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ค ำน ำ 

 การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ

ด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสามารถน าผลการประเมินภายในนี้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับกล

ยุทธ์ในการบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามปรากฏ

ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทั้งผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้    

 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะศิลปศาสตร์ 
กันยายน 2561 
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ส่วนที่ 1 
รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร ์

ปีการศึกษา 2560 
 
 

1. ......................................................................... ประธานกรรมการ 

                (รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์) 

 

 

2. .......................................................................... กรรมการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ธนวิรุฬห์) 

 

 

3. .......................................................................... กรรมการ 

                     (นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์) 

 

 

4. .......................................................................... กรรมการ 

                     (นางสาวศุภกัญญา จันทรุกขา) 

 

 

5. .......................................................................... กรรมการ 

                     (นางสาวสุวภรณ์ แดนดี) 

 

 

6. ............................................................................ เลขานุการ 

  (นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์) 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่  10-11 กันยายน 2561 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงานระหว่าง 1 สิงหาคม 2560 –31 กรกฎาคม 2561) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.  รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์  ประธานกรรมการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ธนวิรุฬห์  กรรมการ 
 3.  นางกุลธรา  มหาดิลกรัตน์   กรรมการ 
 4.  นางสาวศุภกัญญา  จันทรุกขา                       กรรมการ 
 5.  นางสาวสุวภรณ์ แดนดี    กรรมการ 
 6.  นางสาวทัศนีย์  สาคะริชานนท์   เลขานุการ 

4.  วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- เพ่ือให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน  

- เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
- เพ่ือให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
- เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน

การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

ข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์ โดยสังเขป 
คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งอยู่เลขที่ 85   ต าบลเมืองศรีไค  อ าเภอวา

รินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเป็นสถาบันภาษาและวัฒนธรรมมีภารกิจหลักจัดการเรียนการ
สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษามนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาในคณะต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อมาสถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้รับการปรับสถานะเป็นคณะศิลป
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ศาสตร์   ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2542    
ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมทั้งสิ้น 14  หลักสูตร   
เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จ านวน   10 หลักสูตร  ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร     
สาขาการท่องเที่ยว สาขาการพัฒนาสังคม  สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาภาษาเวียดนามและ
การสื่อสาร  สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร   สาขาประวัติศาสตร์   
สาขาวิชาภูมิภาคภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  และสาขานิเทศศาสตร์ เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโท
จ านวน  4  หลักสูตร  ได้แก่ สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สาขานวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว สาขาภาษาไทย และ สาขาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันชั้นน า ในด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรม (เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน)อันดับหนึ่งในอีสานใต้  และภายใต้พันธกิจ 1.มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ทางวิชาการด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  2.มุ่งศึกษาและวิจัยเพ่ือ
สร้างและบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษา สังคม วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
และ 3.ภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นจากการวิจัย เพ่ือช่วยพัฒนาสังคม 

ในด้านการศึกษามีคุณธรรมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  รวมทั้งมุ่งสร้างและ
บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษา สังคม วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาอีสานใต้  ประเทศ และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
วิสัยทัศน์  

  เป็นสถาบันชั้นน า ในด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรม (เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน)อันดับหนึ่งในอีสานใต้ 

พันธกิจ  
1. มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
2. มุ่งศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษา สังคม วัฒนธรรม  และ

ภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
3. ภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นจากการวิจัย เพ่ือช่วยพัฒนาสังคม 

4. ในด้านการศึกษามีคุณธรรมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  รวมทั้งมุ่งสร้างและ
บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษา สังคม วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาอีสานใต้  ประเทศ และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 
ค่านิยม  
รับใช้สังคม สร้างสมองค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม 
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สมรรถนะหลัก 
 

สมรรถนะหลัก ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การผลิตบัณฑิตด้านสาขาวิชา
ภาษา รวมทั้ง งานวิจัยทางด้าน
สังคม และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

มีการจัดการเรียนการสอนวิชาด้านภาษา ทั้งวิชาในหลักสูตรและวิชา
ศึกษาทั่วไป จัดบริการวิชาการ ให้กับหน่วยงานภายนอก ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในแถบอีสานใต้และลุ่มน้ าโขง 

