
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

คณะศิลปศาสตร ์
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

ปีการศึกษา  2556 (1 สิงหาคม 2556 – 4 สิงหาคม 2557) 
ปีพุทธศกัราช 2556 (1 มกราคม 2556 – 31 ธนัวาคม 2556) 
ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กนัยายน 2556) 

 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลยั 

 
 

22 ตุลาคม 2557 



สารบญั 
 

   หน้า 
    
ส่วนท่ี 1   บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร  
ส่วนท่ี 2 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลยั  
ส่วนท่ี 3 บทน า  
ส่วนท่ี 4 วิธีประเมิน  
 4.1 การวางแผนก่อนการประเมนิ  
 4.2 ระหว่างการประเมนิ  
 4.3 ภายหลงัการประเมนิ  
ส่วนท่ี 5 ผลการประเมิน  

 5.1 รายงานตารางที่ ป.1 ผลการประเมนิรายตวับ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการ 
       การอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

 5.2  รายงานตารางที่ ป.2 ผลการประเมนิตามองคป์ระกอบคุณภาพ  
 5.3  รายงานตารางที่ ป.3 ผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 5.4  รายงานตารางที่ ป.4 ผลการประเมนิตามมุมมองดา้นการบรหิารจดัการ  
 5.5  รายงานตารางที่ ป.5 ผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
 5.6  จุดแข็ง / แนวทางเสรมิจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง  

       ตามรายองคป์ระกอบคุณภาพ 
 

 5.7  ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ  
 5.8  ข้อสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 5.9  ข้อสรุปตามมุมมองดา้นการบรหิารจดัการ  
 5.10  ข้อสรุปตามมุมมองดา้นมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
 5.11  ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมนิตนเอง (SAR)  
 5.12  ตารางผลการตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้เพื่อการประเมนิ

คุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

ส่วนท่ี 6 วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม  
ภาคผนวก  
   ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลยั  
   

 
 



 

 
1 

ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผ ู้บริหาร 

ในรอบปีการประเมนิ 2556 คณะศิลปศาสตร ์มหีลกัสูตรรวมทัง้สิน้ 4 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลักสูตร
ระดบัปรญิญาโท 3 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก จ านวน 1 หลกัสูตร มีนักศึกษารวมทั ้งสิ้น 
106 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 79 คน และปรญิญาเอกจ านวน 27 คน ตลอดจนมี
ผูส้ าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2555 รวมทัง้สิน้ 22 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาโท จ านวน 21 คน และ
ปรญิญาเอกจ านวน 1 คน นอกจากน้ี คณะฯ มบุีคลากรรวมทัง้สิน้ 87.5 คน (นับรวมลูกจา้งชัว่คราว) โดย
จ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิ แบ่งเป็นบุคลากรที่เ ป็นอาจารย์และนักวิจ ัยจ านวน 46.5 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 41 คน 

 
ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2556 คณะผูป้ระเมิน

ไดศ้ึกษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอา้งองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอียด พร้อมทั ้ง
ไดต้รวจเยี่ยมพืน้ที่จดัการศึกษา การวิจยั และการบรกิารวิชาการของคณะ  ตลอดจนได้ร ับทราบข้อมูล 
ข่าวสารการด าเนินงานของคณะจากคณะผูบ้รหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบัน และผู ้ที่ เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน โดยคณะกรรมการประเมนิไดว้ิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมินอย่างไม่เป็น
ทางการ ดงัน้ี 
 คณะศิลปศาสตร ์มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่ในระดบัดี (  3.96)  โดย
จ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1 ปรชัญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ ( 5.00) 
และองคป์ระกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (5.00) ส่วนองค์ประกอบที่คณะมีผลการด าเ นินงานอยู่
ในระดบัดี จ านวน 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (3.67)  องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพฒันานักศึกษา (4.50) องคป์ระกอบที่ 4 การวิจยั (3.53)  และองค์ประกอบที่ 6 การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม (4.00) องคป์ระกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ (4.33)  และองค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ( 4.00 )  ส าหร ับองค์ประกอบที่คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดบัพอใช้ จ านวน 1 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแก่สงัคม (3.50)  
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในมหาวิทยาลยั 

 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยของคณะศิลปศาสตร ์ รอบการประเมิน

ปี 2556 มรีายนามต่อไปน้ี (ให้ระบุชื่อกรรมการตามค าสัง่แต่งตัง้) 
 

1. รศ.ดร.มณป่ิีน พรหมสุทธริกัษ ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ประธานกรรมการ 
2. รศ.สุรสัวด ี หุ่นพยนต ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ กรรมการ 
3. อาจารย์จติธกิร   สุนทรศารทูล คณะสถาปตัยกรรมศาตรฯ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ธนัญญา   วสุศร ี บัณฑติวิทยาลยัการจดัการฯ กรรมการ 
5. อาจารย์อจัฉรา   ธารอุไรกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
6. ดร.อนุชา   วัฒนาภา คณะครุศาสตรฯ์ กรรมการ 
7. นางสาวกิตตพิร   วัฒนพานิช คณะศิลปศาสตร ์ เลขานุการ 
8. นายวิทยากร   เทพสุรวิงศ์ คณะศิลปศาสตร ์ เลขานุการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sit.kmutt.ac.th/
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
คณะศิลปศาสตร์เด ิมเป็นภาควิชาภาษาและสังคม สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

