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การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ
ด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสามารถน าผลการประเมินภายในนี้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับกล
ยุทธ์ในการบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดปรากฏใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอัตลักษณ์บัณฑิต คือ “สร้าง

บัณฑิต และผลงานเพ่ือสังคมโลกจากภูมิปัญญา  วัฒนธรรมและศิลปะอนุภาคลุ่มน ้าโขง” โดยมี
เอกลักษณ์ คือ "ภูมิปัญญาด้านการออกแบบร่วมสมัยแห่งลุ่มน ้าโขง" การด้าเนินงานในปีการศึกษา 2556  
มีหลักสูตร ปริญญาตรี 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร 

ผลการด้าเนินงานตามพันธกิจด้านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพของส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
สรุปได้ว่า ผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี ของ สกอ.และ สมศ. รวม 35 ตัวบ่งชี  มีผลประเมินอยู่ในระดับดี 
มีค่าคะแนน 4.26 จากคะแนนเต็ม 5  

จ าแนกรายองค์ประกอบ  (ตาราง ป.1)  มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก จ้ านวน 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด้าเนินการ 2) องค์ประกอบที่ 
3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) องค์ประกอบที่ 6 การท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4) องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและการจัดการ และ 5) องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี จ้านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 2) องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย และ 3) 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ส่วนองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม อยู่
ในระดับพอใช้ 

จากคะแนนผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตาราง ป. 2) สะท้อนให้เห็นว่าคณะศิลป
ประยุกต์ฯ มีผลการด้าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก ทุกองค์ประกอบคุณภาพ และมีผลประเมิน
ตามตัวบ่งชี ด้านปัจจัยน้าเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์อยู่ในระดับดี และ ระดับดีมาก โดยมีค่า
คะแนนท่ากับ 3.69 4.61 และ 3.95 ตามล้าดับ แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดแยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพ 
พบว่า ส้าหรับองค์ประกอบด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการประกันคุณภาพนั น แม้ว่าผล
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีแต่ยังมีตัวบ่งชี้บางตัวอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ได้แก่ ผลงานของผู้ส้าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ้านวน
อาจารย์ประจ้าและนักวิจัยประจ้า และ การน้าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

จากคะแนนผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตาราง ป.3) สะท้อนให้เห็นว่าคณะศิลป
ประยุกต์ฯ มีผลการด้าเนินงานระดับดีในมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 3.70 และ 
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ระดับดีมาก ในมาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา ซึ่งแยกเป็น ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษาและด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.81 และ 3.98 ตามล้าดับ ส่วน
มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการด้าเนินงานอยู่ในระดับดี
มากโดย มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.83 ดังนั นคณะศิลปประยุกต์ฯ ควรส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตีพิมพ์เผยแพร่บทความให้มากขึ น 

จากคะแนนผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ตาราง ป.4) สะท้อนให้เห็นว่าคณะ
ศิลปประยุกต์ฯ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากในด้านกระบวนการภายใน โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.57 
นอกจากนั นมีผลการด้าเนินงานอยู่ในระดับดีในด้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 3.90 3.91 และ 4.37 ตามล้าดับ   

เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ้าปีการศึกษา 2556 ใน
ภาพรวม  พบว่าคณะศิลปประยุกต์ฯ มีจุดแข็งและมีข้อที่ควรปรับปรุง ดังนี  

จุดแข็งในภาพรวม 

- บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั งใจที่จะพัฒนาคณะไปสู่เป้าประสงค์ท่ีวางไว้ 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. ผู้รับผิดชอบตัวชี วัดควรท้าความเข้าใจกับเกณฑ์อย่างรอบคอบและแสดงหลักฐานประกอบการ
ด้าเนินการให้ครบถ้วน 

2. ต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและหากลยุทธ์ในการรับนักศึกษาเพ่ือเข้ามาเรียนในหลักสูตร 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

2.1.1 วัน/เดือน/ปีท่ีรับการตรวจประเมิน 
ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 

2.1.2 รอบการประเมิน 
ปีการศึกษา  2556 (ผลการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 

2.1.3 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ ประธานคณะกรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ กรรมการ 
 นางสาวพัชรี ธานี กรรมการ 
 นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 

2.2 วัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินคุณภาพ 
2.2.1 เพ่ือให้คณะศิลปประยุกต์ฯ ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ

เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

2.2.2 เพ่ือให้คณะศิลปประยุกต์ฯ ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร

ปรับปรุง ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

2.2.3 เพ่ือให้คณะศิลปประยุกต์ฯ มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการ

อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

2.3 ประวัติและความเป็นมาของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 ในภาพของนโยบายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของภครัฐซึ่งเห็นความส าคัญของการพัฒนางาน
อาชีพในชุมชน การถักทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก งานโลหะ งานจักสาน เครื่องเรือนและ
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อ่ืนๆ  ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับ แนวความคิดของ
รองศาสตราจารย์วิโรฒ ศรีสุโร อดีตอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีแนวคิดและ
ตระหนักถึงความส าคัญในการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น  ท่านจึงได้เสนอโครงการก่อตั้งคณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบและได้ เริ่มด าเนินการภายใต้การบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2546 

การเรียนการสอนในคณะเริ่มในปี พ.ศ. 2547 โดยการเปิดหลักสูตรศิลปประยุกต์ กับบัณฑิตศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือที่จะสร้างบุคลากรทางการศึกษาใน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นผู้เชื่อมโยงการศึกษาด้านการออกแบบและการสืบสานพัฒนาภูมิ
ปัญญาพ้ืนถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจักสาน สิ่งทอ งานโลหะและงานหัตถศิลป์อ่ืนๆของท้องถิ่น โดยใช้หลักการ
ออกแบบ บูรณาการกับมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นงานร่วมสมัยหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนในอนาคต  ภายใต้ปรัชญา “ศึกษาและเข้าใจคุณค่าหัตถกรรมพ้ืนบ้านเพ่ือน ามาสู่การพัฒนาการ
ออกแบบรับใช้สังคมยุคใหม”่ 