 
 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 

ลักษณะ สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
1. ระดับการศึกษา 130 33 161 
1.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 4 4 
1.2 ปริญญาตรี 7 18 25 
1.3 ปริญญาโท 76 11 89 
1.4 ระดับปริญญาเอก 47 0 43 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ 130 0 128 
2.1 อาจารย์ 105 0 108 
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 0 18 
2.3 รองศาสตราจารย์ 4 0 4 
2.4 ศาสตราจารย์ 0 0 0 
3. ต าแหน่งงานสายสนับสนุน  33 33 
3.1 ประเภททั่วไป 0 2 2 

- ปฏิบัติงาน 0 2 2 
- ช านาญงาน 0 0 0 

3.2 เชี่ยวชาญเฉพาะ 0 23 23 
- ปฏิบัติการ 0 15 15 
- ช านาญการ 0 8 8 

3.3 วิชาชีพเฉพาะ 0 2 2 
- ปฏิบัติการ 0 1 1 
- ช านาญการ 0 1 1 

3.4 ลูกจ้างประจ า 0 3 3 
- ระดับ 1 0 0 0 
- ระดับ 2 0 1 1 
- ระดับ 3 0 2 2 

3.5 ลูกจ้างชั่วคราว 0 3 3 
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ลักษณะ สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
4. ประเภทการจ้าง 128 39 167 
4.1 ข้าราชการ 27 4 31 
4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย  92 23 111 

- เงินงบประมาณ 65 3 65 

- เงินรายได้ 27 20 46 

4.3 ลูกจ้างประจ า 0 3 3 
4.4 ลูกจ้างชั่วคราว 13 3 16 
5.5 จ้างเหมาบริการ 0 6 6 
5. อายุ วิชาการ สนับสนุน  
5.1 ต่ ากว่า 30 ปี 11 6 17 
5.2 อายุ 31-40 ปี 53 13 66 
5.3 อายุ 41-50 ปี 54 14 68 
5.4 อายุ 51-55 ปี 0 0 0 
5.5 อายุ 56-60 ปี 0 0 0 
5.6 อายุ 61-65 ปี 0 0 0 
6. ภูมิล าเนา 128 33 161 
6.1 ภาคอีสาน 76 33 109 
6.2 ภาคอ่ืน 52 0 52 
7. เพศ 128 33 161 
7.1 หญิง 66 19 85 
7.2 ชาย 62 14 76 

การจ าแนกบุคลากรตามลักษณะงานและปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผูกพัน  
 

ลักษณะงาน ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผูกพัน 
สายวิชาการ 
 

 
บรรยากาศการท างานที่ดี มีความรักสามัคคีในองค์กร สภาพสิ่งแวดล้อมเอ้ือ
ต่อการท างาน  
  

สายสนับสนุน 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 

3.1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 

คุณภาพคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 
2560  ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะศิลปศาสตร์ ปี
การศึกษา 2560 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน 
คุณภาพ 

3.1.2  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่ คณะศิลปศาสตร์ 
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและผู้ใช้บริการของ
คณะศิลปศาสตร์ 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพของคณะศิลปศาสตร์ และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วย
วาจาต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ ได้
ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 

 
3.1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม  การ
สัมภาษณ์  และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2560  ให้คณะศิลป
ศาสตร์ ภายใน 30 วัน 
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3.2  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจหลักฐานตามที่คณะศิลปศาสตร์ เตรียมเอกสารตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ  เช่น common data set และข้อมูลเชิง
คุณภาพ  เช่น  กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการ
ด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  
และสัมภาษณ์นักศึกษารวมทั้งผู้ใช้บริการของคณะศิลปศาสตร์ 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานผลการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  ซึ่ง
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2560  ได้
ปรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยประกอบด้วย
องค์ประกอบคุณภาพ 5  องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมพิจารณาผลการประเมินระหว่างวันที่ 13 
– 14 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการพิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควรพิจารณา และอุปสรรคที่ส่งผลต่อ
คณะศิลปศาสตร์ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพิจารณาโดยรวม  นอกจากนี้  คณะกรรมการได้
ประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.60 
คะแนน  
 (รายละเอียดตามตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต       2.96 พอใช้ 
1.1 
  
  
  
  
  

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 0 42.83 2.86 2.86 พอใช้ 

 - ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) 

