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ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมโดย
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบจุดแข็งและแนวทางเสริม จุด
ที่ควรพัฒนาและแนวทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง 
และเหมาะสมส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดปรากฏใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง จึง
ขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

 
ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
คณะศิลปประยุกต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. วัน/เดือน/ปี ที่รับการตรวจประเมิน 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559   ระหว่างวันที่  21 -22 กันยายน  2560                            
ณ  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2. รอบการประเมิน 

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

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) นายสมาน   สรรพศรี   ประธานกรรมการ 
2) นางจฑุามาศ  หงษ์ทอง  กรรมการ 
3) นางสายเพชร อักโข กรรมการ 
4) นางสาวสุกัญญา คลงัสินศิริ  กรรมการ 
5) นางรินลภัส  ชัยหิรัญกิตติ์ กรรมการ 
6) นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์   เลขานุการ 

4. วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1) การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานตามรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์          ปีการศึกษา 2559 
-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ร่วมรับ
ฟังคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ นิสิต นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

-  กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้องของคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อผู้บริหารและ
บุคลากร คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้
ซักถามและขอความเห็นเพิ่มเติม 
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3) การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ และการ
ตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลใน
ภาพรวม 

-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

-  ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 แก่หน่วยรับตรวจ รับทราบ
ภายใน 30 วัน เพื่อใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

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

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นเพิ่มเติม เช่น นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็น
ต้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 5 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

 

ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
บทสรุปผูบ้ริหาร 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน 5 ท่าน ประกอบไปด้วย บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน การ
สัมภาษณ์ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา แล้ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      
ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับ  ระดับคุณภาพ “พอใช้” 
(คะแนนเฉลี่ย 3.43)  ซึ่งพบว่า  องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี”  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
(คะแนนเฉลี่ย 4.00 ) องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.00) และ องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.50) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “พอใช้” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 2.88 ) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 3.43)  

 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ แม้ว่า คณะจะมีปัจจัยน าเข้า จะอยู่ในระดับที่ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 
2.17) แต่มีการด าเนินงานด้านกระบวนการ อยู่ในระดับที่ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.00) จึงส่งผลให้ผลลัพธ์ของคณะ อยู่ใน
ระดับท่ี “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 3.43 )     
จุดเด่นในภาพรวม 

1. อาจารย์ดูแลนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด 
2. หลักสูตรที่คณะเปิดสอนสามารถสะท้อนถึง เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. กระบวนการจัดท าแผนยังไม่มีความชัดเจน ขาดความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์มาสู่แผนปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้ง

พบว่าการก าหนดตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดโครงการ ไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์และโครงการ 
2. คณะควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะด าเนินการให้แผนกลยุทธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย

ประสบความส าเร็จ  ทั้งนี้คณะควรหามาตรการในการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปะประยุกตแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
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. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนนิงาน 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00- 13.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ไดจ้ากการตรวจเอกสารหลักฐาน 
13.30 -16.00น. สัมภาษณ์ผูท้ี่เก่ียวข้องในแต่ละส่วน  ในแตล่ะส่วนที่เก่ียวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้บริหารคณะ 
2. หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาหรือเทียบเท่า   
3. ประธานหลักสูตร / ผู้แทนอาจารย์  
4. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
5. นักศึกษาทุกชัน้ป ี
6. ศิษย์เก่า /ผู้ใช้บณัฑิต  

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 าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจาแก่ผู้บรหิาร และบุคลากรพร้อมตอบข้อ

ซักถามเพิ่มเติม 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

 

ส่วนที่  3 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
  

    2.88 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 5.79 2.89 2.89 

   - ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) 5.79     

   - จ านวนหลักสูตร ที่ผา่น อ.1 ระดับหลักสูตร 2     
   - จ านวนหลักสูตรที ่ไม่ผ่าน อ.1 ระดบัหลักสตูร 0     
   - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 2     
   - ร้อยละหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สกอ. 100 %     

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 23.26 2.91 

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิตัิงานจริง 20.5     

   - จ านวนอาจารยท์ี่ลาศึกษาต่อ 1     

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 23.26 2.91 

            - ป.ตรี 0     
           - ป.โท 16.5     
           - ป.เอก 5     
   - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 21.5     