เมื่อมีการจัดตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  คณะได้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมี
การเรียนการสอนในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะผลิตบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งคุณสมบัติและคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจคุณค่าศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านในทุกแขนง สามานรถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

2. มีความรู้ในหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์และสามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพด้วยตนเอง 

3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพปัจจุบัน คณะได้เปิดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีการเรียนการสอนในสามกลุ่มวิชาได้แก่ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การออกสิ่งทอและแฟชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์ ซึ่งปรับปรุงหลักสูตรในปี 
พ.ศ. 2553 
 ถึงแม้ว่าหลักสูตรจะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากขึ้น แนวทางในการ
สร้างพัฒนาหลักสูตรของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ยังคงใช้ฐานแนวคิดเรื่องการศึกษาและพัฒนา
ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นเป็นส าคัญ 

ปณิธาน 
พัฒนาองค์ความรู้ คู่คุณธรรม 

วิสัยทัศน์ 
เรียนรู้จากภูมิปัญญา  พัฒนาสู่สากล 
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พันธกิจ 
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพ บนพ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
3. บริการวิชาการด้านการออกแบบ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4. ท านุบ ารุง ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือการเรียนรู้อดีต

เข้าใจปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต 

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศและมีศักยภาพทัดเทียมได้ในภูมิภาคอาเซียน 

2. สร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคลุ่มน้ าโขงให้ดีขึ้น 

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีในสาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบ  เพ่ือ
ส่งเสริมมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมชุมชน ขยายไปสู่สังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
และเชื่อมโยงกลับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมอันดีงานให้คงอยู่  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความ
หลากหลายของวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน สืบทอดองค์ความรู้และน ามาใช้ประโยชน์
ให้กับสังคมปัจจุบันและอนาคต  

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บุคลากรมี
คุณภาพและมีความสุข 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ล าดับที่ คณะ/ภาควิชา รายช่ือหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน 
1 ศิลปประยุกต์และการออกแบบ ศิลปประยุกต์บัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
รวมจ านวนหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 1 1 
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จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ล าดับ ระดับการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแยกตามปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 รวม 

1 ปริญญาตรี 69 38 13 77 197 

2 ปริญญาโท - - - - - 

3 ปริญญาเอก 4 - - - 4 

รวม 73 38 13 77 201 

 

ล าดับ ระดับการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 รวม 

1 ปริญญาตรี 21 32 27 46 126 

2 ปริญญาโท 2 11 3 - 16 

3 ปริญญาเอก 4 1 8 6 19 

4 ป.บัณฑิต - - - - - 

รวม 27 44 38 52 158 
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ส่วนที่ 3 

วิธีการประเมิน 

3.1 การวางแผนและการประเมิน 
3.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ภายใน คณะศิลปประยุกต์ฯ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 ตลอดจนรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) และข้อมูลพื้นฐาน คณะศิลปะประยุกต์ฯ ปีการศึกษา 2556 (common data set) 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

3.1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะศิลปประยุกต์ฯ ได้

ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่  คณะศิลปประยุกต์ฯ 

น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย และตรวจเยี่ยมสถานที่จริงและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะศิลปประยุกต์ฯ 

ในรอบการประเมินนี้ 

 กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพ่ิมเติมกับผู้ที่รับผิดชอบใน

แต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วย

วาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในคณะศิลปประยุกต์ฯ 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะศิลปประยุกต์ฯ ได้

ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

3.1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม การ

สัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่

ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 
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 ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและน าเสนอให้

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556                 

ให้คณะศิลปประยุกต์ฯ 

3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
3.2.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบหลักฐานตามที่คณะศิลปประยุกต์ฯ เตรียมเอกสาร

ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data set และข้อมูลเชิง

คุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานที่แสดงให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการ

ด าเนินงาน 

3.2.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของคณะศิลปประยุกต์ฯ ได้แก่ 

คณะกรรมการประจ าคณะ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้แทนชุมชน และผู้ใช้บริการ 

3.2.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะศิลปประยุกต์ฯ อภิปราย 

ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพ่ือความ

เข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
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ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557                                                   

 

ส่วนที่ 4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี 

 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท าการศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ผลการด าเนินงานของคณะศิลปประยุกต์ฯ ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา  2556 ซึ่งประกอบด้วย 9 
องค์ประกอบ และ 35 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 
2556 

ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวม พบว่า ค่าคะแนนที่ได้เท่า 4.26 คะแนน ต่ ากว่าที่คณะ 
ประเมินตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ                 

คะแนน       4.00     5.00     

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   8 6 4 8 5 
เกณฑ์ข้อ 2 ควรใช้
หลักฐานจากเกณฑ์ข้อ 1 
คือ AP 1.1-1-5 เพิ่มเติม           (1-8)     

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน                   

คะแนนรวม        3.76     3.73     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
  

4 2 2.00 4 4.00  เกณฑ์ข้อ 5   
-  ขาดผลการด าเนิน
บางส่วนในหลักสตูร ป.ตรี 
2548 เนื่องจาก สมอ 07-
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

      

(1-2,4) 

    

02 แจ้งเฉพาะรายงานการ
ด าเนินการโครงการโดย
สรุป ท าให้ไม่มีการพัฒนา 
ปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ 
 - ในการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ี TQF ตัวที่ 11 
ร้อยละของ นักศึกษาที่จก
ออกระหว่างปี คณะมี
นักศึกษา ในหลักสูตรตก
ออกสูงกว่า โดยไม่มีแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง และ
พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอก                   

  - จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีวุฒิ ป.เอก 23.81 5 28.57 4.76 6 28.57 4.76 −   

  - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด   17.5     21         

 กรณีที ่2 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละ                   
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  - ร้อยละของอาจารย์ท่ีมี ป.เอก ปี 2556        28.57 0.00 0.00     

  - ร้อยละของอาจารย์ท่ีมี ป.เอก ปีท่ีผ่านมา         28.57         

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ               
  

  

  

  - จ านวน อ.ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ศ. รศ. ผศ.) 38.1 6 
34.29 2.86 

8 
38.09 3.18 

  

  - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด   17.5 21   

 กรณีที่ 2 การเพ่ิมขึ้นของร้อยละผลงานจากปีท่ีผ่านมา                   

 - ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการ ปี 2556        38.10 3.81 1.59     

 - ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการปีที่ผ่านมา       34.29       

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7 4 3.00 7 5.00  
  

      (1-7)       
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

7 7 5.00 6 4.00  
เกณฑ์ข้อ 6 ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการ
วิเคราะหส์ิ่งสนับสนุนด้าน
โรงอาหาร ไม่ถึง 3.51 
(3.23)  

      (1-6)     
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ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557                                                   

 

  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 4 3.00 5 3.00  เกณฑ์ข้อ 5 หลักฐานที่
แสดงการจดัการเรียนรู้ที่
พัฒนามาจากงานวิจัยหรือ
กระบวนการการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนที่ไม่
สอดคล้องกับการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ในรายวิชาอย่างแท้จริง 
เกณฑ์ข้อ 7 หลักฐานมี
การด าเนินงานเฉพาะ
หลักสตูร TQF แต่ไม่พบ
มติการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนของหลักสูตรที ่สมอ. 
07 (ตามเกณฑ์ 48) เลย 

      (1-4,6)   
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 
  

5 4 4.00 5 5.00    

      (1-5)       

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
  

5 4 4.00 5 5.00  
  

      (1-5)     
  

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ตัวบ่งชี้วัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ สมศ.                   

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

  
  

   
  

   
  

  

  - จ านวนบัณฑติ ป.ตรีทีไ่ด้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 85 16 66.67 3.33 18 75.00 3.75  

  

  - จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจท้ังหมด   24     24         

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ               
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  - ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบณัฑิต (โดย
นายจ้าง) 

4.25 59.71 
4.27 4.27 

47.02 
4.27 4.27 

- 
  

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนบณัฑิต ป.ตร ีโท เอก   14 11 
 

  

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 

  
              

  

  - ผลรวมตามค่าน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 25 0.75 10.71 1.07 1.25 17.86 1.79  

  

  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอกท้ังหมด   7    7        

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.5 การพัฒนาคณาจารย ์                   

  - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ 3.29 60.00 3.43 2.86 72 3.43 2.86 -   

  - อาจารย์ทั้งหมด   17.5    21        

องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศกึษา                   

คะแนน       5.00     5.00     

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 7 7 5.00 7 5.00 - 

เกณฑ์ข้อ 7 คณะมีการน า
ผลการประเมินจาก
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ                                                                                                                        
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557                                                   

 

  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  
      (1-7)     

ส่วนกลางมาปรับปรุงการ
จัดบริการแต่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพนัก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
  6 6 5.00 6 5.00 - 

เกณฑ์ข้อ 6 คณะมีผล
ประเมินมาปรบัปรุงแผน
เพื่อปรับปรุงการจดั
กิจกรรมแต่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพนัก 

      (1-6)     

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย                   

คะแนน       3.90     4.17     
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ                                                                                                                        
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557                                                   

 

  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

8 5 3.00 4 3.00  เกณฑ์ข้อ 5-8 -. ไม่พบ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์บริการวิชาการ วิจัย 
และ ท านุฯ 
-. ไม่พบหลักฐานเกี่ยวข้อง
กับห้องงานวิจัยศิลป
ประยุกต์และการ
ออกแบบ 
-. ไม่พบหลักฐานเกี่ยวข้อง
กับระบบความปลอดภัย
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ                                                                                                                        
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557                                                   

 

  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

      (1-4)     

ของห้องปฏิบัติการและ
ห้องวิจัยในสาขาศิลป
ประยุกต์และการ
ออกแบบ 
-. การประเมินผลการ
สนับสนุนไม่ครบทั้งหมด
ในข้อ 4-5 
-. ไม่พบการน าไปปรับปรุง
ครบทั้งหมดในข้อ 4-5 
-. ไม่พบระบบและกลไก
เพื่อสร้างงานวิจยัหรือ
สร้างสรรบนภูมิปญัญา
ท้องถิ่น พบแต่หลักฐานที่
แสดงคือ การท าความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ                                                                                                                        
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557                                                   

 

  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ระบบและกลไกจดัการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
  

5 4 4.00 5 5.00  
เกณฑ์ข้อ 3 ไม่พบเอกสาร
ที่อ้าง AP 4.2-3-2 
เว็บไซตค์ณะศิลปป
ประยุกต์และการ
ออกแบบ(เผยแพร่
ผลงานวิจัย) 
เกณฑ์ข้อ 4 เอกสารผิด 
AP 4.2-4-1 รายชื่อ
ผลงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

      (1-5)     

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ า 

  
  

   
  

   
  

คณะไม่มีการเสนอ
งานวิจัยท่ีได้รับงบจาก
ภายในสถาบัน และผู้ท า
ผลงานวิจัยยังเป็นคน
เดิมๆ คณะอาจด าเนินการ
พัฒนาผลงานวิจัยตั้งแต่
เริ่มท าแผนยุทธศาสตร์

  - เงินสนับสนุนงานวจิัย/งานสร้างสรรค์ 
25,000   

53
0,

20
0.