  42.83       

 - จ านวนหลักสูตร ที่ผ่าน อ.1 ระดับหลักสูตร   15       

 - จ านวนหลักสูตรที่ ไม่ผ่าน อ.1 ระดับหลักสูตร   0       

 - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด   15       

 - ร้อยละหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สกอ.   100.00%       

1.2 
  
  

อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.6 42.5 33.86 4.23 ดี 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง   111       

 - จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ   16       
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  
  
  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   42.50 33.86 4.23   

 - ป.ตรี   6       

 - ป.โท   77       

 - ป.เอก   42.5       

 - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด   125.5       

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
5.00 25 19.92 

1.66 
ต้องปรับปรุง 

  
  
  
  
  

จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการท้ังหมด   25 20 1.66   

 - ต าแหน่ง ผศ.   21       

 - ต าแหน่ง รศ.   4       

 - ต าแหน่ง ศ.           

 - อาจารย์ (ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ)   100.5       
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

   - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด   125.5       

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
0   31.29 0.00 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

  
  
  
  
  
  
  
  

· จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปีการศึกษา 2560      3,643.28      

   - ปริญญาตรี      3,556.05      

 - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก)      87.23      

   - ปริญญาโท      83.40      

   - ปริญญาเอก      3.83      

· จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)     111     

· จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า     32.822     

· เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
    25     
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ)     31.29     

  เทียบเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนที่ได้)     0.00     

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  5.00   5 4.00 ดี 

  
  
  
  

1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
    1     

2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

    1     

3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

    1     

4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  

5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 

    0     

6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
    1     

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00   6 5.00 ดีมาก 

  1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

    1     

 

2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

    1     



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
10-11 กันยายน 2561  
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  
  

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
    1     

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป     1     

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา     1     

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา     1     

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  5.00 ดีมาก 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

0.00   6 5.00 ดีมาก 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
10-11 กันยายน 2561  
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  
  
  
  
  

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     1     

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
  4 1     

 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏบิัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจยั หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนนุการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์     1     

 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมลูสนับสนุนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์     1     

  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยัหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค ์เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

    1     

 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) 

    1     

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     1     



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
10-11 กันยายน 2561  
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

    1     

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ 
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

    1     

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

    1     

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ *  5.00   3,173,647.00   28,591.41  5.00 ดีมาก 

  
  
  

 - กลุ่มวิทยเ์ทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มวิทยส์ุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

          

 * งบสนับสนุนจากหน่วยภายใน    279,000.00        

 * งบสนับสนุนจากหน่วยภายนอก 
  

 
2,894,647.00  

      



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
10-11 กันยายน 2561  
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)   111       

   - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง)   111       

   - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัติงานจริง)   0       

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  5 32.8 26.14 5.00 ดีมาก 

  
  
  
  

 - กลุ่มวิทยเ์ทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 - กลุ่มวิทยส์ุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป   

          

 - รวมจ านวนผลงานวิจัย   84       

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย   32.8       

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)   47       



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  
  

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(0.40) 

  14       

  -   ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  (0.40)           

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60)   6       

ค่าถ่วงน้ าหนัก   3.6       



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  
  
  
  

 -    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 1 (0.80) 

  14       

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 

  2       

  -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)           

  -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)           
 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00) 

  1       

  -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน (1.00)           
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  
  
  
  

 -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)           

 -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00)           

ค่าถ่วงน้ าหนัก   0       

 - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด   125.5       

   - จ านวนอาจารย์ประจ า   125.5       

   - จ านวนนักวิจัยประจ า   0       

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 3.00 พอใช้ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  0   4 3.00 พอใช้ 

  1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ     1     



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  
  
  

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม 

    1     

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า     1     

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา     0     

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคม 

    0     

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
    1     

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   3.00 พอใช้ 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 0.00   4 3.00 พอใช้ 

  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  
  
  
  

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

    1     

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม     1     

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    0     

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    0     

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน     1     

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ      0     
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ   4.00 ดี 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 
0.00   5 4.00 ดี 

  
  

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห ์SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสยัทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปตีามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลผุลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

    1     

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนตอ่หน่วยในแต่ละ
หลักสตูร สัดส่วนคา่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรยีนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะหค์วามคุ้มค่า ของการบริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

    0     
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  
  

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะหแ์ละระบุปัจจัย
เสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไมส่ามารถควบคุมได้ทีส่ง่ผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสีย่งลดลงจากเดมิ     1     

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน     1     

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรยีนรู้ อื่นๆ ตามประเด็นความรู ้อย่างน้อยครอบคลมุพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง 

    0     

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน     1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  7. ด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะทีไ่ด้ปรบัให้การด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคณุภาพ และการประเมินคณุภาพ  

    1     

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00   5 4.00 ดี 

  
  
  

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร     1     

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

    1     

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามองค์องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร     1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา      1     

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง     0     

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน     1     

คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี ้สกอ.     
  

