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การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ
ด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสามารถน าผลการประเมินภายในนี้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับ
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ระดับคณะ
ประจ าปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2558 
จากเอกสารการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง และการเยี่ยมชมสถานที่ ผลการประเมิน
การด าเนินงาน 13 ตัวบ่งชี้ใน 5 องค์ประกอบ มีค่ำคะแนนเฉลี่ย 2.60 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ เมื่อ
จ าแนกในส่วนของปัจจัยน าเข้าผลการด าเนินมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.28 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง ผลการ
ด าเนินงานด้านกระบวนการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.14 ระดับคุณภาพพอใช้ และ ผลการด าเนินงานด้านผล
ลัทธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.37 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน จากผลการด าเนินงานในภาพรวมพบว่า
คณะประสบปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม ที่มีหลักสูตร 7 หลักสูตร จากหลักสูตร
จ านวนทั้งสิ้น 13 หลักสูตร ยังไม่ผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐานหลักสูตร คุณภาพของอาจารย์ทั้งในส่วนของ
การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งสืบเนื่องมาจากผลงานวิชาการของอาจารย์ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ใน
ส่วนของกระบวนการด าเนินงาน พบว่า กระบวนการจัดท าแผน ยังไม่เป็นตามขั้นตอนที่น าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพที่แท้จริง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม และ
แผน ส่งผลต่อการประเมินความส าเร็จของแผนในทุกระดับไม่เป็นรูปธรรมเพียงพอที่จะน าสู่การพัฒนา
คุณภาพตามท่ีระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ ดังนั้นในวงรอบการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไปคณะจึง
ต้องเร่งด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกที่มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการด าเนินงานเชิงระบบ ตลอดจนร่วมมือกับหลักสูตร และมหาวิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 

1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2558 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2557 (ผลการด าเนินงานระหว่าง 1 สิงหาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารวุรรณ ธนวิรุฬห์  กรรมการ 
3. อาจารย์สายเพชร อักโข    กรรมการ 
4. อาจารย์กาญจนา คุ้มทรัพย์    กรรมการ 
5. อาจารย์ศศิวิมล เสมอใจ    กรรมการ 
6. นางสาวสายใจ จันเวียง    เลขานุการ 

4. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

 เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

5. ข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์ 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 85 ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธานี เดิมเป็นสถาบันภาษาและวัฒนธรรมมีภารกิจหลักจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา  
ศึกษาทั่วไปด้านภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ต่อมาสถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้รับการปรับสถานะเป็นคณะศิลปศาสตร์ ตามพระ
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ราชกฤษฎีกา การจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันคณะศิลป
ศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรใน ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมทั้งสิ้น 13 หลักสูตร เป็นหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 10 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร สาขาการท่องเที่ยว สาขาการ พัฒนาสังคม สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาภาษาและ
วรรณคดีเวียดนาม สาขาภาษาญี่ปุ่น สาขา ภาษาจีน สาขาประวัติศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง และ
สาขานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) เป็น หลักสูตรในระดับปริญญาโทจ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น ภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร และศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนา โดยหลักสูตรนี้แบ่ง เป็น 2 
วิชาเอก คือ วิชาเอกการพัฒนาสังคม และวิชาเอกอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง แต่ในปีการศึกษา 2553 คณะ
ศิลปะศาสตร์ด าเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง  
ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ ศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมในอีสานใต้และ
ภูมิภาคลุ่ม น้ าโขงสู่อาเซียน ” และภายใต้พันธกิจ “มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการ มี
คุณธรรมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งมุ่งสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน
ภาษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอีสานใต้ ประเทศและภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง ” คณะศิลปศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อสนองตอบความต้องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรครูสอน ภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 วิสัยทัศน์ 

ศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สงัคมและวัฒนธรรมอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงสู่อาเซียน 

พันธกิจ 
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

รวมทั้งมุ่งสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนาอีสานใต้ ประเทศ และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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โครงสร้างการแบง่ส่วนราชการ 
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โครงสร้างการบรหิาร 
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หลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จ านวน 10 

หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
สภา

มหาวิทยาลัย 
อนุมัติ 

สกอ. 
รับทราบ 

กพ. รับรองคุณวุฒิ 

1. ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

ศิลปศาตรบัณฑิต 26 พ.ย. 2554 6 พ.ค. 2557 นร 1004.3/579  
ลว. 13 ต.ค. 2557 

2. การท่องเที่ยว ศิลปศาตรบัณฑิต 25 ก.ย. 2553 16 มิ.ย. 2554 นร 1004.3/715.1 
ลว. 24 พ.ย. 2557 

3. ประวัติศาสตร ์ ศิลปศาตรบัณฑิต 26 พ.ย. 2554 รอผลจาก สกอ. - 
4. การพัฒนาสังคม ศิลปศาตรบัณฑิต 26 พ.ย. 2554 17 เม.ย. 2557 นร 1004.3/541 

ลว. 29 ก.ย. 2557 
5. ภาษาจีนและการ

สื่อสาร 
ศิลปศาตรบัณฑิต 26 พ.ย. 2554 รอผลจาก สกอ. - 

6. ภาษาไทยและการ
สื่อสาร 

ศิลปศาตรบัณฑิต 26 พ.ย. 2554 9 ก.ย. 2557 นร 1004.3/24 
ลว. 19 ม.ค. 2558 

7. ภาษาญีปุ่นและการ
สื่อสาร 

ศิลปศาตรบัณฑิต 26 พ.ค. 2555 รอผลจาก สกอ. - 

8. นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต 31 มี.ค. 2555 28 ส.ค. 2557 นร 1004.3/68 
ลว. 16 ก.พ. 2558 

9. ภาษาและวัฒนธรรมลุ่ม
น้ าโขง 

ศิลปศาตรบัณฑิต 26 พ.ย. 2554 29 เม.ย. 2557 นร 1004.3/560 
ลว. 7 ต.ค. 2557 

10. ภาษาเวียดนามและการ
สื่อสาร 

ศิลปศาตรบัณฑิต 30 มี.ค. 2556 18 ก.ค. 2557 นร 1004.3/730 
ลว. 2 ธ.ค. 2557 

11. ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา ศิลปศาตรมหา
บัณฑิต 

26 พ.ย. 2554 รอผลจาก สกอ. - 

12. นวัตกรรมการท่องเที่ยว ศิลปศาตรมหา
บัณฑิต 

28 ม.ค. 2555 31 ต.ค. 2555 - 

13. การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ 

ศิลปศาตรมหา
บัณฑิต 

31 มี.ค. 2556 17 เม.ย. 2557 นร 1004.3/541 
ลว. 29 ก.ย. 2557 
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วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (หัวจริง ณ 31 ก.ค. 2558) 

คณะ 

บุคลากรสายวิชาการ 
คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวมทั้งสิ้น 
ตรี โท เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

รวม
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

คณะศิลปศาสตร์ 5.5 81 38 102.5 18 4 - 22 124.5 
 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ณ ปีการศึกษา 2557 

หน่วยงาน 

ประเภทบุคลากร 
รวมอาจารย์และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า นักวิจัย 

ปฏิบัติงาน 
ลา

ศึกษา 
ปฏิบัติงาน 

ลา
ศึกษา 

ปฏิบัติงาน ลาศึกษา รวม 

คณะศิลปศาสตร์ 102.5 23 - - 102.5 23 124.5 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภท 
คุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุน 

โท ตรี 
ต่ ากว่าป.