0 
 

 3
0,2

97
.1 

 
5.00 

 2
96

,90
0 

 

 1
4,1

38
.1 

 

2.83  

          +เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรคภ์ายในสถาบัน 
   -    

 
   -    
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ                                                                                                                        
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557                                                   

 

  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

          +เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรคภ์ายนอกสถาบัน 
   -    

 
  

 
296,900.0  

 
    

ของคณะ ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุก
คน    - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงาน

จริง)   17.5 
 

  21 
 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ตัวบ่งชี้วัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ สมศ.                   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่  

  
  

 
    

 
    

1. เอกสาร Design 
origin,Theme and 
Specific Day ไม่พบ
หลักฐานการตีพิมพ์ full 
paper 
2. เอกสารในวารสาร 
Applied Mechanics 
and Materials ยังไมไ่ด้ 
upload ในระบบ CHE 
แต่พบในแฟ้มเอกสาร  
 

  - ผลรวมตามค่าน้ าหนักของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาต ิ 2.38 0.50 2.86 1.43 1.75 8.33 4.17  

  - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

  17.5 

  

  21 
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ                                                                                                                        
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557                                                   

 

  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.2 งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน ์                   

  - จ านวนงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
23.81 6 34.29 5.00 5 23.81 5.00 - 

  

  - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด   17.5     21         

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ   
  

    
  

    
  

1. การประยุกต์มิติทาง
วัฒนธรรมเพื่อการ
พัฒนาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ผ้าฝ้ายย้อม
คราม... เป็นงานวิจัย ไม่ใช่
หนังสือหรือต าราที่ใช้ใน
การขอต าแหน่งวิชาการ 
2. การเล่น ของเล่น และ
เครื่องเล่นส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ... เป็นต าราที่
เขียนเพีง 1 บท 

  - ผลรวมตามค่าน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ไดร้ับรองคุณภาพ 
13.10 2.75 15.71 5.00 2.5 11.90 5.00 - 

  - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

  17.5 

 

  21 
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ                                                                                                                        
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557                                                   

 

  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ                   

คะแนน       3.50     3.50     

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 
  

5 2 2.00 4 4.00    

      (1-2,4-5)       

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 
  

5 4 4.00 5 5.00    

      (1-5)       

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ตัวบ่งชี้วัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ สมศ.                   

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1 การน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย 

  
              

ไม่สามารถน ามาค านวณ 
เพื่อหาคะแนนได ้เพราะ
ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขขาด
ด้านการวิจัย/ การวิจยั
และการเรียนการสอน 

 * จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย (ตัวตั้ง) 

80 3 33.33 5.00 4 0.00 0.00  
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ                                                                                                                        
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557                                                   

 

  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

 * จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ึสภา
สถาบันอนุมัติ (ตัวหาร)   9     4       

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
  

5 3 3.00 5 5.00    

      (1-5)       

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                   

คะแนน       3.00     5.00     

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
  

4 2 2.00 5 5.00  
เกณฑ์ข้อ 4 การ
ประเมินผลนั้นเป็นการ
ประเมินผลส าเร็จของ
โครงการ ไม่ใช่ความส าเร็จ
ของการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

      (1-5)     

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ตัวบ่งชี้วัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ สมศ.                   
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ                                                                                                                        
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.1 การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4 2 2.00 5 5.00    

      (1-5)   
 

 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 5 5.00 5 5.00 -   

      (1-5)       

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ                     

คะแนน       4.29     4.89     

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการบริหารฯ และผู้บริหารทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

7 4 3.00 7 5.00  
  

      (1-7)       

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงานสู่
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเรียนรู้ 
 
 

5 4 4.00 5 5.00    

      (1-5)     
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 5 5.00 5 5.00 -   

      (1-5)       

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 6 5.00 6 5.00 -   

         (1-6)       

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ตัวบ่งชี้วัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ สมศ.                   

 ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 4 4.46 4.46 4.46 4.46 - 

  

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ                   

คะแนน       3.00     5.00     

 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  

7 4 3.00 7 5.00  
  

      (1-7)       
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ค.กก.ประเมินฯ 

ผลประเมิน ค.กก. 
2555 

เทียบ 2556 

ข้อเสนอแนะของ ค.กก. 
ที่เห็นต่างจากคณะ 

ค.กก.ประเมินฯ 2555 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
คะแนน 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี  9  การประกันคุณภาพ                   

คะแนน       4.00     4.00     

 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

8 8 4.00 8 4.00 -   

      (1-8)       

ผลประเมินตามเกณฑ ์สกอ. (23 KPI)       3.77     4.47    

ผลประเมินภาพรวมท้ังหมด (สกอ.+สมศ.)       3.72     4.26    
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา 

 
5.1 ผลการประเมินภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2556 เมื่อ
พิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพแล้วพบว่า องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐาน อยู่ในระดับดี
มาก มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

และองค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐาน อยู่ในระดับดี มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่  
 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย    
 องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ส่วนองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับพอใช้   
 
โดยมีเกณฑ์การด าเนินงาน ดังนี้ 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 ดังรายละเอียดตามตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
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ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และ
แผนด าเนนิการ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 3.98 4.25 5.00 4.24 ดี 

องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 2.83 4.00 - 3.61 ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ - 4.50 - 4.50 ดี 

องค์ประกอบที่ 6 การท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่  9  การประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00 ดี 

ผลการประเมินตามตัวบง่ชี ้สกอ. 3.69 4.61 5.00 4.47 ดี 

 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย สกอ.+สมศ. 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และ
แผนด าเนนิการ 

- 5.00 - 5.00 
ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 3.98 4.25 3.53 3.88 ดี 

องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 2.83 4.00 4.72 4.17 ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ - 4.50 2.50 3.50 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 6 การท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ - 5.00 4.46 4.89 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่  9  การประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00 ดี 

