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ค ำน ำ 

 การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้
คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมู ลพื้นฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้ง
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบจุดแข็งและ
แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่
สมบูรณ์ ถูกต้อง และเหมาะสมส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เสร็จเรียบร้อย                          
ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง 
จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

 
ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
คณะศิลปประยุกต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 1 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 1 
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 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 32 
 ก าหนดการตรวจเยี่ยมคณะ 33 
 ประมวลภาพกิจรรม 34 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน การ
สัมภาษณ์ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า  
             คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2561 
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมมีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 
3.63)  ซึ่งมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย3.52) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานราย
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” มีจ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การ
วิจัย (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ด”ี มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การ
บริการวิชาการ  องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนน
เฉลี่ย 4.00 4.00 และ 4.50 ตามล าดับ) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “พอใช้” จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 (คะแนนเฉลี่ย 2.53)  
 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ คณะมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 2.55) การ
ด าเนินงานด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.14) จึงส่งผลให้ผลลัพธ์ของคณะ อยู่ในระดับ “ดี” 
(คะแนนเฉลี่ย 4.00 ) 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ผ่านองค์ประกอบที่ 
1 ก ากับมาตรฐาน) ส่วนผลการด าเนินงานอ่ืนที่เป็นปัจจัยในการบริหารจัดการระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2-6 
พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ “พอใช้” 
 (คะแนน 3.01 ) 
 
จุดเด่น 

1. คณะศิลปประยุกต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ มีความสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของหลักสูตรไปสู่นักศึกษา
ได้อย่างเปน็รูปธรรมในประเดน็การผสมผสานระหว่างภูมิปญัญาท้องถิ่นกับการออกแบบสมัยใหม่  

2. คณะสามารถหาเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากแหล่งทนุภายในและภายนอกและสร้างผลงานได้อย่างก้าว
กระโดด    

 
ข้อเสนอแนะ 

1. กระบวนการจัดท าแผนยังไม่มีความชัดเจน ขาดความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์มาสู่แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี รวมทั้งพบว่าการก าหนดตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดโครงการ ไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์
และโครงกำร 
 
  
   



ส่วนที่ 1 
รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    
ปีการศึกษา 2560 

 
 

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

                    (รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ) 

 

 

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

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ธนวิรุฬห์) 

 

 

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

                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง) 

 

 

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

                       (นางสาวสกุัญญา คลังสนิศิริ) 

 

 

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

                           (นางสายเพชร อักโข) 

 

 

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

(นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์) 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 

1. วัน/เดือน/ปี ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560   ระหวา่งวันที่  17 – 18 กันยายน  2561         
 ณ  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2. รอบการประเมิน 

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

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชต ิ ประธานกรรมการ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์  กรรมการ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา  โสภาคะยัง กรรมการ 
4) นางสาวสุกัญญา คลงัสินศิริ  กรรมการ 
5) นางสายเพชร อักโข กรรมการ 
6) นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์   เลขานุการ 

4. ข้อมูลของคณะศิลปประยุกต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
การเรียนการสอนในคณะเริ่มในปี  พ.ศ. 2547  โดยการเปิดหลักสูตรศิลปประยุกต์  หลักสูตร

บัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  เพ่ือจะสร้างบุคลากร
ทางการศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการศึกษาด้านการออกแบบและการสืบสาน
พัฒนาภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นในด้านต่างๆ เช่น  การจักสาน  สิ่งทอ  งานโลหะและงานหัตถศิลป์อ่ืนๆของท้องถิ่น  
โดยใช้หลักการออกแบบ  บูรณาการกับมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นงานร่วมสมัยหรือสร้างนวัตกรรม
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในอนาคต  สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพด้วยตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้บริการทางด้านการออกแบบให้ชุมชนหรือเป็นผู้สืบทอดธุรกิจทางด้านหัตถศิลป์หรือภูมิปัญญาในชุมชน
ตนเอง  ภายใต้ปรัชญา “ศึกษาและเข้าใจคุณค่าหัตถกรรมพ้ืนบ้านเพ่ือน ามาสู่การพัฒนาการออกแบบรับใช้
สังคมยุคใหม”่ 

ในปัจจุบันคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560 – 2564 เพ่ือเป็นกรอบบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมุ่งเน้นในการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานและการเรียนการสอนที่เป็นไปตาม
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นโยบายพัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมุ่นจะขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม  อันมีพ้ืนฐานจากความรู้
และทักษะทางวิชาชีพเป็นส าคัญ 

“ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”  
 

ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Applied Art and Architecture” 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) เรียนรูจ้ากภูมปิัญญา  พัฒนาทักษะวิชาชีพและเป็นผู้ประกอบการ  สู่ความรู้ในระดับสากล
ของประเทศลุ่มน้ าโขง    (Creative Pro.)  

พันธกิจ  (Mission) 
 

1. สร้างบัณฑติที่มีคณุภาพด้านการศึกษาและการปฏบิัติวิชาชีพ  การเป็นผู้ประกอบการ  บน
พื้นฐานคุณธรรมและจรยิธรรม  
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ท่ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในภูมภิาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
3. บริการวิชาการด้านการออกแบบ และเสริมสรา้งความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 
4. ท านุบ ารุง  ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงานมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพื่อการ
เรียนรู้อดีตเข้าใจปจัจุบัน  สรา้งสรรค์อนาคต 

ค่านิยม   (Value) การประหยัด  การใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า เป็นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

สมรรถนะหลักของ
สถาบัน 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
2.  วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์บูรณการวิชาการและ
เสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.  ท านุบ ารุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4.  บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล  พัฒนาองค์กรให้ด าเนินอย่างมีประสิทธิภาพ  
ทันสมัย  สมาชิกองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีบุคลากรรวม 32  คน  เป็นผู้สอน 22  และสายสนับสนุน 
10  คน  ดังนี้ 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ลักษณะ สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวม 
1. ระดับการศึกษา 22 10 32 
1.1 ต่ ากว่าปรญิญาตร ี 0 2 2 
1.2 ปริญญาตร ี 0 7 7 
1.3 ปริญญาโท 17 1 18 
1.4 ระดับปรญิญาเอก 5 0 5 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ 22 - 22 
2.1 อาจารย ์ 17 - 17 
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 - 3 
2.3 รองศาสตราจารย ์ 2 - 2 
2.4 ศาสตราจารย ์ 0 - 0 
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ลักษณะ สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวม 
3. ต าแหน่งงานสายสนับสนุน - 10 10 
3.1 ปฏิบัติการ /ทั่วไป - 10 10 
3.2 ช านาญการ - 0 0 
3.3 ช านาญการพิเศษ - 0 0 
3.4 เชี่ยวชาญ - 0 0 
3.5 เชี่ยวชาญพิเศษ - 0 0 
4. ประเภทการจ้าง 22 11 33 
4.1 ข้าราชการ 1 0 1 
4.2 พนักงานมหาวิทยาลยั  0 8 8 
- เงินงบประมาณ 9 0 9 
- เงินรายได ้ 12 8 20 
4.3 ลูกจ้างประจ า 0 0 0 
4.4 ลูกจ้างช่ัวคราว 0 2 2 
5.5 จ้างเหมาบริการ 0 1 1 
5. อาย ุ 22 10 32 
5.1 ต่ ากว่า 30 ปี 3 2 5 
5.2 อายุ 31-40 ปี 11 4 15 
5.3 อายุ 41-50 ปี 3 3 6 
5.4 อายุ 51-55 ปี 2 1 3 
5.5 อายุ 56-60 ปี 0 0 0 
5.6 อายุ 61-65 ปี 0 0 0 
5.7 อายุ 65 -70 ปี 0 0 0 
5.8 อายุ 71-75 ปี 3 0 3 
6. ภูมลิ าเนา 22 10 32 
6.1 ภาคอสีาน 22 10 32 
6.2 ภาคอื่น 0 0 0 
7. เพศ 22 10 32 
7.1 หญิง 12 8 20 
7.2 ชาย 10 2 12 