วิทยาศาสตร์ มีห น้าที่หลัก ในการจ ัดการเร ียนการสอนวิชาพื้นฐานทางภาษา สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์โดยอาจารย์ที่สังกัดเป็นอาจารย์ภาษา แต่ได ้จ ้างอาจารย์พิเศษมาสอนวิชาทางด้าน
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์จนกระทัง่ปีพ.ศ.2528 จงึเร ิม่รบัอาจารย์ประจ าทางด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์  

ปีพ.ศ.2527 ภาควิช าภาษาและสังคมเปิ ดสอนหลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต สาข า
ภาษาศาสตรป์ระยุกต ์(ภาษาองักฤษเพื่อวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) ซึง่เป็นหลักสูตรที่ม ีการเร ียนการ
สอนเป็นภาษาองักฤษตลอดหลกัสูตร  โดยความช่วยเหลอืของบรติ ิชเคาน์ซิล เพื่อพัฒนาและฝึกอบรม
ครูผูส้อนภาษาองักฤษในทุกระดบัให้มคีวามสามารถในการสอนภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ปีพ.ศ.2533 เมื่อคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ แยกออกจากกันเป็น 2 คณะ 
ภาควิชาภาษาและสงัคมไดส้งักัดคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม แต่เน่ืองจากลกัษณะงานของสายวิชาภาษา
และสงัคมไม่เหมอืนกับลกัษณะงานของภาควิชาอื่นๆ ในคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม ซึ่งเน้นการผลิตครู
ช่าง ดงันัน้ ปีพ.ศ.2537 ไดม้โีครงการจดัตัง้คณะศิลปศาสตร ์และมกีารบรหิารงานในระดับคณะ จนถึง ปี
พ.ศ.2543 จงึไดร้บัการแต่งตัง้ให้เป็นคณะศิลปศาสตร ์ตามราชกิจจานุเบกษา โดยมีการแบ่งหน่วยงาน
ออกเป็นสายวิชาภาษาพืน้ฐาน สายวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
และส านักงานคณบด ี  

เพื่อตอบสนองกับงานที่เพิม่มากขึ้น ท าให้คณะฯ มกีารปรบัปรุงโครงสรา้งการบรหิารจดัการ โดย
ยุบรวมสายวิชาภาษาพืน้ฐานและสายวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต ์เป็นสายวิชาภาษา มกีารจ ัดตัง้ศูนย์วิจ ัย
และบรกิารวิชาการ (Centre for Research and Services : CRS)  เพื่อส่งเสร ิมและสนับสนุนงานวิจ ัย 
ตลอดจนงานบริการวิช าการที่ มุ่งเน้นการบริก ารให้กับหน่วยงาน /องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
ประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน คอื หน่วยวิจยั หน่วยทดสอบ และหน่วยบรกิาร และจดัตัง้ศูนย์สารสนเทศและ
การเรยีนรู ้(Centre for Information and Learning : CIL)  ขึ้น เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการเร ียนรู ้ของ
นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ และมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน คอื ศูนย์การเร ียนรู ้แบบ
พึง่ตนเอง (Self-Access Learning Centre : SALC) หน่วยทรัพยากรการเร ียนรู ้ (Resource Centre) 
และ หน่วยเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู  ้(Learning Technology Unit) และไดเ้พิม่หน่วยงานอกี 2 แห่ง ในปี 
พ.ศ.2552 คอื 1) หน่วยภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Unit : FLU) สงักัดศูนย์วิจยัและบริการ
วิชาการ ทั ้ง น้ี เพื่อส่งเสร ิมและสนับสนุนงานด้านความเป็นสากลของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 2) 
ส านักงานวิชาศึกษาทัว่ไป โดยมหาวิทยาลยัไดม้มีตอินุมตัหิลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป เพื่อมุ่งหวังให้บัณฑิต
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  และผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลกัษณะบัณฑติที่พงึประสงคข์องมหาวิทยาลยั ซึง่มหาวิทยาลยัไดม้อบหมายให้ส านักงานวิชาศึกษา
ทัว่ไป คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ีดูแลหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป  
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นอกจากน้ี คณะฯ ยังมีการขยายหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เพิ่มขึ้นอีก 3 หลักสูตร 
ตามล าดบัดงัน้ี  

1) ปีพ.ศ.2550 คณะฯ เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
(หลกัสูตรนานาชาต)ิ ซึง่เปิดสอนในภาคปกต ิ

2) ในปีพ.ศ.2553 คณะฯ เปิดสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาต ิ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ ซึง่เปิดสอนในภาคพเิศษ (เสาร-์อาทิตย์) 
 3) ในปีพศ.2556 คณะฯ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม ซึง่เปิดสอนในภาคพเิศษ (ภาคค ่า) 