ผลการประเมินตามตัวบง่ชี ้สกอ. 3.69 4.61 3.95 4.26 ดี 
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ตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย สกอ. 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - 5.00 5.00 ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอุดมศึกษา      

  ก. มาตรฐานดา้นธรรมาภบิาลของการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

- 4.86 - 4.86 ดีมาก 

  ข. มาตรฐานดา้นพนัธกิจของการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

3.69 4.33 - 4.14 ดี 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมินตามตัวบง่ชี้ทุกมาตรฐาน (สกอ.) 3.69 4.61 5.00 4.47 ดี 

 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย สกอ.+สมศ. 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - 3.70 3.70 ดี 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอุดมศึกษา 
     

  ก. มาตรฐานดา้นธรรมาภบิาลของการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

- 4.86 4.46 4.81 ดีมาก 

  ข. มาตรฐานดา้นพนัธกิจของการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 3.69 4.33 3.57 3.98 ดี 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 5.00 4.72 4.83 ดีมาก 

ผลการประเมินตามตัวบง่ชี้ทุกมาตรฐาน (สกอ.) 3.69 4.61 3.95 4.26 ดี 
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ตาราง ป 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย - 4.50 5.00 4.57 ดีมาก 

ด้านกระบวนการภายใน 4.00 4.56 - 4.50 ดี 

ด้านการเงิน 2.83 5.00 - 3.91 ดี 

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม 3.97 5.00 - 4.48 ดี 

ผลการประเมินตามตัวบง่ชี้ทุกมุมมอง (สกอ.) 3.69 4.61 5.00 4.47 ดี 

 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (คณะ) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย - 4.50 3.30 3.90 ดี 

ด้านกระบวนการภายใน 4.00 4.56 4.82 4.57 ดีมาก 

ด้านการเงิน 2.83 5.00 - 3.91 ดี 

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม 3.97 5.00 4.26 4.37 ดี 

ผลการประเมินตามตัวบง่ชี้ทุกมุมมอง 3.69 4.61 3.95 4.26 ดี 
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ตาราง ป 5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

          

  (1) ด้านกายภาพ 4.00 - - 4.00 ดี 

  (2) ด้านวชิาการ 3.97 4.00 - 3.99 ดี 

  (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

  (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 - 4.83 ดีมาก 

  เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที ่1 3.98 4.60 - 4.46 ดี 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา      

  (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

  (2) ด้านการวิจัย 2.83 4.00 - 3.61 ดี 

  (3) ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม - 4.50 - 4.50 ดี 

  (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

  เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที ่2 2.83 4.63 5.00 4.48 ดี 

ผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ทุกมาตรฐาน (สกอ.) 3.69 4.61 5.00 4.47 ดี 
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องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (คณะ) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา      

 
(1) ด้านกายภาพ 4.00 - - 4.00 ดี 

 
(2) ด้านวชิาการ 3.97 4.00 2.86 3.80 ดี 

 
(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

 
(4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 4.46 4.78 ดีมาก 

 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที ่1 3.98 4.60 3.66 4.35 ดี 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

          

  (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 3.70 4.26 ดี 

  (2) ด้านการวิจัย 2.83 4.00 4.72 4.17 ดี 

  (3) ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม - 4.50 2.50 3.50 พอใช้ 

  (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

  เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที ่2 2.83 4.63 4.00 4.19 ดี 

ผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ทุกมาตรฐาน 3.69 4.61 3.95 4.26 ดี 
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5.2 ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
จุดแข็ง 
- บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาคณะไปสู่เป้าประสงค์ท่ีวางไว้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดควรท าความเข้าใจกับเกณฑ์อย่างรอบคอบและแสดงหลักฐานประกอบการ

ด าเนินการให้ครบถ้วน 
2. ต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและหากลยุทธ์ในการรับนักศึกษาเพ่ือเข้ามาเรียนในหลักสูตร 

5.3 ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 
- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินแต่ละข้อ เช่น หลกัฐานส าหรับเกณฑ์ข้อ 2 
ควรใช้หลักฐานจากเกณฑ์ข้อ 1 คือ AP 1.1-1-5 ใช้
ประกอบด้วย 

ผู้รับผิดชอบควรท าความเข้าใจกับเกณฑ์การ
ประเมินตามองค์ประกอบการพัฒนาแผน  

 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ขาดผลการด าเนินบางส่วนในหลักสูตร ป.ตรี 2547 

เนื่องจาก สมอ 07-02 แจ้งเฉพาะรายงานการ
ด าเนินการโครงการโดยสรุป ท าให้ไม่มีการพัฒนา 
ปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ 

2. ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดระบบสนับสนุนด้าน Wifi ไม่ถึง 3.51 ทุกตัว
บ่งชี้ย่อย 
 

3. มีการน าผลที่ได้ค่าเกิน 3.51 มาปรับปรุงแต่ที่ต่ า
กว่า 3.51 ยังไม่มีการปฏิบัติการใดจากคณะวิชา 

4. หลักฐานที่แสดงการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ

1. ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ สกอ. ปี 
2548 
 
 

2. ให้คณะด าเนินการแจ้งยังมหาวิทยาลัย
จัดระบบสนับสนุนด้าน Wifi ทุก
องค์ประกอบ ที่ต่ ากว่า 3.51 เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขทันที 

3. ให้คณะปรับปรุงการบริการที่ต่ ากว่า 3.51  
 

4. ให้คณะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
วิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอย่างแท้จริง 
 

5. ในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ TQF ตัวที่ 11 ร้อย
ละของ นักศึกษาที่จกออกระหว่างปี คณะมี
นักศึกษา ในหลักสูตรตกออกสูงกว่า โดยไม่มีแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนา 