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 23.26 1.94 

  จ านวนอาจารยท์ี่มีต าแหน่งทางวิชาการทัง้หมด 5 23 1.94 

   - ต าแหน่ง ผศ. 2     

   - ต าแหน่ง รศ. 3     
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

   - ต าแหน่ง ศ. 0     

   - อาจารย์ (ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) 16.5     

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด 21.5     

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า   9.79 2.55 

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปีการศึกษา 2558    180.06    

     - ปริญญาตร ี    180.06    

   - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก)    -      

    - ปริญญาโท    -      

    - ปริญญาเอก    -      

  · จ านวนอาจารยป์ระจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)   20.5   

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า   8.783   

  · เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

  8   

  ผลการด าเนนิงาน (ร้อยละ)   9.79   

  เทียบเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนที่ได้)   2.55   

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี   5 4.00 

  1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการ และการใช้ชีวติแก่
นักศึกษาในคณะ   1   

  2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทัง้เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา   1   

  3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา   1   

  4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   1   
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

  5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนกัศึกษา 

  0   

  6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
แก่ศิษย์เก่า   1   

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี   4 3.00 
  1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาในภาพรวมของ

คณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

  0   

  2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

5 1   

  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา    1   

  4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานคร้ังต่อไป 

  0   

  5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา   1   

  6. น าผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา   1   

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย 
  

3.43 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์    5 4.00 

  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยทีส่ามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์   0   

  2. สนบัสนุนพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ใน
ประเด็นต่อไปนี ้                                                                                                                                                    4 1   

  3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   1   
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ  

  1   

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ
และก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

  1   

  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์และด าเนนิการตาม
ระบบที่ก าหนด 

  1   

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ *  320,000  15,609.76  1.30 

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

      

   * งบสนับสนนุจากหน่วยภายใน 320,000.00     

   * งบสนับสนนุจากหน่วยภายนอก 0.00     

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย (นับเฉพาะทีป่ฏิบัติงาน
จริง) 20.5     

     - จ านวนอาจารยป์ระจ า (ปฏบิัติงานจริง) 20.5     

     - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏบิัติงานจริง) 0     

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  9.2 42.79 5.00 
   - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

 - กลุ่มวิทย์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป   

      

   - รวมจ านวนผลงานวิจัย 9     

   - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย 2.4     

   -   บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 6     
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

   -   บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวชิาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมตัิและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่
วันที่ออกประกาศ (0.40) 

3     

    -   ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  (0.40) 0     

   -   บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 
(0.60) 

0     

   -    บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์
ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

0     

   -   บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์
ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 (1.00) 

0     

    -   ผลงานได้รับการจดสทิธิบตัร (1.00)       
    -   ผลงานวชิาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว (1.00) 0     

   -   ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้
ด าเนินการ (1.00) 0     

    -   ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน (1.00) 0     
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ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

   -   ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 0     

   -   ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหนง่ทางวิชาการแต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

0     

   - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์ 18     

   - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 12 0   

   - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) 0     

   - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60) 4     

   - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (0.80) 0     

   - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ (1.00) 2     

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัยทั้งหมด 21.5     

     - จ านวนอาจารยป์ระจ า  21.5     

     - จ านวนนักวิจัยประจ า 
 

0     

องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 4.00 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม    5 4.00 
  1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคมและก าหนดตวับ่งชี้วดัความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  0   

  2. โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบรกิารวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  1   

  3. โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า   1   
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ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ า
คณะ เพื่อพิจารณา 

  1   

  5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม   1   

  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบนั   1   

องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   4.00 

4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5 4.00 
  1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

  1   

  2. จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนด
ตัวบ่งชีว้ัดความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผน รวมทั้ง 
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

  1   

  3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   0   

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1   

  5. น าผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1   

  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน   1   

  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซ่ึงเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติ    0   

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจดัการ  4.50 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน   5 4.00 
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ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