 
การจ าแนกบุคลากรตามลักษณะงานและปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผกูพัน 

ประเภทของบุคลากร ปัจจัยส าคัญ 
สายวิชาการ 
 1. ความก้าวหน้าในการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
3. การได้ท างานท่ีท้าทายความสามารถ  
4. ความมั่นคงในการท างาน 
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ประเภทของบุคลากร ปัจจัยส าคัญ 
สายสนบัสนุนวิชาการ 
 1.ความก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงข้ึน 

2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
3. การได้ท างานท่ีท้าทายความสามารถ  
4. ความมั่นคงในการท างาน 

 
 

โครงสร้างการบริหารของคณะ 

 
 

ที่มา : การแบ่งส่วนงานภายในคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบตามติที่ประชุมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 
7/2555  
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 
***เริ่มใช้ช่ือคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559)อยู่ระหว่างการปรับ
โครงสร้าง 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 

3.1  วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1) การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานตาม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์           
ปีการศึกษา 2560 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 
2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 

 -  คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ นิสิต นักศึกษา และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

-  กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้องของคณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อ
ผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บ ริหารและบุคลากร คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ซักถามและขอความเห็นเพิ่มเติม 

 
3) การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ และ
การตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมา
ประมวลในภาพรวม 

-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
น าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

-  ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 แก่หน่วยรับตรวจ 
รับทราบภายใน 30 วัน เพื่อใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
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3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่คณะศิลปประยุกต์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ น าเสนอตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ที่ สกอ.ก าหนด  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพิ่มเติม เช่น 
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จาก
เอกสาร หลักฐาน การสัมภาษณ์ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา แล้ว คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่  17 – 18 กันยายน 2561 จ านวน 13 ตัว
บ่งชี้ 5 องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมมีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.63) ซึ่งมี
คะแนนที่เพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษา 2559   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.53 พอใช้ 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 
3.10 6.01 3.01 3.01 พอใช้ 

  
  
  
  
  

 - ผลรวมของค่าคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) 

  
  
  
  
  

6.01     

  
  
  
  
  

 - จ านวนหลักสูตร ที่ผ่าน อ.1 
ระดับหลักสูตร 

2     

 - จ านวนหลักสูตรที่ ไม่ผ่าน อ.
1 ระดับหลักสูตร 

0     

 - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 2     

 - ร้อยละหลักสูตรที่ได้
มาตรฐาน สกอ. 

100.00% 
  

  

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

3.25 5 23.81 
2.98 

พอใช้ 

  
  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง 

  
  

19 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  

 - จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ   
  

2       
   - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่

มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
5 23.81 2.98 

 - ป.ตร ี       

   - ป.โท 
  
  
  

16     
  
  
  

  
  

 - ป.เอก 5     

 - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 

21     

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2.92 5 23.81 
1.98 ต้อง

ปรับปรุง 
  
  
  
  
  
  

จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการท้ังหมด 

  
  
  
  
  
  

5 24 1.98 

  
  
  
  
  
  

 - ต าแหน่ง ผศ. 3 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 - ต าแหน่ง รศ. 2 

 - ต าแหน่ง ศ.   