 
6. หลักฐานชี้ว่ามีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน หรือประเมินผลการการเรียนรู้ทุก
รายวิชาเฉพาะหลักสูตรตามกรอบ TQF แต่ไม่พบ
การอภิปรายหรือมติการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
ของหลักสูตรก่อนปี 2555 ที่ใช้ สมอ.07-02 ตาม
เกณฑ์ปี 2548 

 

คณาจารย์ ที่จัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของรายวิชาของแต่ละหลักสูตรที่
แตกต่างกัน 

5. ให้มาตรการสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ 
รวมถึงวิเคราะห์การตกออกของนักศึกษา 
แต่ละปี เพ่ือหามาตรการปรับปรุงแก้ไขที่
แตกต่างกันในรายละเอียด 
 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรใน
เอกสารสมอ.07-02 ส าหรับหลักสูตร 
2547 ต้องมีการพัฒนาและมีการ
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่ต้องชี้แจง  
ทั้งนี้อาจใช้การอ้างอิงหลักสูตรปรับปรุง ปี 
2553 ที่ได้ยกเลิกไป เพ่ือน ามาใช้ชี้แจง
รายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงของ
หลักสูตรเพื่อแสดงการพัฒนาปรับปรุง 

 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
วิทยานิพนธ์และกิจกรรมด้านวิชาการของนักศึกษา
สะท้อนอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่

หลากหลาย ที่สามารถแสดงถึงศักยภาพ

ของนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

2. คณะฯ ควรน าผลประเมินจากส่วนกลาง

น ามาปรับปรุงการจัดบริการ และมีการ

ติดตามตรวจสอบโครงการ ที่ตอบสนอง

ความต้องการของนักศึกษาและศิษย์เก่าท่ี

มีประสิทธิภาพให้มากขึ้น 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะฯ ควรด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม

แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในการ

น ามาปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

ให้มากขึ้น  

คณะฯ อาจด าเนินการน าบันทึกการประชุมของ

คณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะฯ และ

สโมสรนักศึกษา โดยค านึงถึงการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลของกิจกรรมที่ขอ

อนุมัติด าเนินการในด้านคุณภาพของกิจกรรม

ด้านต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาแผน

ฯ ต่อไป 

 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีอาจารย์ที่มีความสามารถหลากหลาย ซึ่งสร้างงานวิจัย
ได้ในหลายมิติ  และอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นแอ่งวัฒนธรรม มี
ความหลากหลายในภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงท าให้มีแหล่ง
และวัตถุดิบในการสร้างงานวิจัยในเชิงลึกที่มีความโดด
เด่นได้ 

ควรสร้างงานกลุ่มวิจัยแบบสหสาขาเพ่ือท างาน
วิจัยแบบมุ่งเป้าให้ได้ผลงานวิจัยที่โดดเด่น
เป็นอัตลักษณ์ของคณะ  
  
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. อาจารย์หลายท่านยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญใน

การท างานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
2. อาจารย์หลายท่านยังเข้าใจถึงกระบวนการสร้าง 

กระบวนการท างานวิจัย และกระบวนการเขียน
บทความวิจัย 

 
 
 
 

1. ควรสร้างความตระหนักในความส าคัญใน
การท างานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

2. ควรสร้างความ ตระหนักในกระบวนการ
สร้าง กระบวนการท างานวิจัย และ
กระบวนการเขียนบทความวิจัย โดย
วิธีการต่างๆเช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นพ่ีเลี้ยงงานวิจัย 
หรือ การสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับ
หน่วยงานอ่ืนๆทั้งภายในและภายนอก
มหาวิยาลัย 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะมีบุคลากรที่มีความสามารถตรงกับความต้องการ
ของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

 ท าความร่วมมือกับชุมชน ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพ้ืนที่ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะควรวางแผนการบริการชุมชนกับคณาจารย์ ในการ
น ามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

คณะควรจัดการความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ 
ทักษะ การบริการวิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย ให้แก่คณาจารย์ทุก
หลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นแนวปฏิบัติที่ดี 

 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ทุกหลักสูตรควรร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมของคณะ 
 

- 

 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดควรท าความเข้าใจกับเกณฑ์อย่าง
รอบคอบและแสดงหลักฐานประกอบการด าเนินการให้
ครบถ้วน   
 

- 

 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

- ไม่มี 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายกับคณะ
วิชาที่คล้ายคลึงกัน 

2. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ควรน าประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้า
ร่วมเครือข่ายมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพของคณะให้
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา การบริหาร
จัดการภาพรวมของคณะ 

2. คณะก าหนดนโยบายในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

3. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
ในอนาคตเพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี เหมาะสม 
ส าหรับคณะ และอาจเป็นตัวอย่างแนวปฏิบัติ
ที่ดีต่อคณะทีม่ีธรรมชาติวิชาคล้ายคลึงกัน 

4. ควรให้ความรู้  สร้างความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพให้กับบุคลากรทุกระดับ 

  



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 

 ผู้บริหารคณะ 
1. คณะให้ความส าคัญต่อระบบและกลไกในการบริหารจัดการคณะในทุกด้าน โดยมีการจัดประชุม

คณะกรรมการคณะทุกเดือน / มีการประชุมบุคลากรทั้งคณะ/ การประชุมส านักงาน/ และการสร้าง

บรรยากาศพบปะพูดคุยเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

2. คณะมีการให้ความส าคัญต่อสวัสดิการและการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในคณะทั้ง

คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ เช่น การจัด OD / การรักษาพยาบาล/ การเข้าอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้ความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร 

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงานอื่น เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางสถาปัตยกรรม กับ 5 สถาบัน/ การให้ความร่วมมือเป็นวิทยากรกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว/ การสร้าง

ความร่วมมือกับ TCDC 

4. การให้บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น งานถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในด้านพุทธ