3.60   
  

 - ผลรวมคะแนนประเมินทุกตัวบ่งชี้ 
  

  

  

46.75   

  
 - จ านวนตัวบ่งช้ีที่ประเมิน 

  
  

  

13   

ระดับคุณภาพ       ดี   
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 

กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  

คณะศิลปศาสตร์             

 
องค์ประกอบ ศิลปศาสตร์   

I P O รวม ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต  1.96   4.50   2.86   2.96  พอใช้ 
2. การวิจัย  5.00   5.00   5.00   5.00  ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ  -     3.00   -     3.00  พอใช้ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    -     3.00   -     3.00  พอใช้ 
5. การบริหารจัดการ  -     4.00   -     4.00  ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ  2.72   4.00   3.93   3.60  ดี 
หมายเหตุ - คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 13 ตัวบ่งชี ้
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอดุมศึกษา 

 
 ผลการประเมินโดยรวม 

 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 3.60 คะแนน การ
ด าเนินการระดับ “ดี” ในส่วนของผลการประเมินรายองค์ประกอบ พบว่า   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับดี มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ ในระดับพอใช้ มีจ านวน 4 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
และ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และและเมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ 
ด้านปัจจัยน าเข้ามีการด าเนินการระดับ “พอใช้” ด้านกระบวนการมีการด าเนินการระดับ “ดี” และ
ด้านผลลัพธ์มีการด าเนินการระดับ “ดี ” 
 
จุดเด่นในภาพรวม 

1. คณะศิลปศาสตร์มีหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่เน้นภาษา ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและ

การท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ซึ่งเป็นความเข้มแข็งและจุดเด่นของคณะที่จะสามารถน าไป

พัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคณะต่อไปในอนาคตได้  

2. นอกจากนี้คณะมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่เป็นความ

เข้มแข็งอย่างเพียงพอและมีชื่อเสียง ซึ่งท าให้ยังมีจ านวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในจ านวนที่

มากพอ 

ข้อเสนอแนะภาพรวม 
1. ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโดยจัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการที่สร้างความโดดเด่น และอัต

ลักษณ์ของหลักสูตรชัดเจนและเชื่อมโยงกับจุดแข็งของคณะและความต้องการของประเทศ 

เช่น  หลักสูตรทางด้านการท่องเที่ยวควรบูรณาการกับสาขาวิชาทางด้านประวัติศาสตร์ 

โบราณคดี วัฒนธรรมและภาษาในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือสร้างให้บัณฑิต ที่ส าเร็จ

การศึกษาในหลักสูตรที่มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน ประวัติศาสตร์  

วัฒนธรรมของภูมิภาคท่ีแข็งแกร่งโดดเด่นอันเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

2. คณะควรพิจารณาทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีท าให้เชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในการท างานได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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รวมทั้งควรวางแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่เชื่อมั่นได้ว่าจะพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ให้เกิดข้ึนได้และมีตัวชี้วัดที่วัดได้ชัดเจน   

3. คณะควรก าหนดเป้าหมายทิศทางของคณะที่ชัดเจนและก าหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับจุดแข็ง จุดเด่นของคณะและศักยภาพของพ้ืนที่

อย่างมีส่วนร่วม มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ไปสู่ความส าเร็จแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

4. ควรมีการวางแผนการเงินของคณะ โดยเฉพาะแนวทางการหารายได้ ในกรณีเกิดความเสี่ยงที่

จะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพียงพอ  เพื่อความมั่นคงของคณะและบุคลากร 

5. คณะควรสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการภาคเอกชนและองค์กรต่างๆเพ่ือ

สร้างความแข็งแกร่งการผลิตบัณฑิต การวิจัยและยกระดับร้อยละการท างานของบัณฑิต 

6. คณะควรทบทวนท าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะอย่างจริงจังมีเป้าหมายก าหนดจ าแนกตาม

ประเภทของบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเฉพาะแผนในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการของคณาจารย์ และเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการของสายสนับสนุน ควรระบุกิจกรรมที่

ส าคัญอย่างเป็นรูปธรรมในแผนการพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ / รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและข้อเสนอแนะ 
 
องค์ประกอบท่ี 1: การผลิตบัณฑิต 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการให้บริการ ควรมีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการ

ให้บริการจากกลุ่มผู้รับบริการที่สะท้อนการท างานที่
แท้จริง เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนา 

 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
มีทิศทางการวิจัยและผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดแข็ง
ของคณะทางด้านภาษาและวัฒนธรรม จนสามารถหา
ทุนจากแหล่งภายนอกได้ 

 
 

ให้ความส าคัญกับการหาทุนวิจัยกับแหล่งภายนอก ทั้งใน
และต่างประเทศ   
โดยอาจใช้ศักยภาพของอาจารย์ในภาคภาษาต่างประเทศ
มาช่วยในการตรวจสอบภาษาของโครงการวิจัยที่เขียนขอ
ทุนต่างประเทศ 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการส่งเสริม/พัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถ

ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ นานาชาติเพ่ิมข้ึน  
2. ควรให้ความส าคัญกับการหาโจทย์วิจัยจาก

ปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่  
  

 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
  

1. ควรจัดท าโครงการบริการวิชาการในลักษณะ
ของการให้การศึกษาต่อเนื่อง เช่น  การให้การ
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
อบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในกลุ่มคนท างาน และ
ผู้สูงอายุ 

2. คณะควรส ารวจความต้องการของชุมชน 
โดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือจัดท าแผนงาน
โครงการให้บริการวิชาการที่เฉพาะเจาะจงมาก
ขึ้น  โดยอาจก าหนดชุมชนเพ่ือให้บริการ   

3. การท าโครงการบริการวิชาการควรอยู่บน
พ้ืนฐานของผลงานวิจัยของคณะและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ 

 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
 การก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนและโครงการยังไม่ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินความส าเร็จของ
แผนและโครงการที่จะน าไปสู่การปรับปรุงได้ 
 

1. การจัดท าโครงการบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมควรก าหนดวัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด
ความส าเร็จและวิธีการประเมินความส าเร็จของ
โครงการและแผนให้สอดคล้องกัน เ พ่ือน ามา
วิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. ค ณ ะ ค ว ร ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมในเชิงเนื้อหาความรู้ ซึ่งอาจท าใน
ลักษณะการรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นจุดเด่นของ
ภูมิภาคอีสานใต้  เช่น ความรู้ เรื่องลายผ้า การ
แกะสลักเทียน  วัด  

 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินยังไม่สะท้อนสิ่งที่มาของ

รายได้ของคณะที่ชัดเจน ที่นอกเหนือจากรายได้

จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและท าให้ไม่สามารถ

มองไปข้างหน้าได้ คณะจะพ่ึงตนเองในทาง

การเงินได้อย่างไรในอนาคต 

1. ปรั บปรุ ง แผนกลยุ ทธ์ ด้ านการ เ งิ น ให้ มี

รายละเอียดครอบคลุม แหล่งงบประมาณ  

วิธีการได้มาซึ่งรายได้และในส่วนที่ 2 ควร

วิเคราะห์ให้เห็นถึงรายได้และรายจ่ายของ

คณะที่ชัดเจน และส่วนที่ 3ให้วิเคราะห์ต้นทุน

ต่อหน่วยการผลิต 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
2. คณะยั ง ไม่มี แผนพัฒนาบุคลากรที่ ชั ด เจน 

โดยเฉพาะสายวิชาการและสายสนุนทั้งในด้าน

การพัฒนาความรู้และทักษะที่ในการท างานและ

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง 

3. คณะยังไม่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะที่

ชัดเจนและตรงตามความเป็นจริง โดยเฉพาะ

ความเสี่ยงด้านการรับเข้านักศึกษา เชื่อมโยงไป

กับการเงินของคณะ  กลยุทธ์ความร่วมมือกับ

หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต    

 

2. คณะควรได้จัดท าแผนพัฒนา บุคลากรทั้งสาย

วิ ช าก ารและสายสนั บ สนุ น โ ดย เ ฉพาะ

ความก้าวหน้าในเส้นทางวิชาชีพ  

 

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากร 

1. ความมั่นคงในการท างาน 
2. การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