  1. พัฒนาแผนกลยุทธจ์ากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวสิัยทัศน์ของ
คณะ สถาบนั รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบนัและเอกลักษณ์
ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏบิัติการประจ าปตีามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยทุธ์และเสนอผูบ้ริหารระดับ
สถาบนัเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  1   

  2. ด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปดว้ย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนคา่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า ของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

  0   

  3. ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบปุัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยทีไ่ม่สามารถควบคุมไดท้ี่สง่ผลต่อการด าเนนิงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  0   

  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอยา่งครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการด าเนนิงานอย่างชดัเจน   1   

  5. ค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ตามประเดน็
ความรู ้อย่างน้อยครอบคลุมพนัธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและ
ด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเปน็ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรบัใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 

  1   

  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน   1   

  7. ด าเนนิงานดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ไดป้รับใหก้ารด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นสว่นหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ  
 

  1   
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ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

5.2 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร   6 5.00 

  1. มีระบบและกลไกในการก ากบัการด าเนนิการประกนั
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

  1   

  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

  1   

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

  1   

  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสตูรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณา  

  1   

  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ า
คณะมาปรบัปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง   1   

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองคป์ระกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน   1   

คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี ้สกอ.   
  3.43 

   - ผลรวมคะแนนประเมินทุกตัวบ่งชี ้   
  44.59 

   - จ านวนตัวบง่ชี้ทีป่ระเมิน   
  13 

ระดับคุณภาพ     พอใช้ 
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ตาราง ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี           

องค์ประกอบ 
ศิลปประยุกต์ฯ 

I P O รวม ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต  2.47   3.50   2.89   2.88  พอใช้ 

2. การวิจัย  1.30   4.00   5.00   3.43  พอใช้ 

3. การบริการวิชาการ  -     4.00   -     4.00  ดี 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    -     4.00   -     4.00  ดี 

5. การบริหารจัดการ  -     4.50   -     4.50  ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก

องค์ประกอบ 
 2.17   4.00   3.95   3.43  พอใช้ 

หมายเหตุ - คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 13 ตัวบ่งชี ้     
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 

ประเด็นเร่งด่วน  
1. คณะต้องมีการสร้างระบบการบริหารงานติดตามแผนการด าเนนิงานในทุกดา้น  อาทิเช่น แผนปฏิบัติงานแตล่ะงาน  

ปฏิทินการด าเนินงาน  เพื่อให้เป็นไปตามระบบ PDCA  
2. คณะต้องมีการท าแผนกลยุทธท์างการเงิน  โดยต้องวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินให้ครอบคลุมการบริหารงบประมาณ  

และก ากับติดตามเปรียบเทียบกบัแผนงานด าเนนิงาน 
3. คณะต้องมีการสื่อสารสถานภาพทางการเงินและการบริหารงานของคณะให้แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างความ

ตระหนักและเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ทางด้านงบประมาณ 
4. คณะต้องจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนและควรเร่งพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานฯ ปี 2558   

จุดเด่น 
1. คณาจารย์และบุคลากรดูแลเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบ  และพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตท าให้นักศึกษา และศิษย์เก่า มีความผูกพันธ์กับคณาจารย์ และคณะ 
2. คณาจารย์และนักศึกษา มีศักยภาพในการด าเนินงานด้าน นวัตกรรม และน าบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
3. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ และนักศึกษาเป็นทีย่อมรับในสาขาวชิาชีพ การออกแบบและ

สถาปัตยกรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีอัตราการลาออกของอาจารย์และเจ้าหน้าที่สูง  ดังนั้นคณะควรมีการหารือในความชัดเจนด้านบุคลากร และ

แผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งวิเคราะห์ค่างาน  แผนอัตราก าลังของสายสนับสนุน และสายวิชาการ เสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อวางแผนในการด าเนินงานด้านบุคลากรระยะยาว 

2. จ านวนการรับนักศึกษาไม่เปน็ไปตามแผน  คณะควรก าหนดเปา้หมายในการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรที่มีลักษณะเฉพาะ
ทาง  เชน่ วิเคราะห์กลุ่มนักศึกษาที่เข้าศึกษา เพื่อท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างมีเปา้หมาย 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ / รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ศูนย์ TCDC SCG 

