑๖.๐๐ เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการ
ด าเนินงาน 

ดอกจาน ๔ ชั้น ๔  
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วันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๐ 
เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และ
ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
 

ดอกจาน ๔ ชั้น ๔  

๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

ดอกจาน ๘ 

๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน
และเตรียมการเสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา ขั้นตอนการ
น าเสนอ พิจารณาด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
- น าเสนอข้อเสนอแนะในภาพรวม 
- น าเสนอจุดอ่อน จุดแข็งและข้อเสนอแนะราย

องค์ประกอบ 
- ค่าคะแนน 

 

ดอกจาน ๔ ชั้น ๔  

๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นแก่ผู้บริหาร
และบุคลากรพร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 
 

ดอกจาน ๔ ชั้น ๔  
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2.  บันทึกภาคสนาม 
 
ตัวแทนประธำนหลักสูตร/หัวหน้ำสำขำ 

แนวทำงทำงกำรด ำเนินงำน ส่งเสริม พัฒนำ กำรดูแลอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ 
1. มีเงื่อนไข แนวทางขึ้นอยู่กับสัญญาจ้าง  
2. มีการส ารวจรูปแบบการสอน และปรับปรุงรูปแบบ 
3. ยังไม่มีแนวทางส่งเสริมในต าแหน่งที่สงูขึ้น แต่เร่ิมมีการสนบัสนนุการวิจัย เป็นไปตามเงื่อนไข 

TOR 
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ชาวต่างชาตอิอกแบบทดสอบ แบบฝึกหัด มากกว่าการวิจัย (ดา้นภาษา) 

 
แนวทำงกำรปรับปรุงหลักสูตร และใช้กำรประกันคุณภำพฯ ตำมเกณฑ์ 2558  

1. มีการสรรหาอาจารย์ชาวไทย เพื่อเข้ามาเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพราะหลักสูตรที่ยังไม่
ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมีอาจารย์ชาวตา่งชาติ ซึ่งมวีุฒิปริญญาตรี เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
 

แผนพัฒนำยุทธศำสตร์ 2560-2564 
1. แผนคณะ แผนวิจัย บุคลากรยังไม่ทราบแนวทางของแผน ยงัไมไ่ด้มีการประชุมหารือหรือชี้แจง

แนวทาง 
 
แผนกำรรับนักศึกษำ 

1. จากการปรับแผนการรับนักศึกษา ยังไม่ตรงตามเปา้ การเพิ่มจ านวนการรับมากข้ึน ซึง่มีการ
ปรับแผนการรับ เม่ือนักศึกษาเข้ามาเรียนเมื่อขึ้นปี 2 จะมีการย้ายสาขาไปสาขาอื่น 

2. การย้ายสาขา ปัญหาเศรษฐกิจ 
3. นักศึกษาที่เข้ามาด้วย การเปิดสมัภาษณ์ของคณะ จะมีคุณภาพมากกว่านักศึกษาที่มาจาก O-

net  
4. คณะจะมีการส่งเสริมทักษะภาษา การเตรียมความพร้อม 
5. ในหลักสูตร ป.โท ลุ่มน้ าโขงศึกษา แผนการรับนักศึกษายงัไม่ตรงตามเป้า แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 

เนื่องจากมีการปรับแผนการรับโดยมีการให้ทุนการศึกษา และให้นักศึกษาไปฝึกงานที่ต่างประเทศ 3 
เดือน เช่น จีน เวียดนาม เปน็ตน้ ซึ่งได้รบัความสนใจมากข้ึน 

6. หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว มีผลการรับนักศึกษา เหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

7. หลักสูตรประวัติศาสตร์ มีนักศึกษา คงเหลือ 1 คน จะมีการปิดหลักสูตรและได้รับอนุมัติปิด
หลักสูตรจะสภาแลว้ (ข้อเสนอแนะจากประธาน : กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎ ระเบียบใหม่ ว่า
ครูที่ต้องการท าวิทยฐานะเพิ่ม ต้องจบการศึกษาที่ตรงกบัสาระการเรียนรู้ที่สอนเท่านัน้ ส่วนวฒุิ
บริหารการศึกษา จะแยกไปเป็นสายบริหาร) 
 