ตรี 
ประกาศนียบั

ตร 
รวม 

1. ข้าราชการ 2 2 - - 4 
2.พนักงานมหาวิทยาลัย 4 19 1 - 24 
3. ลูกจ้างประจ า - 2 1 - 3 
4. ลูกจ้างชั่วคราว - - 3 - 3 
5.ลูกจ้างประเภทจ้างเหมา - - 7 - 7 

รวมทั้งสิ้น 6 23 12 - 41 
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จ านวนนักศึกษาระดบัปรญิญาตรี 
ชั้นปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 

1 (รหัส 47) 490 - 490 

2 (รหัส 46) 376 - 376 

3 (รหัส 45) 310 - 310 

4 (รหัส 44) 249 - 249 

5 (รหัส 43) (ถา้มี) 56 - 56 

6 (รหัส 42) (ถา้มี) 12 - 12 

นศ.ตกค้าง (รหัสก่อน 42) 
(ถ้ามี) 

7 - 7 

รวม 1,500 - 1,500 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
1. การวางแผนและการประเมิน 

1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

คุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2557  
ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 
2557 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน
คุณภาพ 
1.2  การด าเนินการระหวา่งตรวจเยี่ยม 

 - คณะกรรมการประเมินเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่คณะศิลปศาสตร์ 
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและผู้ใช้บริการของ
คณะศิลปศาสตร์ 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพของคณะศิลปศาสตร์ และขอขอ้มูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วย
วาจาต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ ได้
ซักถามและขอความเห็นเพิ่มเติม 

1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม  การ

สัมภาษณ์  และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557 ให้คณะศิลป
ศาสตร์ ภายใน 30 วัน 
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2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจหลักฐานตามที่คณะศิลปศาสตร์ เตรียมเอกสารตาม

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

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 
และสัมภาษณ์นักศึกษารวมทั้งผู้ใช้บริการของคณะศิลปศาสตร์ 
 
 
  



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม  2558 

11 

 

ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ระดับ

คณะประจ าปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 
2558 จากเอกสารการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้อง และการเยี่ยมชมสถานที่ ผลการ
ประเมินการด าเนินงาน 13 ตัวบ่งชี้ใน 5 องค์ประกอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.60 อยู่ในระดับคุณภาพ
พอใช้ เมื่อจ าแนกในส่วนของปัจจัยน าเข้าผลการด าเนินมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.28 ระดับคุณภาพต้อง
ปรับปรุง ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.14 ระดับคุณภาพพอใช้ และ ผลการ
ด าเนินงานด้านผลลัทธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.37 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน จากผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมพบว่า คณะประสบปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม ที่มี
หลักสูตร 7 หลักสูตร จากหลักสูตรจ านวนทั้งสิ้น 13 หลักสูตร ยังไม่ผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร คุณภาพของอาจารย์ทั้งในส่วนของการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งสืบเนื่องมาจากผลงาน
วิชาการของอาจารย์ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในส่วนของกระบวนการด าเนินงาน พบว่า กระบวนการ
จัดท าแผน ยังไม่เป็นตามข้ันตอนที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่แท้จริง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม และแผน ส่งผลต่อการประเมินความส าเร็จของแผน
ในทุกระดับไม่เป็นรูปธรรมเพียงพอที่จะน าสู่การพัฒนาคุณภาพตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 
ดังนั้นในวงรอบการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไปคณะจึงต้องเร่งด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกที่มี
คุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการด า เนินงานเชิงระบบ ตลอดจน
ร่วมมือกับหลักสูตร และมหาวิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
 (รายละเอียดตามตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต       
 

1.94   2.24 ต้องปรับปรุง 

  สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

คะแนน 
0.14 0.14 

 
1.13 1.13 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

       - ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของ
ทุกหลักสูตร (คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) 

6.00 
 

14.66 
   

       - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 13 
 

13 
   

  สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

คะแนน 
 

0.00 
 

 3.82 
ดี 

       - ป.เอก 38.00 
 

38.00 
   

       - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 123.5 
 

124.5 
   

  สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทาง

คะแนน 
 

1.48 
  

1.47 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    วิชาการ จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการท้ังหมด 