จากการที่คณะศิลปศาสตร ์ถูกจดัตัง้ขึ้นมาเพื่อดูแลจ ัดการเร ียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน ท า
ให้บรกิารหลกัของคณะฯ คอื การจ ัดการเร ียนการสอนหลักสูตรทางด้านภาษาและสังคมจ านวน 31 
หน่วยกิต แบ่งเป็นกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 22 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาบังคบัภาษาองักฤษ 9 หน่วย
กิต โดยกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไป แบ่งเป็น กลุ่มวิชาบูรณาการจ านวน 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 
จ านวน 1 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาบังคบัเลอืก 6 หน่วยกิต  

นอกจากน้ียังมวีิชาเลอืกต่างๆ ที่สายวิชาเปิดเพื่อให้นักศึกษาไดเ้ลือกลงทะเบียนเป็นวิชาเลือก
เสร ีอกีทัง้ยังมกีารจดัการเรยีนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
ต่างๆ อกีดว้ย เน่ืองจากเป็นข้อบังคบัของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาผ่านเกณฑ์
ภาษาองักฤษตามข้อก าหนดของคณะศิลปศาสตร ์ คอืรายวิชา LNG 550 (Remedial English Course for 
Post-Graduate Students) และ LNG 600 (In-sessional Course for Post-Graduate Students) 
นอกจากน้ี คณะฯ ยังดูแลหลกัสูตรบัณฑติศึกษาของคณะฯ ซึง่ประกอบไปดว้ย หลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ ด ้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตร
ปรชัญาดุษฎีบัณฑติ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสู ตรนานาชาติ)  และ
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

โดยรบันักศึกษารวมทุกหลกัสูตรประมาณปีละ 50-60 คน นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังมุ่งหวังให้
คณะฯ ดูแลและพฒันาทักษะภาษาองักฤษให้แก่พนักงานของมหาวิทยาลยั เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ด ้าน
ความเป็นนานาชาต ิซึง่คณะฯ ได้จ ัดอบรมภาษาอังกฤษตามความต้องการของหน่วยงานและตาม
แผนพฒันาบุคลากร ซึง่คณะอนุกรรมการพฒันาบุคลากรของมหาวิทยาลยัเป็นผูก้ าหนด  

จากการที่คณะฯ มพีนัธกิจดงักล่าว ท าให้บุคลากรของคณะฯ มกีารก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันจาก
การจ ัดท าแผนกลยุทธ์ 11 ปี  (พ.ศ.2553-2563) ว่าจะ “เป็นหน่ึงในคณะศิลปศาสตร์ที่ด ีที่ สุดของ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ในภูมิภาคอา เซียน ” ซึ่ง หมายถึงการที่คณะฯ มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลยัให้เป็นบัณฑติที่เก่งและด ีเป็นคนที่สมบูรณ ์จากการเร ียนรู ้ในห้องเร ียนและประสบการณ์
จรงิในชุมชน กระตุน้ความคดิรเิร ิม่สรา้งสรรค ์การปลูกฝงัคุณธรรมและจรยิธรรม ผ่านกระบวนการเร ียน
การสอนและกิจกรรมทัง้ในและนอกหลกัสูตร และในขณะเดียวกันก็ต ้องการให้บัณฑิตของคณะฯ เองมี
ชื่อเสยีงเป็นที่รูจ้กัในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิและตอ้งการผลติผลงานวิจยัและงานนวัตกรรมใน
สาขาวิชาที่คณะฯ เปิดสอน ให้เป็นที่รูจ้กัทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิจากกการที่คณะฯ ร ับภาระ
การสอนวิชาพืน้ฐาน ซึง่ตอ้งดูแลนักศึกษาในแต่ละเทอมเป็นจ านวนมาก โดยจัดการสอนเป็นกลุ่มย่อย  
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ท าให้การท างานของคณะฯ ตอ้งอาศัยการท างานเป็นทีม การประสานงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต ัง้ไว้ 
ดงันัน้ วัฒนธรรมองคก์รของคณะศิลป-ศาสตรแ์ละค่านิยมที่คณะฯ ยึดถือ ค ือ การท างานเป็นทีม ซึ่ง
ค่านิยมน้ีใช้เป็นเกณฑใ์นการรบับุคลากรเข้าท างาน 

 

ปรชัญา/ปณิธาน 
 “วิชาการก้าวล ้า  คุณธรรมน าหน้า  พฒันาสงัคม” 

 

วิสยัทศัน์ 
 “เป็นหน่ึงในคณะศิลปศาสตรท์ี่ดทีี่สุดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีในภูมภิาคอาเซยีน”  
 

พันธกิจ  
1. พฒันาระบบการเรยีนการสอน การวิจยั และการบรกิารวิชาการ ที่ส่งเสรมิการเรยีนรูข้อง