 - อาจารย์ (ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ) 

16 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 

21 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

5.00   19.06 0.24 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

  
  
  

· จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุก
ระดับ) ปีการศึกษา 2560 

  
  
  

  
  
  

 180.97    
  
  

  
  
     - ปริญญาตรี  180.97  
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  

 - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท 
- เอก) 

  
  

  
   -    

  
  

  
  

  
  

   - ปริญญาโท 

   - ปริญญาเอก 

  · จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวม
ลาศึกษาต่อ) 

    19     

  
  
  

· จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 

  
  
  

  
  
  

9.525 

  
  
  

  
  
  

· เกณฑ์มาตรฐานจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

8 

ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) 19.06 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

5.00   5 4.00 ดี 

  
  
  
  

1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

  
  
  
  

  
  
  
  

1 

  
  
  
  

  
  
  
  

2.  มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

1 

3.  จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

1 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

4.  ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

1 

  
  

5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 
มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา 

  
  

  
  

0 
  
  

  
  

6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
แก่ศิษย์เก่า 

1 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

5.00   3 3.00 พอใช้ 

  
  
  
  

1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

  
  
  
  

  
  
  
  

1 

  
  
  
  

  
  
  
  

2.  ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา  

1 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มี
การประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป 

0 

  
  

5. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    0     

6. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

    0     

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ดีมาก 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

5.00   6 5.00 ดีมาก 

  1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

    1     

  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ใน
ประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     

  4 1     

   - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวจิัย 
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์

    1     
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมลู
สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

    1     

    - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ
การผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

    1     

   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดใหม้ีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบัเชญิ 
(visiting professor) 

    1     

  3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     1     

  4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

    1     

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

    1     
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

    1     

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ * 

 5.00  
 

1,510,000.00  
 

79,473.68  
5.00 ดีมาก 

  
  
  
  
  
  

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

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 * งบสนับสนุนจากหน่วย
ภายใน 

 810,000.00  

 * งบสนับสนุนจากหน่วย
ภายนอก 

 700,000.00  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริง) 

19 

   - จ านวนอาจารย์ประจ า 
(ปฏิบัติงานจริง) 

19 

   - จ านวนนักวิจัยประจ า 
(ปฏิบัติงานจริง) 

0 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  

5 7.4 35.24 5.00 ดีมาก 

   - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 - กลุ่มวิทย์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 20 ขึ้นไป   

   - รวมจ านวนผลงานวิจัย   7       

  
  
  

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ผลงานวิจัย 

  
  
  

2.4 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 -   บทความวจิัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ ท่ีตีพมิพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

5 

 -   บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

1 

    -   ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  
(0.40) 

          

   -   บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   0       

   -    บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ ท่ีตีพมิพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

          

  
  
  

 -   บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ ท่ีตีพมิพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดบั
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอื
ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 (1.00) 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
(1.00) 
  -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่
ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00) 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  
  

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 
(1.00) 

  
  
  
  

1 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

  

 -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(1.00) 

0 

 -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

  

  
  
  
  
  
  
  

ค่าถ่วงน้ าหนัก 

  
  
  
  
  
  
  

0 
  
  

  
  

  
   - รวมจ านวนผลงาน

สร้างสรรค์ 
8 

 - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
(0.20) 

  0     

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่
ในระดับสถาบัน (0.40) 

  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่
ในระดับชาติ (0.60) 

3 

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (0.80) 

  

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่
ในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

5 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยทั้งหมด   

  
  

21   
  
  

  
  
  

  
  
  

   - จ านวนอาจารย์ประจ า 21 

   - จ านวนนักวิจัยประจ า   

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 4.00 ดี 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  5.00   5 4.00 ดี 

  
  
  
  

1.จัดท าแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนด
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

  
  
  
  

  
  
  
  

1 

  
  
  
  

  
  
  
  

2. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม 

1 

3. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

1 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
และน าเสนอกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณา 

1 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  
มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม 

    0     

  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบัน 

    1     

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   4.00 ดี 
4.1 
  
  
  
  

ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00   5 4.00 ดี 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

  
  
  
  

  
  
  
  

1 

  
  
  
  

  
  
  
  

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 

1 

3. ก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1 

  5. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    0     
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

    1     

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  4.50 ดี 
5.1 
  
  

การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

5.00   6 4.00 ดี 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห ์SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทัง้
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปตีามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลผุลตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