17.81 1.48 22 18.00 1.48 
 

       - ต าแหน่ง ผศ. 18.00 
 

18 
   

       - ต าแหน่ง รศ. 4.00 
 

4 
   

       - ต าแหน่ง ศ. 0.00 
 

0 
   

       - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 123.5 
 

124.5 
   

  
สกอ. 1.4 

จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

คะแนน 
 

0.00 
  

0.00 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

      · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) 
ปีการศึกษา 2557 

3,156.90 
  

3156.9 
  

         - ปริญญาตรี 3,102.00 
  

3102 
  

       - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก) 54.90 
  

54.9 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

         - ปริญญาโท 52.65 
  

52.65 
  

         - ปริญญาเอก 2.25 
  

2.25 
  

      · จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวมลา
ศึกษาต่อ) 

103.5 
  

102.5 
  

      · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ า 0.00 

  
30.79902 

  

      · เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

25 
  

25 
  

      ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -100.00 

  
23.1961 

  

      เทียบคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน  0.00 
  

0 
  

      ความแตกต่าง ( ค่าคะแนน กรณี 
คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่
ระหว่าง 10.01 - 20 ) 

60.00 
  

-
1.598049   
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  สกอ. 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  

คะแนน 
6 5.00 

 
5 4.00 ดี 

      1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

1.00 
  

1 
  

      2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

1.00 
  

1 
  

      3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

1.00 
  

1 
  

      4.  ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 
ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

1.00 
  

1 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการ
ให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา 

1.00 
  

0 
  

      6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า 

1.00 
  

1 
  

  สกอ. 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

คะแนน 
6 5.00 

 
3 3.00 พอใช้ 

      1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 

1.00 
  

1 
  



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม  2558 

17 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

1.00 
 

5 1 
  

      (1) คุณธรรม จริยธรรม 1.00 
  

1 
  

      (2) ความรู้ 1.00 
  

1 
  

      (3) ทักษะทางปัญญา 1.00 
  

1 
  

      (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1.00 
  

1 
  

      (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.00 
  

1 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  

1.00 
  

1 
  

      4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป 

1.00 
  

0 
  

      5. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

1.00 
  

0 
  

      6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 

1.00 
  

0 
  

2. การวิจัย       
 

3.86 
  

2.82 พอใช้ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  

สกอ. 2.1 

ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์ 

คะแนน 6 5.00 
 

5 4.00 ดี 

      1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

1.00 
  

0 
  

      2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     

1.00 
  

1 
  

      3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

1.00 
  

1 
  

      4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

1.00 
  

1 
  



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม  2558 

20 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

นานาชาติ  

      5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ 
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่
มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

1.00 
  

1 
  

      6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.00 
  

1 
  

  
สกอ. 2.2 

เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ * 

 - จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจาก
ภายในและภายนอก 

29,693 5.00 970,000.00 19,149.5 3.83 ดี 

       - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเต็ม 5 = 
60,000 บาทข้ึนไปต่อคน  - กลุ่มวิทย์
สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

ขึ้นไปต่อคน  - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนน
เต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน   

       * งบสนับสนุนจากหน่วยภายใน 1,376,100 
 

970,000.0 
   

       * งบสนับสนุนจากหน่วยภายนอก 2,335,500 
 

992,824.0 
   

       - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
(นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

125 
 

102.5 
   

         - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงาน
จริง) 

125 
 

102.5 
   

         - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัติงาน
จริง) 

0 
 

- 
   

  
สกอ. 2.3 

ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย  

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

 
1.59 8 6.43 1.61 ต้องปรับปรุง 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

       - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 - กลุ่มวิทย์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 20 ขึ้นไป   

      

       - รวมจ านวนผลงานวิจัย 29 
 

20 
   

       - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย 11.8 
 

8 
   

       -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20) 

9.0 
 

10.0 
   

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 1.8 
 

2 
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23 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

       -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

10.0 
 

- 
   

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 4 
 

0 
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24 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

       - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ทั้งหมด 

123.5 
 

124.5 
   

         - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงาน
จริง) 

123.5 
 

124.5 
   

         - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัติงาน
จริง) 