นักศึกษาและบุคลากร  
2. ผลติบัณฑติและพฒันาบุคลากรของ มจธ. ให้เป็นทรพัยากรบุคคลที่มคีุณค่าของชาตแิละ

นานาชาต ิ  
3. พฒันาระบบการบรหิารจดัการองคก์รให้มคีวามทันสมยั และมคีุณภาพระดบัสากล 
 

อตัลกัษณ์ 
“บัณฑติผูม้คีวามรู ้มคีุณธรรม และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม” 
 

เอกลกัษณ์ 
 “เรยีนรูเ้พื่อพฒันาตนเองและสงัคมอย่างยัง่ยืน” 
 

สญัลกัษณ์ประจ าคณะ 
สญัลกัษณข์องคณะศิลปศาสตร ์ เป็นสญัลกัษณภ์าพตวัอกัษร L และ A ย่อมาจากค า

ว่า Liberal Arts แปลว่า ศิลปศาสตร ์ซึง่มาจากภาษาสนัสกฤต (ศิลฺป + ศาสฺตฺร) หมายถงึ วิชา
ความรูท้ัง้ปวง การศึกษาที่มุ่งจะให้ความรูท้ัว่ไป และทักษะเชิงปญัญา ส่วนใตภ้าพตวัอกัษร 

L และ A เป็นตวัอกัษรย่อของคณะฯ คอื SoLA ซึง่มาจากค าว่า School of Liberal Arts ทัง้น้ี คณะฯ ใช้
สญัลกัษณด์งักล่าวส าหรบังานที่ไม่เป็นทางการทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น บันทึกข้อความ 
หนังสอื รายงานหรอืเอกสารอื่นๆ ที่ไม่เป็นทางการ เพื่อแสดงถงึสญัลกัษณข์องคณะศิลปศาสตร ์ 
 

สีประจ าคณะ 
 สฟ้ีาคราม เป็นสทีี่แสดงถงึความน่าเชื่อถอื ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ รวมถึงการแบ่งป ัน

ความรู ้ที่แสดงถงึความสว่างแห่งปญัญา อกีทัง้เป็นสทีี่แสดงถงึความคดิสรา้งสรรค ์เป็นสแีห่งความฉลาด
ลกึล ้า ซึง่เป็นส่วนส าคญัในการศึกษา และสื่อถงึความมคีุณธรรมจรยิธรรม อนัเป็นจุดประสงค์ในการสร ้าง
บัณฑติให้เป็นคนเก่ง ด ีและมคีุณภาพ 

 

ดอกไม้ประจ าคณะ   
เอือ้งดอกมะเขือ (Dendrobium hercoglossum Rchb.f.)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการ
ประเมนิคณะศิลปศาสตร ์ในวันที่ 24 - 25 กันยายน พ.ศ.2557 เพื่อวางแผนตรวจเยี่ย ม  ปร ึกษาหาร ือ 
อภปิราย แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับวิธกีารเก็บข้อมูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑ์การประเมิน ให้
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดยีวกัน ทัง้น้ีคณะกรรมการไดแ้บ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละองค์ประกอบ
ในรายงานการประเมนิตนเอง ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบที่ 1, 6, 7, 8, 9 ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.มณป่ิีน   พรหมสุทธริกัษ ์

อาจารย์จติธกิรสุนทร   ศารทูล 
องคป์ระกอบที่ 2   ผูร้บัผดิชอบ อาจารย์อจัฉรา   ธารอุไรกุล 

ดร.อนุชา    วัฒนาภา 
 องคป์ระกอบที่ 3, 4, 5  ผูร้บัผดิชอบ รศ.สุรสัวด ี  หุ่นพยนต ์

ผศ.ดร.ธนัญญา   วสุศร ี
  
 นอกจากน้ี คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน 
พรอ้มให้คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองคป์ระกอบและ
ตวับ่งชี้ที่ไดร้บัมอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในไดเ้ยี่ยมชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณอ์าจารย์ บุคลากร นักศึกษาปจัจุบัน และศิษย์เก่า ตลอดจนศึกษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ์ บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ 
ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลยั เช่น จ านวนบุ คลากร จ านวนนักศึกษา จ านวนผู ้ส าเร ็จ
การศึกษา จ านวนหลกัสูตร เป็นตน้ โดยวันสุดท้ายของการประเมนิจะมกีระบวนการ close meeting ซึ่ง
เป็นกลไกการแลกเปลีย่นเอกสารหรอืหลกัฐานอา้งองิ (หากมเีพิม่เตมิ) ระหว่างผู ้บร ิหารและผู ้เกี่ยวข้อง
ของคณะและคณะกรรมการประเมนิคุณภาพ เพื่อให้เกิดกระบวนการพจิารณาผลการประเมินที่เห็นพ้อง
ร่วมกัน  

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัจดัท ารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ที่
มกีารระบุข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงพฒันาให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยภายใน 14 วันหลังจากวัน
ประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

 
ตวับ่งช้ีคุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  
คะแนนการ
ประเมิน 