งบสนับสนุนในกำรท ำวิจัย 

1. คณะผู้บริหารยังไม่ได้มนีโยบายออกมาเป็นทางการ  
2. ทราบให้เร่ืองการท าวิจัย TCI กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 มีระยะเวลาที่ต่างกัน แต่ให้งบสนบัสนุนที่

เท่ากัน คณาจารย์รับทราบในเร่ืองนี้  
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กำรบริกำรวิชำกำร 
1. คณะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา  
2. ด้านการก ากบัติดตาม ตามรูปแบบแนวทางของมหาวทิยาลัย ในแต่ละโครงการจะรายงาน

ผลตามรปูแบบ แนวทางที่มหาวทิยาลัยก าหนด 
 

กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ผลงำนวิชำกำร/คุณวุฒิ 
1. บริบท ข้อจ ากัดของมหาวิทยาลยั ทั้งคุณวุฒิ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ครบพอดี 

การไปศึกษาต่อ ทางท าผลงานวจิัย การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ จึงยังเปน็ข้อจ ากัดอยู่ 
2. การเพิ่มทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาส 
3. อยากให้มีเจ้าหน้าที่สนบัสนุนระดับหลักสูตร เพื่อด าเนินการดา้นเอกสาร การประกัน

คุณภาพฯระดับหลักสตูร เพื่อช่วยอาจารย์ที่มีภาระการสอน 
4. มีมาตรการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ในเร่ืองคุณวุฒิ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการที่

สูงขึ้น 
 
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

1. อยากให้คณะสนับสนุนในเร่ืองนี้ให้มากข้ึน เนื่องจากผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ใน
ด้านนี้ไดผ้ลประเมินฯ อยู่ในระดบัน้อย 

 
ตัวแทนนักศึกษำ 
 ในภำพรวม 

1. นักศึกษามีความภาคภูมิใจในคณะและสาขาทีต่นเรียน 
2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษามีจ านวนที่เพียงพอและส่งเสริมครบทุกด้าน 
3. มีการจัดให้บริการค าปรึกษาทางด้านวชิาการ วิชาชีพแก่นักศึกษาอย่างทัว่ถึง ทั้งจาก

อาจารย์และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
 

สิ่งท่ีคำดหวัง/กำรสนับสนุนจำกคณะ 
1. อยากให้มีกิจกรรม/ชุมนุม เก่ียวกับการเขียนการอ่าน เช่น กิจกรรมรักการอ่าน เพื่อให้มี

การดึงดูด นักศึกษาใช้ห้องสมุด 
2. อยากให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสาขาที่หลากหลาย เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะ การ

คิดวิเคราะห์และสื่อสาร เชน่ กิจกรรมดูหนังตั้งวงโส เปน็ตน้ 
3. สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ เช่น จ านวนห้องเรียน จ านวนเก้าอ้ีในหอ้งเรียน อุปกรณ์การจัดการ

เรียนการสอนที่ไม่เพียงพอ ควรมีการส ารวจและซ่อมแซมเปน็ประจ าก่อนเปิดภาคการศึกษา 
4. จ านวนห้องน้ าไม่เพียงพอและช ารุด 
5. ที่จอดรถไม่เพียงพอ 
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ตัวแทนศิษย์เก่ำ 
1. ทางคณะมีการท า facebook หลายกลุ่มทัง้ของคณะและสาขา ท าให้มีช่องทางในการ

ติดต่อสื่อสารที่เป็นประโยชน์ ทัง้เร่ืองความรู้และกิจกรรม 
2. อยากให้คณะมีกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง อาจเร่ิมจากในระดับ

หลักสูตรก่อน 
 

ผู้ใช้บัณฑิต 
1. ควรเสริมทักษะในการกล้าแสดงออก 
2. ควรเสริมเร่ืองข้อมูลขององค์กร การจัดท า resume อย่างมืออาชีพ 

 
 
3.  ภาพถ่าย 
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ข้อมูลติดต่อผู้จดัท ำ  

 

นางสาวเต็มศิริ ชิดดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

e-mail: temsiri.c@ubu.ac.th 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
โทร 045-353036 โทรสาร 045-535036  
http://www.ubu.ac.th/web/quality 