  
  

  
  

1 

  
  

  
  

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนตอ่
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะหค์วามคุ้มค่า ของการบรหิาร
หลักสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลติบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

0 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  
  
  
  
  

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจยัเสีย่งท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจยัที่ไมส่ามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะและใหร้ะดับ
ความเสีย่งลดลงจากเดมิ 

    1     

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่
อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

    1     

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผูม้ี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ 
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจยั จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรบั
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

    1     

6. การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนบัสนุน 

    1     

7. ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
และกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่
ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพเป็นส่วนหน่ึงของ
การบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคณุภาพ 
การตรวจสอบคณุภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ  

    1     
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

5.00   6 5.00 ดีมาก 

  
  
  
  
  

1. มีระบบและกลไกในการ
ก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

    1     

2. มีคณะกรรมการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 
และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

    1     

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

    1     

4. มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา  

    1     

5. น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง 

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

    1     

คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ สกอ.     
  

3.63   
 - ผลรวมคะแนนประเมินทุกตัวบ่งชี้     

  47.20   
- จ านวนตัวบ่งชี้ที่ประเมิน     

  13   
ระดับคุณภาพ       ดี   
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ / รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

1.หลักสูตรสามารถสร้างเอกลักษณ์โดยใช้ภูมิปัญญา

ของท้องถิ่นให้เกิดความแตกต่างและร่วมสมัย 

 

1. คณะควรเพิ่มช่องทางการในสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน/องค์กรภายนอก เพ่ือผลักดันให้มีงาน
รองรับนักศึกษาระหว่างเรียนอย่างเพียงพอรวมถึง
การเปิดรับงานผ่านคณะ/อาจารย์ให้กว้างขวางขึ้น 
อย่างเป็นระบบ 

2.คณะมีช่องทางให้นักศึกษาสามารถท างานระหว่าง

เรียนได้ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และฝึกทักษะการ

ท างานจริงให้กับนักศึกษา 

2.คณะควรหาแนวทางในการน าผลงานของนักศึกษาที่
ชนะการประกวดหรือที่มีคุณภาพ มาใช้ประโยชน์หรือ
สร้างรายได้ให้แก่คณะ รวมถึงการขอจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร 

คณะสร้างศักยภาพในการเป็นเลิศด้านวิชาชีพให้แก่

นักศึกษา ผ่านการประกวดผลงานในเวทีต่างๆ โดยให้

การผลิตผลงานเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา และพบว่า

นักศึกษาท่ีส่งผลงานเข้าประกวดจ านวนมากได้รับ

รางวัลในระดับชาติ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. แผนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับ

นักศึกษาระหว่างเรียนยังขาดวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ตอบวัตถุประสงค์และ

การประเมินผลที่ชัดเจน 

 

 

1. คณะควรจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาที่แสดงให้

เห็นถึงวัตถุประสงค์ของแผนให้เห็นทิศทางใน

การพัฒนานักศึกษา  เช่น ก าหนดทักษะด้าน

ต่างๆที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษาอย่างชัดเจน 

โดยระบุ เป็นวัตถุประสงค์ของแผนการจัด

กิจกรรม และประเมินความส าเร็จของโครงการ/

กิจกรรมและแผนงานพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้

น าไปปรับปรุงการพัฒนานักศึกษาได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

2. โครงการพัฒนานักศึกษายังไม่เพียงพอในการ

สร้างทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน

และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2. คณะควรทบทวนแผนและโครงการพัฒนา

นักศึกษาให้สามารถสร้างทักษะในการท างาน

และแข่งขันในอนาคตได้ และพิจารณาเพ่ิม

โครงการที่จ าเป็นให้แก่นักศึกษาให้มากข้ึน เช่น 

โครงการด้านเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ การใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปที่หลากหลายและจ าเป็นใน

การท างานในอนาคต เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. คณะมีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจากภายในและ

ภายนอก 

2. งานวิจัยของคณะเป็นงานวิจัยที่สามารถผลิตเป็น

ชิ้นงานได้ สามารถน าไปใช้งานได้จริงและกลุ่ม

คนทุกช่วงวัยสามารถน าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

ไปใช้งานได้ 

1. คณะควรผลักดันให้อาจารย์น าผลงานวิจัยมาพัฒนา
ต่อยอด เพ่ือสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ให้กับคณะ และ 
เพ่ือประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นของ
อาจารย์ 
 

 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

   ควรมีการส่งเสริมให้ผลิตผลงานทางวิชาการในลักษณะ

อ่ืน เช่น หนังสือ/ต ารา ในระดับคุณภาพที่สามารถใช้ขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

มีโครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลายและสามารถ

บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาและศาสตร์ด้าน

อ่ืน  

 ควรก าหนดแผนบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับคณะ

ตามความเชี่ยวชาญ และหาคู่ความร่วมมือ เพ่ือช่วยใน

การบริหารจัดการโครงการ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ขาดการจัดท าแผนบริการวิชาการที่ชัดเจนการ
ประเมินความส าเร็จของแผนการบริการวิชาการของ
คณะ ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนจึงท าให้
คณะยังไม่สามารถน าผลการประเมินความส าเร็จของ
แผนมาใช้ ในการปรับปรุ งแผนหรือ พัฒนาการ
ให้บริการวิชาการได้ 

คณะควรมีการจัดท าแผนงานบริการวิชาการที่แสดงให้

เห็นถึงวัตถุประสงค์ของแผน ควรก าหนดวัตถุประสงค์ 

และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนการบริการวิชาการให้มี

ความชัดเจน เช่น คณะอาจก าหนดสิ่งที่ผู้รับบริการ

วิชาการจะสามารถท าได้หรือองค์ความรู้ที่จะได้รับเป็น

เป้าหมายของแผน เป็นต้น   สอดคล้องกับพันธกิจและ

วิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย และประเมินและ

วิเคราะห์ความส าเร็จของแผนตามตัวชี้วัด เพ่ือน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ

วิชาการอย่างเป็นระบบ  

 

 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

การประเมินความส าเร็จของแผนการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ ยังไม่สอดคล้องกับ

เป้าหมายของแผนจึงท าให้คณะยังไม่สามารถน าผลการ

ประเมินความส าเร็จของแผนมาใช้ในการปรับปรุงแผน

หรือการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ 

      ค ณ ะ ค ว ร มี ก า ร จั ด ท า แ ผ น ง า น ท า นุ บ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของแผน 

ควรก าหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของ

แผนให้มีความชัดเจนเช่น คณะอาจก าหนดผลงานหรือ

ผลกระทบด้านอ่ืนที่ผู้รับบริการจะได้รับเป็นเป้าหมาย

ของแผน เป็นต้น สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ

คณะและมหาวิทยาลัย และประเมินและวิเคราะห์

ความส าเร็จของแผนตามตัวชี้วัด เพ่ือน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงแผนหรือพัฒนา 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตรคณะยัง

ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและ ความคุ้มค่า

ของการบริหารจัดการหลักสูตรและคณะ ในระดับที่จะ

น าข้ อมู ลมาสร้ า ง โอกาส ในการแข่ งขั นและใช้

ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 

1. ควรมีการจัดท ารายงานทางการเงินที่แสดงให้

เห็นถึงรายจ่ายหลักสูตรและคณะ เพ่ือวิเคราะห์

ประสิทธิภาพและโอกาสทางการแข่งขัน ส าหรับ

ก าหนดกลยุทธ์การหารายได้จากกิจกรรมอ่ืนและ

ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

2. คณะควรติดตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความคุ้มค่า
ของการบริหารจัดการหลักสูตรและคณะ  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 29 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   
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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. รับประทานอาหารกลางวัน 
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 
 