ตวัตัง้ ผลลพัธ ์(% 
ตวัหาร หรือสดัส่วน 

ตวับ่งชี้ที่ 1.1 8 ข้อ (8 ข้อ) 1,2,3,4,5,6,7,8 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 2.1 5+1 ข้อ (5+1 ข้อ) 1,2,3,4,5,+7,+8 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 2.2 รอ้ยละ 40 23  รอ้ยละ 50.55 4.21 

45.50   
ตวับ่งชี้ที่ 2.3 รอ้ยละ 6 4 รอ้ยละ 8.79 5.00 

  45.50   
ตวับ่งชี้ที่ 2.4 6 ข้อ (6 ข้อ) 1,2,3,4,5,6 4.00 
ตวับ่งชี้ที่ 2.5     
ตวับ่งชี้ที่ 2.6 6 ข้อ (6 ข้อ) 1,2,3,4,5,6 4.00 
ตวับ่งชี้ที่ 2.7 5+1 ข้อ (5+1 ข้อ) 1,2,3,4,5,+7 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 2.8 4 ข้อ (2 ข้อ) 1,2 2.00 
ตวับ่งชี้ที่ 3.1 7 ข้อ (7 ข้อ) 1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 3.2 6 ข้อ (5 ข้อ) 1,2,4,5,6 4.00 
ตวับ่งชี้ที่ 4.1 7 ข้อ (7 ข้อ) 1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 4.2 5 ข้อ (4 ข้อ) 1,4,5,6 3.00 
ตวับ่งชี้ที่ 4.3 50,000 1,612,860 38,864.10 2.59 

41.50 
ตวับ่งชี้ที่ 5.1 5 ข้อ (4 ข้อ) 1,2,3,4 4.00 
ตวับ่งชี้ที่ 5.2 4 ข้อ (3 ข้อ) 1,2,5 3.00 
ตวับ่งชี้ที่ 6.1 3 ข้อ (4 ข้อ) 1,2,3,4 4.00 
ตวับ่งชี้ที่ 7.1 7 ข้อ (7 ข้อ) 1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 7.2 5 ข้อ (7 ข้อ) 1,2,3 3.00 
ตวับ่งชี้ที่ 7.3    
ตวับ่งชี้ที่ 7.4 6 ข้อ (6 ข้อ) 1,2,3,4,5,6 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 8.1 7 ข้อ (7 ข้อ) 1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 9.1 8 ข้อ (8 ข้อ) 1,2,3,4,6,7,8,9 4.00 
รวมคะแนน   3.96 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 

องคป์ระกอบ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 2 2.84 4.50 2.00 3.67 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 4 2.59 4.00 - 3.53 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 4.33 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี   

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

2.75 4.29 2.00 3.96 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 
 

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

   มาตรฐานท่ี 1 - - 2.00 2.00 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง   

   มาตรฐานท่ี 2             

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.67 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

       มาตรฐานท่ี 2 ข 2.75 4.33 - 3.94 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 3 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

2.75 4.29 2.00 3.96 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมอง 
ด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.17 2.00 3.86 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.63 - 4.63 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านการเงิน 2.59 5.00 - 3.80 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านบุคลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

2.84 3.00 - 2.92 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

2.75 4.29 2.00 3.96 การด าเนินงานระดบัดี   

  ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
 

มุมมอง 
ด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อม ในการจดัการศกึษา      
   (1) ด้านกายภาพ - - - - -   
   (2) ด้านวิชาการ 2.84 4.33 - 3.73 การด าเนินงานระดบัดี   
   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.40 - 4.40 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 2.84 4.44 - 4.15 การด าเนินงานระดบัดี   

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศกึษา      

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.67 2.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   (2) ด้านการวิจยั 2.59 4.00 - 3.53 การด าเนินงานระดบัดี   
   (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

   (4) ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 2 2.59 4.13 2.00 3.76 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 2.75 4.29 2.00 3.96 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.6 จุดแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบ
คุณภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
 จุดแขง็  
 บุคลากรทุกภาคหน่วยมส่ีวนร่วมในการก าหนดทิศทางการพฒันาที่สอดคลอ้งกับอตัลกัษณ์และ  
          จุดเน้นของคณะอย่างชัดเจน และมกีารตดิตามการด าเนินการตามแผนอย่างสม ่าเสมอ (ทุกไตรมาส)  
 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 ข้อเสนอแนะ 
 - 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 จุดแขง็  

1. คณะมสีดัส่วนอาจารย์ที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกถงึรอ้ยละ 50 
2. คณะมกีารส่งเสรมิและพฒันาคณาจารย์ให้มคีุณวุฒิที่สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากผลด าเนินงานที่ 
   ผ่านมา 

 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 คณะควรมีการส่งเสร ิมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่ สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยการเพิ่ม
งบประมาณในการท าวิจยั หร ือศึกษาต่อ และจ ้างผู ้ช่วยสอน ผู ้ช่ว ยวิจ ัยเพื่อแบ่งเบาภาระงาน
อาจารย์ที่เหมาะสมกับปรมิาณงาน มากขึ้น 