- 
 

- 
   

3. การบริการวิชาการ สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม  

คะแนน 
6 5.00 

 
2 2.00 ต้องปรับปรุง 

      1. จัดท าแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา

1.00 
  

0 
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25 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

อนุมัติ 

      2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม 

1.00 
  

0 
  

      3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า 

1.00 
  

1 
  

      4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

1.00 
  

0 
  

      5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ

1.00 
  

0 
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26 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

วิชาการสังคม 

      6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

1.00 
  

1 
  

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คะแนน 6 5.00 
 

3 3.00 พอใช้ 

      1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

1.00 
  

1 
  

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

1.00 
  

0 
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27 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.00 
  

1 
  

      4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่
วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.00 
  

0 
  

      5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.00 
  

0 
  

      6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

1.00 
  

1 
  

      7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่       
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

ยอมรับในระดับชาติ  

5. การบริหารจัดการ       
 

4.50 
  

3.00 พอใช้ 

  สกอ. 5.1 การบริหารของคณะ
เพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

คะแนน 7 5.00 
 

2 2.00 ต้องปรับปรุง 

      1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ

1.00 
  

0 
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29 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

      2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดสว่น
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่า ของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต

1.00 
  

0 
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30 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

      3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

1.00 
  

0 
  

      4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 

1.00 
  

1 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ี
มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ 
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

1.00 
  

0 
  

      6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

1.00 
  

0 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้
การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  

1.00 
  

1 
  

  สกอ. 5.2 ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

คะแนน 
5 4.00 

 
5 4.00 ดี 

      1. มีระบบและกลไกในการก ากับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้

1.00 
  

1 
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33 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

      2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

1.00 
  

1 
  

      3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร
ให้เกิดผลตามองค์องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.00 
  

1 
  

      4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงาน
ผลการประเมินให้กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา  

1.00 
  

1 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ประเมินตนเอง 

คณะศิลปศาสตร์ 

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.00 
  

1 
  

      6. มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่านองคป์ระกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน 

0.00 
  

0 
  

คะแนนการประเมิน (สกอ.) 
 

3.62 ค.กก.ประเมิน 2.60   

ผลการประเมินตนเอง (สกอ.) 
 

ดี   พอใช้ 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 
1. ผลการประเมินโดยรวม 

 ผลการประเมินของคณะศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2557  เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ
คุณภาพ  พบว่า   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ มี 3 องค์ประกอบ  คือ องค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ ส่วนอีก 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

 
ตารางที่ ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 1.76 3.50 1.13 2.24 ต้องปรับปรุง 
2. การวิจัย 3 3.83 4.00 1.61 3.15 พอใช้ 
3. การบริการวิชาการ 1 - 2.00 - 2.00 ต้องปรับปรุง 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม   1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
5. การบริหารจัดการ 2 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 13 2.28 3.14 1.37 2.60 พอใช้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50    การด าเนินงานของคณะต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานของคณะต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานของคณะระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานของคณะระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานของคณะระดับดีมาก 
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2. จุดเด่นและข้อเสนอแนะโดยรวม 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. หลักสูตร 7 จาก 13 หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
2. จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ต่ ากว่าเกณฑ์ 
3. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าไม่เป็นไปตามเกณฑ์   
4. กระบวนการจัดท าแผนด าเนินงานตามบ่งชี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม และแผนในภาพรวม ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 
 
- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรจ านวนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
2. จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการต่ ากว่าเกณฑ์ 
3. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าไม่เป็นไปตามเกณฑ์   
4. การด าเนินการตัวชี้วัดกระบวนการยังไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ โดยเฉพาะการก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม และแผน และการประเมินความส าเร็จฯ 
ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
1. คณะ โดยความร่วมมือกับหลักสูตร และมหาวิทยาลัยต้องเร่งท าความเข้าใจกับเกณฑ์ก ากับ

มาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนพัฒนาแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนเปิด
ปิดหลักสูตร  