ศิลป์/ การประชุมเชิงวิชาการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาบรรยายทุกปี 

5. คณะให้ความส าคัญต่อความเสี่ยงในระดับคณะ ซึ่งความเสี่ยงหลักคือเรื่องจ านวนนักศึกษา และ

เรื่องงบประมาณ (รายได)้ 

6. คณะให้ความส าคัญต่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันคุณภาพทั้งระดับนักศึกษาโดยจากรุ่นพ่ี

สู่รุ่นน้อง/ ทั้งในระดับอาจารย์ และระดับเจ้าหน้าที่ โดยมีการเชื่อมโยงเกณฑ์ตัวบ่งชี้ไว้กับการพิจารณา

ประเมินผลเลื่อนขั้นเงินเดือนและในการด าเนินงานประจ า 

7. การพยายามหารายได้เสริม เช่น หน่วยบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่คณะ ซึ่งขณะนี้ก าลัง

ด าเนินงาน 

ข้อสังเกตที่พบ 
1. การด าเนินงานของคณะกรรมการคณะ และการท ารายงานการประชุมควรปรากฏต าแหน่ง

คณะกรรมการและเลขานุการ 

2. เนื่องจากงานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาเป็นงานต้องส่งรูปเล่ม และต้องส่ง

ชิ้นงานที่นักศึกษาคิดค้น ฉะนั้นหากมีการให้ความส าคัญต่อการจดลิขสิทธิ์ และการท าสิทธิบัตรก็จะท าให้

ชิ้นงานที่ถูกสร้างข้ึนมีความหมายต่อนักศึกษาและสามารถต่อยอดการด าเนินงานได้ในอนาคต 

ปัญหาที่พบ 
1. จ านวนนักศึกษา ระบบการดูแลนักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
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2. งบประมาณรายรับของคณะ ท าให้ต้องทบทวนการบริหารจัดการงบประมาณ เช่น อัตราเงินเดือน

ของคณาจารย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานเงินรายได้ของคณะ  

 
 นักศึกษา 
จุดแข็ง/จุดเด่นของคณะ 

1.  ศิษย์ปัจจุบันมองว่านักศึกษาในคณะท างานได้มากหลากหลายและครบรอบ้านหลายอย่างด้วยการ
แก้ปัญหา 

2. บัณฑิต มองว่าครูอาจารย์สอนและให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง+ผลักดันให้เข้างาน
ประกวดให้รู้จักแบ่งปันท าให้มองภาพรวมออกในการเข้าร่วมท างานในรายละเอียด 

3. ผู้ใช้บัณฑิตมองงานที่บัณฑิตท าแล้วสามารถท างานจริงได้ในลักษณะที่เป็นไปได้เพ่ือตอบสนองการ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะวิชาที่หลากหลายได้ 

4. มีงานดีไซน์เป็นการรวมรุ่น, มีกิจกรรมที่รวมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
5. อุปกรณ์การเรียน-โต๊ะเขียนแบบไม่เพียงพอ, อุปกรณ์โรงงานที่ช ารุดควรดูแลปรับปรุง 
6. ต้องการให้มีพ้ืนที่ส าหรับคุยงานกันให้มากขึ้นกว่าเดิม พ้ืนที่แบ่งปันความคิด 
7. จุดเด่นของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  จะเป็นงานดีไชน์แฟชั่น ซึ่งเจอร์แฟชั่นของคณะได้

น าชุดที่ออกแบบและตัดเอง ไปน าเสนอไปโชว์ให้บุคคลทั่วไปและนักศึกษาได้ชม กระแสตอบรับก็เสมอ และอีก
อย่างคณะศิลปะประยุกต์ฯ จะสอนให้ท างานเป็น ท าเป็นหลายๆด้าน ได้เหมือนคณะอ่ืนที่สอนในสาขาที่เขา
เรียนเท่านั้น 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านการเรียนการสอน 

1.  คณะมีการสอบถามบัณฑิตและสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน , อาจารย์พิเศษ
หน่วยงานอื่น 

2.  อยากให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนจากส่วนกลางมาให้กับทางคณะให้มากขึ้น 
3.  อยากให้มหาวิทยาลัยไม่มองข้ามคณะศิลปประยุกต์ในการแสดงงานและเพ่ิมการอุดหนุน 
4.  อยากให้สาขาออกแบบต่างๆของคณะ 
5.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางไม่เพียงพอ 
6.  ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้นักศึกษา บัณฑิตเปิดใน คงความหลากหลายที่แตกต่างกันมากขึ้นเพ่ือ

พัฒนาผลักดันคุณภาพของตนเองออกมาให้มากขึ้น 
7.  ในด้านการเรียนการสอนไม่ค่อยมีปัญหา แต่จะมีปัญหาที่ส่วนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ส่วนมาก

นักศึกษาจะเป็นคนจ่ายซื้ออุปกรณ์เอง เช่น โต๊ะเรียน อุปกรณ์ที่ใช้ในวิชาโรงงานบางที่ช ารุด บางอุปกรณ์ก็
เสียหาย ไม่เพียงพอต่อนักศึกษา ที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกๆปี 
 



39 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ                              
ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที ่7-8 กรกฎาคม 2557                                                   

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านระบบการประกันคุณภาพฯ 
1.  มีบุคลากรศิษย์เก่าเข้าไปอยู่ในกระบวนการสอนในรายวิชาฝึกงานและปัจฉิมนิเทศ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านอ่ืนๆ 
1.  ผู้ใช้บัณฑิตรายงานว่ารับบัณฑิต 2 รุ่นแล้วและเริ่มรับเด็กฝึกงานแล้วได้คุณภาพที่ดี 
2.  นักศึกษาเลือกเพราะสถาบันอยู่ใกล้บ้าน รวมถึงสามารถพัฒนาตนเองไปในมุมท่ีหลากหลายได้มาก 
3.  สามารถต่อยอดได้จ านวนมากและหลากหลาย 