 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรเพิม่ความชัดเจนในค าอธบิาย และเอกสารอา้งองิ ผลด าเนินงานที่สอดคลอ้งกับตวับ่งชี้ 
2. ควรมกีารน าผลการประเมนิภาพรวมของแผนบรหิารไปใช้ปรบัปรุงแผนการดา้นการพฒันา  
   บุคลากรและกิจกรรมบรกิารวิชาการ 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมกีารเตรยีมความพรอ้มในการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา  
   โดยการเรยีนปรบัพืน้ฐานดา้นภาษา ที่บัณฑติตอ้งน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
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2. สดัส่วนอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธต์่อนักศึกษาเกิน 1 ต่อ 5 ซึง่อาจจะเกิดจากการเป็นที่ 
   ปรกึษาร่วม กรณทีี่จ าเป็นตอ้งมกีารด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ ์ ควรผ่านการเห็นชอบและ  
   เป็นมตจิากที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
3. การจดัท าโครงการบรกิารวิชาการ ที่มนัีกศึกษาเข้าร่วมโครงการ ควรระบุวัตถุประสงค ์หรอื 
   เป้าหมาย หรอืตวับ่งชี้ที่สอดคลอ้งกับการพฒันานักศึกษาให้มคีุณลกัษณะบัณฑติที่พงึประสงค์  
   10 ประการ ที่คณะไดร้ะบุไว้ อย่างชัดเจน และมกีารประเมนิผลที่สอดคลอ้งกับตวับ่งชี้ให้ครบถว้น 
4. คณะควรส่งเสรมิและเน้นย ้าพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัตตินเพื่ออยู่ร่วมกัน 
   ในสงัคมอย่างมคีวามสุขให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะการเรยีนรูว้ัฒนธรรมองคก์รในการฝึกสอน 
 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม (ถ้ามี) 
1. คณะมกีารส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมให้แก่คณาจารย์ โดยการจดัสถานที่ให้ค าปรกึษาของ 
   อาจารย์ที่ปรกึษากับนักศึกษา 
2. คณะมกีารส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ของนักศึกษา ในรายวิชาที่ชัดเจน โดยก าหนดบทลงโทษ 
   และด าเนินการ เป็นที่ประจกัษแ์ก่นักศึกษา  
3. คณะมกีารประเมนิผลสมัฤทธิจ์ากการเรยีนรูร้ายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 อย่างเป็นรูปธรรม ซึง่เป็น 
   ตวัอย่างที่ดทีี่รายวิชาอื่นๆ สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ 

 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 จุดแขง็  
 - 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การมส่ีวนร่วมของศิษย์เก่า         
2. การส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษาโดยใช้หลกั PDCA จากการประกันคุณภาพการศึกษา 

  
 ข้อเสนอแนะ 

1.1 พฒันารูปแบบที่สามารถดงึดูดหรอืสรา้งการมส่ีวนร่วมของศิษย์เก่าให้มากกว่าการจดับรกิาร 
ทางวิชาการ  

2.1 อาจารย์ที่ปรกึษาควรกระตุน้ให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรมโดยใช้ความรูด้า้นการประกันคุณภาพ 
     การศึกษา  และหลกั PDCA  
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องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย 
 จุดแขง็  
 - 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การวิเคราะห์, สงัเคราะห์ และเผยแพร่ผลงานวิจยัฯ      
2. การก าหนดทิศทางการวิจยั 

  
ข้อเสนอแนะ 
1.1 ส่งเสรมิสนับสนุนให้มกีารวิเคราะห์ สงัเคราะห์ งานวิจยัและผลงานสรา้งสรรค ์เพื่อให้ง่ายต่อการ  

ท าความเข้าใจและสามารถน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได  ้
2.1 วางแผนก าหนดทิศทางการวิจยั รวมตลอดจนวางแผนบรหิารจดัการ เพื่อให้บุคลากรสามารถ 
     สรา้งผลงานวิจยั 

 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

จุดแขง็  
 - 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ความชัดเจนของโครงการบูรณาการงานบรกิารวิชาการกับการเรยีนการสอนและการวิจยั   
 

 ข้อเสนอแนะ 
1.1 จดัท าเอกสารโครงการบูรณาการงานบรกิารวิชาการกับงานการเรยีนการสอนตอ้งระบุสาระ  วิธ ี
     การบูรณาการใน มคอ.3 และ มคอ.5 ให้ครบถว้น      
1.2 โครงการบูรณาการงานบรกิารวิชาการกับการเรยีนการสอนและการวิจยั ตอ้งมคีวามชัดเจนใน 

วัตถุประสงค ์วิธกีารบูรณาการ เป้าหมาย และตว้ชี้วัด ซึง่จะตอ้งมกีารประเมนิประโยชน์และ
ผลกระทบต่อชุมชน/สงัคม  

 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 จุดแขง็  
 - 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
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 จุดท่ีควรพัฒนา 
การปรบัปรุงการบูรณาการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจดัการเรยีนการสอน 
และกิจกรรมนักศึกษา 