2. คณะต้องพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ความสนใจในการพัฒนาแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร ร่วมกับหลักสูตร และมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม นอกจากนี้คณะโดยความร่วมมือกับหลักสูตรต้องก าหนดมาตรการ และแนวทางใน
การส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพียงพอที่จะผลิตผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมวิชาการในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศ และ
โอกาสในการน าเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. คณะต้องท างานร่วมกับหลักสูตรในการก าหนดแผนการเปิดปิดหลักสูตร และแผนการรับนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักความคุ้มค่า และการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. คณะควรศึกษาท าความเข้าใจในการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการและกิจกรรม และ
แผนการด าเนินงาน และมีการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดความส าเร็จมากกว่าประเมิน
ความส าเร็จในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม และแผน     
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องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
จุดเด่น 
  
- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยยังไม่ครบถ้วน 
2. จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
1. คณะโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือเครือข่ายภายนอกควรเร่งศึกษาความเป็นเป็นได้ ใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ที่สอดคล้องกับพันธกิจการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ
คณะและมหาวิทยาลัย อย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง 

2. คณะโดยความร่วมมือกับหลักสูตรควรเร่งพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
ที่เก่ียวข้อง และติดตามทิศทางการวิจัยที่เป็นที่ต้องการจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกอย่างต่อเนื่อง สามารถผลิตผลงานวิจัย เพื่อกา ร
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ หรือเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการในระดับชาติ และ
นานาชาติ อย่างต่อเนื่อง       

 
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
 
- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

กระบวนการด าเนินงานเชิงระบบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 

คณะควรศึกษาท าความเข้าใจในการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการและกิจกรรม และ
แผนการด าเนินงาน และมีการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดความส าเร็จมากกว่าประเมินความส าเร็จใน
การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม และแผน     
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องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

 
- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

กระบวนการด าเนินงานเชิงระบบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 

คณะควรศึกษาท าความเข้าใจในการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการและกิจกรรม และ
แผนการด าเนินงาน และมีการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดความส าเร็จมากกว่าประเมินความส าเร็จใน
การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม และแผน     
 
 
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
 
- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

การด าเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้  
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 

คณะควรศึกษารายละเอียดของการด าเนินงานในเกณฑ์มาตรฐานที่ปรับปรุงมาจากเกณฑ์
มาตรฐานต้นฉบับในเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในฯ 2553 และก าหนดระบบและกลไก ตลอดจน
แนวทางในการก ากับติดตามการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม  2558 

40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 
ณ ห้องดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

วันที่  12  ตุลาคม  2558 
เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมเพื่อวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะ/

หน่วยงานเทียบเท่า และรับฟงัการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า 

09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ได้จากการตรวจเอกสาร

หลักฐาน 
13.30-16.30 น. สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในแต่ละส่วน  ดังต่อไปนี้  
13.30-14.00 น. - ผู้บริหารคณะ/กรรมการบริหารคณะ 
14.00-14.30 น. - หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาหรือเทียบเท่า   

- ประธานหลักสูตร 
14.30-15.00 น. - นักศึกษา 
15.00-15.30 น. - ผู้แทนอาจารย ์
15.30-16.00 น. - ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
16.00-16.30 น. - นายจา้ง ศิษย์เก่า (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) 

16.30 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 

วันที่ 13 ตุลาคม  2558 

เวลา กิจกรรม 
08.30 -12.00 น. คณะกรรมการประเมินประชมุสรุปผลการด าเนินงาน และตรวจเอกสารหลักฐาน

เพิ่มเติม   (โดยประชุมพิจารณาร่วมกันทุกองค์ประกอบ) 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -15.00 น. คณะกรรมการประเมินประชมุสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผล

เบื้องต้นด้วยวาจา  
15.00 -16.00 น. คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหาร และบุคลากร

พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 
2.  ภาพถ่าย 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม  2558 
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เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมเพื่อวางแผนการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 

คณบดีรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม  2558 
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เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บรหิาร 

และบุคลากรพร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม  2558 
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3. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
 

 
 
 
 