2. คณะสามารถสร้างลักษณะเฉพาะของบัณฑิตทีส่ามารถ
ประยุกต์ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานเข้าสู่
ผลงานสรา้งสรรค ์

คณะควรขยายขอบเขตโครงการความร่วมมือและพัฒนา
ร่วมกับองค์กรที่เก่ียวข้อง เช่นสภาวิชาชีพสถาปัตยกรรม
และหาแนวทางการพฒันาร่วมกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะปรับปรุง 

  -พบว่าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษามี
แนวโน้มลดลงจากปทีี่ผ่านมา    

-คณะควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและมีมาตรการยกระดับ
ผลการประเมินให้มีค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์มาตรที่สูงขึ้น  

 
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ในรอบปีการศึกษา2559 สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ อยู่ในระดับสงู เฉลี่ยคนละ 1.25 
ผลงาน 

ควรมีการยกระดับคุณภาพผลงาน ให้อยู่ในระดับทีสู่งขึ้น
เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะปรับปรุง 
 

- ควรมีการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศงานวิจัย ของ
มหาวิทยาลยัเพื่อใช้ในการก ากับติดตามการด าเนนิงานด้านการ
วิจัย  

 

 
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะปรับปรุง 

1. ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัดของแผนการ
บริการวิชาการให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผน  

2. พบว่าโครงการบริการวิชาการทีม่ีการด าเนินงานส่วนใหญ่
เป็นแบบให้เปลา่ 

3. โครงการบริการวิชาการที่คณะด าเนินการยงัไม่สอดคล้องกบั
กลุ่มเป้าหมายในพืน้ที่หลัก ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

1. ควรพิจารณาจัดท าแผนงานบรกิารวิชาการที่มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วดัความส าเร็จที่สะท้อนถึง
จุดมุ่งหมายของแผน 

2. คณะควรใช้ทรัพยากรและศักยภาพของอาจารย์เพื่อ
จัดท าโครงการบริการวิชาการทีส่ามารถสร้างรายได้ 

3. คณะควรมีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่หลักของมหาวิทยาลัยและจัดโครงการบริการ
วิชาการทีส่อดคล้องกับความต้องการ 
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องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อาจารย์มีศักยภาพในการด าเนนิการโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะวฒันธรรมที่สอดคล้องกบัภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 

จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะปรับปรุง 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานกิจกรรมโครงการสว่น
ใหญ่เป็นนักศึกษา 

ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้หลากหลายเพื่อเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
ต่อสาธารณชน 
ควรมีการจัดระบบก ากบัติดตามโครงการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง 
 

แนวทางเสริม 

 
 
 

 

จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะปรับปรุง 
 

1. ยังไม่มีการวิเคราะห์การใช้จา่ยตน้ทุนต่อหน่วยของหลักสูตร
เพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ 

 
2. คณะยังไม่มีการก ากบัติดตามแผนบริหารความเสีย่งอย่าง

เป็นระบบ  
 

3. การน าเสนอแผนการจัดการความรู้(KM)ยังไม่สอดคล้องกับ
หลักการจัดการความรู ้

4. แผนบริหารและแผนพฒันาบุคลากรยังไม่มีก าหนดตัวชีว้ัด
ของแผนและก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนนิงาน 

1. ควรมีการน าต้นทุนต่อหน่วยมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการใช้จ่ ายในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้สะท้อนการด าเนินงานแต่ละพันธกิจ 

2. ควรมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงที่ส าคัญมีผลต่อ
การด าเนินงานที่แท้จริงเพื่อน ามาจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง และก ากับติดตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ความ
เสี่ยงลดลง   

3. ควรมีการสร้างความเข้าใจและจัดท าแผนปฏบิัติการและ
ก ากับติดตามการด าเนนิงานให้เป็นไปตามแผน 

4. ควรมีถ่ายทอดตัวชี้วัดจากยุทธศาสตร์มายงัแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลาการเพื่อใช้ในการก ากับติดตาม 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   