 
 ข้อเสนอแนะ 
  สนับสนุนให้มกีารบูรณาการดา้นการเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษากับการท านุบ ารุงศิลปะและ  
    วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน่แต่ละชุมชนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและช่วย  

เพิม่มูลค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิน่/ชุมชนซึง่จะช่วยสรา้งความเข้มแข็งให้ท้องถิน่และ 
ชุมชน เช่น ช่วยให้เกิดศูนย์เรยีนรูศ้ิลปะและวัฒนธรรมชุมชน  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนและ/ 
หรอืองคค์วามรูด้า้นการสอนภาษาองักฤษของโรงเรยีนในชุมชนที่สามารถน าไปช่วยอบรมชุมชน 
อื่นๆ ได ้

 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 จุดแขง็  

มกีารบูรณาการการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพและชัดเจน 
 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ควรมกีารบันทึกการด าเนินการดา้นการบรหิารจดัการเป็นลายลกัษณอ์กัษร /รูปธรรม 
 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 ข้อเสนอแนะ  
 ควรมกีารก าหนดเป้าหมายและประเดน็การจดัการความรูท้ี่ชัดเจน 
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 จุดแขง็  

มกีารวิเคราะห์และจดัการดา้นการเงนิอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 
 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ควรมกีารบันทึกให้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
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ข้อเสนอแนะ 
การอา้งองิเอกสารในตวัชี้วัดที่ 8.1 ข้อ 7 ควรใช้รายงานการประชุมกลุ่มย่อยในการวางแผน

งบประมาณมาใช้อา้งองิ 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 จุดแขง็  

- 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การเขียนผลการด าเนินงาน       

2. รายการหลกัฐานอา้งองิ   

 ข้อเสนอแนะ 
1.1 ควรรายงานผลการด าเนินงานในลกัษณะรายงานประจ าปีฉบับย่อ    
2.1 ในกรณตีวับ่งชี้เกี่ยวกับระบบและกลไก นอกจากจะมหีลกัฐานเร ื่องการแต่งตัง้คณะกรรมการ  
     แลว้ตอ้งมรีายงานการประชุมของคณะกรรมการตลอดทัง้ปีดว้ย  

 
 



 

 
16 

5.8 ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอา้งองิ
ของคณะศิลปศาสตร ์ตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี ค่าเฉล่ีย 3.96 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.29 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 2.75 และตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 2.00 ทั ้ง น้ี 
เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมินอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า องค์ประกอบที่ 1 มีต ัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการเพยีงดา้นเดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  3.67 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.50 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้น
ปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.84 และตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี         
มคี่าเฉลีย่ 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า องคป์ระกอบที่ 3 มีต ัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการเพียง
ดา้นเดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  3.53 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัย
น าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.59 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้         
มคี่าเฉลีย่ 3.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า องคป์ระกอบที่ 5 มีต ัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการเพียง
ดา้นเดยีว  

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า องคป์ระกอบที่ 6 มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพียงด้าน
เดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่  4.33 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า องคป์ระกอบที่ 7 มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงดา้นเดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า องคป์ระกอบที่ 8 มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงดา้นเดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี         
มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า องคป์ระกอบที่ 9 มีต ัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการเพียง
ดา้นเดยีว  
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5.9 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิ
ของคณะศิลปศาสตร ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.29 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 2.75 และ ตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 2.00 ทั ้ง น้ี 
เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัต้องปรบัปรุง มคี่าเฉลี่ย 2.00 โดยมี
ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงดา้นเดยีว  

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.67 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้
เดยีว  

2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.94 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 3.22 มี
ค่าเฉลีย่สูงสุด 4.33 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่สูงสุด 2.75 

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสงัคมฐานความรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มี
ค่าเฉลีย่ 3.00 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงดา้นเดยีว  
  
5.10 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิ
ของคณะศิลปศาสตร์ มุมมองด้านการบริหารจ ัดการ ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.29 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 2.75 และ ตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 2.00 ทั ้ง น้ี 
เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.86 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.17 รองลงมา ค ือ          
ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00 
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.63 โดยมีต ัว
บ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.80 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัว
บ่งชี้ พบว่า พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่ 2.59 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 
2.92 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.00 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.84 
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5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐาน
อา้งองิของคณะศิลปศาสตร ์ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 4.29 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 2.75 และ ตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 
2.00 ทัง้น้ี เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี มคี่าเฉลีย่ 4.15 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสู งสุด 2.44 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.84 เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นกายภาพ  - 
2. ดา้นวิชาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อจ าแนกตามประเภท

ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.33 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่ 2.84  

3. ดา้นการเงนิ มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 5.00 โดยมีต ัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.40 โดยมีต ัวบ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 3.76 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.13 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 2.59 และ ตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 2.00 เมื่อ
พจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นผลิตบัณฑิต  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.67 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต 
ค่าเฉลีย่ 2.00  

2. ดา้นการวิจยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 3.53 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.00 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่ 2.59 