 
 อาจารย ์
จุดแข็ง/จุดเด่นของคณะ 

1. อาจารย์มองว่านักศึกษาของคณะศิลปประยุกต์แบะการออกแบบมีความเด่นในการสร้างผลิตภัณฑ์

เพ่ือขาย 

2. นักศึกษามีความยืดหยุ่นในการไปท างานที่หลากหลายตามลักษณะที่ต้องปรับตัว อย่างเรียนรู้ 

3. นักศึกษามีส่วนร่วมกับชาวบ้านในชุมชนในฐานะผู้ออกแบบ ผู้ผลิต 

4. ความร่วมมือของบุคลากรภายในส านักงาน 

5. ความเป็นเอกลักษณ์ของคณะฯในด้านศิลปะ 

6. การออกแบบ การให้บริการ 

จุดอ่อน/จุดที่ควรปรับปรุงของคณะ 
1. การบริการที่ยังไม่เป็นระบบที่แน่นอน 

2. บุคลากรน้อย ภาระงานที่หลากหลาย (หลายหน้างาน) 

3. ความเชี่ยวชาญด้านภาระงานของแต่ละคนทั้งบุคลากรและอาจารย์ 

4. ระบบสารสนเทศ 

5. ระบบบริหาร,งานสารบรรณ 

คณะ/หน่วยงานได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการประเมินคุณภาพภายใน 
1. คณะ/สาขากับองค์กรหน่วยงานภายนอกทั้งเอกชน และหน่วยงานการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ 
1. ในส่วนของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติขาดประสบการณ์ด้านบริหาร เนื่องจากเป็นคณะใหม่ ผู้บริหารและ

บุคลากรก็ยังมีประสบการณ์ ท าให้ยังไม่มีแนวทางในการบริหารที่แน่นอน 

2. ระบบงานสารบรรณ 

3. ความด่วนของหนังสือราชการ 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านการเงินและงบประมาณ 
1. การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด การบริหารการเงินและ

งบประมาณยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควร 

2. งบประมาณน้อย 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านอ่ืนๆ 
1. อาคารสถานที่ ความเหมาะสมของที่ตั้งส านักงาน 

 
 บุคลากร 
จุดแข็ง/จุดเด่นของคณะ 

1. คณะมีบุคลากรที่มีความพร้อมในกรพัฒนาตนเอง ทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตาม

ความเชี่ยวชาญ และสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 

2. บรรยากาศการท างานมีความสามัคคี มีความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการท างานร่วมกัน 

3. การมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการออกแบบแก่สังคม เช่น โรงเรียน วัด 

จุดอ่อน/จุดที่ควรปรับปรุง 
1. การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร 

2. ภาระงานไม่ตรงกับต าแหน่ง และเป็นปัญหาที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน 

3. งานบางงานถูกมอบหมายนอกเหนือจากภาระงานของบุคลากรบางต าแหน่ง 

4. งานห้องสมุดควรมีผู้เชี่ยวชาญและก ากัดดูแลโดยตรง 

5. งานสารบรรณมีข้องจ ากัดเรื่องฐานข้อมูลที่ขาดหาย ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง รวมทั้ง

ระบบงานIT ก็มิได้เอ้ือต่อการด าเนินงานสารบรรณ 

6. ความก้าวหน้าในต าแหน่งการท างาน 

7. ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่การท างาน ทั้งในส่วนของส านักงาน และในด้านกายภาพอ่ืน  
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ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
กรณีติดตามตรวจสอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เวลา กิจกรรม 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมเพื่อวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผูบ้ริหารและบุคลากรของคณะ/

หน่วยงานเทียบเท่า และรับฟงัการรายงานผลการด าเนนิงานของคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า 

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนนิงาน 
๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐ -๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ไดจ้ากการตรวจ

เอกสารหลักฐาน 

เวลา กลุ่มสัมภาษณ์ คณะกรรมการ ห้อง 
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. กลุ่ม ๑ ผู้บริหารคณะ/กรรมการประจ า

คณะประธานหลักสูตร 
 

รศ.ภรณี / อ.พัชรี ห้องคณบดี 

กลุ่ม ๒ ผู้แทนอาจารย์  
 

ผศ.ปิยะนนัท์ / ผศ.ชัยณรงค ์
ผศ.ประสงค์สม 

ห้องแฟชั่น 

๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. กลุ่ม ๑ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน รศ.ภรณี / อ.พัชรี ห้องคณบดี 
กลุ่ม ๒  ผู้แทนนักศึกษา/ศิษย์เก่า ผศ.ปิยะนนัท์ / ผศ.ชัยณรงค ์

ผศ.ประสงค์สม 
ห้องแฟชั่น 

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. กลุ่ม ๒ นายจา้ง/ผู้แทนชุมชน/
ผู้รับบริการ (โทรศัพท์) 

ผศ.ปิยะนนัท์ / ผศ.ชัยณรงค ์
ผศ.ประสงค์สม 

ห้องแฟชั่น 

๑๕.๐๐ น. เป็นต้น
ไป 

กลุ่ม ๑ + กลุ่ม ๒ เยี่ยมชมคณะ รศ.ภรณี / อ.พัชรี / ผศ.ปิ
ยะนันท์ / ผศ.ชยัณรงค ์
ผศ.ประสงค์สม 

 

 

๑๖.๐๐ เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนนิงาน 
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วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และตรวจเอกสารหลักฐาน

เพิ่มเติม (โดยประชุมพิจารณาร่วมกันทุกองค์ประกอบ) 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผล

เบื้องต้นด้วยวาจา  
๑๕.๐๐ -๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผูบ้รหิาร และบุคลากร

พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 

 
  