3. ด้านการ ให้บ ร ิก ารท างวิ ชาการแก่สังคม มีผลการป ระ เมินอยู่ใน ร ะดับพอใช้ มี
ค่าเฉลีย่ 3.50 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มผีลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00
โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
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5.11 ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
จุดแขง็  
1. การจดัการเรยีนการสอนที่สอดคลอ้งกับอตัลกัษณแ์ละจุดเน้น เป็นที่ยอมรบัในวงการ  
2. มกีารวิจยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนจ านวนมากและต่อเน่ือง     
3. บุคลากรทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุนท างานเป็นทีมและให้ความส าคญักับความก้าวหน้าของ  
    องคก์ร  
 

 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. ควรดูแลให้มกีารเรยีนการสอนที่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน     
2. ควรก าหนดทิศทางการวิจยัและกรอบเวลาด าเนินการวิจยั เพื่อให้ทันกับการพฒันาอาจารย์   
    โดยเฉพาะดา้นการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

สภาพแวดล้อมขององคก์รเพ่ือการแข่งขนั 
1. บุคลากรทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุนมจีรยิธรรม มคีุณธรรม พรอ้มท างานหนัก มคีวาม

รบัผดิชอบ และมกีารท างานเป็นทีม 

2. มกีารบรหิารจดัการที่เอือ้ต่อการสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ดแีละเตรยีมปจัจยัพืน้ฐานที่

พรอ้มท าให้บุคลากรมคีวามสุขกับการท างาน   

3. มกีารพฒันาบุคลากรทุกระดบัที่สอดคลอ้งกับอตัลกัษณแ์ละจุดเน้นของคณะอย่างต่อเน่ือง 
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5.12 ตารางผลการตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก  
 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

คะแนนการประเมิน ตวัตัง้ ผลลพัธ์ (% 
ตวัหาร หรือสดัส่วน 

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน 
ด้านคุณภาพบณัฑิต 

ตวับ่งช ี้ สมศ.ที ่๑ - - - - 
ตวับ่งช ี้ สมศ.ที ่๒ ๔.๕๐  ๔.๖๓ ๔.๖๓ 
ตวับ่งช ี้ สมศ.ที ่๓ ร้อยละ ๑๐ ๓.๐๐ ๑๔.๒๙ ๒.๘๖ 

๒๑ 
ตวับ่งช ี้ สมศ.ที ่๔ ร้อยละ ๕๐ ๓.๗๕ ๓๗๕ ๕.๐๐ 

๑ 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคุณภาพบณัฑิต ๔.๑๖ 
ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

ตวับ่งช ี้ สมศ.ที ่๕ ร้อยละ ๑๐ ๘.๗๕ ๑๘.๘๒ ๕.๐๐ 
๔๖.๕ 

ตวับ่งช ี้ สมศ.ที ่๖ ร้อยละ ๒๐ ๗ ๑๕ ๓.๗๕ 
๔๖.๕๐ 

ตวับ่งช ี้ สมศ.ที ่๗ ร้อยละ ๘ ๒.๒๕ ๘.๘๔ ๒.๔๒ 
๔๖.๕๐ 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ ๓.๗๒ 
ด้านการบริการวิชาการ 

ตวับ่งช ี้ สมศ.ที ่๘ ร้อยละ ๓๐ ๑๑ ๗๓.๓๓ ๕.๐๐ 
๑๕ 

ตวับ่งช ี้ สมศ.ที ่๙ ๕ ข้อ - ๑,๒,๓,๔,๕ ๕.๐๐ 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านด้านการบริการวิชาการ ๕.๐๐ 
ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
ตวับ่งช ี้ สมศ.ที ่๑๐ ๔ ข้อ - ๑,๒,๓,๔ ๔.๐๐ 
ตวับ่งช ี้ สมศ.ที ่๑๑ ๕ ข้อ - ๑,๒,๓,๔,๕ ๕.๐๐ 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม ๔.๕๐ 
ค่าเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีพนัธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับ่งช้ี ๑ – ๑๑) ๔.๒๗ 
ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 
ตวับ่งช ี้ สมศ.ที ่๑๒ - - - - 
ตวับ่งช ี้ สมศ.ที ่๑๓ - - - - 
ตวับ่งช ี้ สมศ.ที ่๑๔ ๒.๕๐ ๑๘๐ ๓.๙๖ ๓.๓๐ 

๔๕.๕๐ 
คะแนนเฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี ๔.๑๘ 
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วิธปีฏิบัตทิี่ด ี/ นวัตกรรมของคณะศิลปศาสตร ์มดีงัน้ี  
 

 1. มรีะบบและกลไกในการให้ค าปรกึษานักศึกษาที่ด  ี
 2. มกีารประเมนิผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูเ้ป็นรายทักษะและรายบุคคล 
 3. มศูีนย์การเรยีนรูแ้บบพึง่ตนเองที่มบีทบาทในการพฒันาภาษาองักฤษของโรงเรยีนมธัยมศึกษา 
             และผูส้นใจทัว่ไป 
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ภาคผนวก 
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