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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2555 คณะศลิปศาสตร ์มหีลกัสูตรรวมทัง้สิ้น 4 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตร 

หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 3 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 1 หลกัสูตร มจี านวนนักศกึษารวม
ทัง้สิ้น 95 คน แบ่งเป็นนักศกึษา ระดบัปรญิญาโท จ านวน 71 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 24 คน 
ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2554 รวมทัง้สิน้ 17 คน เป็น ระดบัปรญิญาโททัง้หมด จ านวน 
17 คน นอกจากนี้คณะมบีุคลากรรวมทัง้สิน้ 97.5 คน (ไม่นับรวมลูกจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะ
งานทีป่ฏบิตั ิแบ่งเป็นบุคลากรทีเ่ป็นอาจารยแ์ละนกัวจิยั จ านวน 52.5คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 
45 คน 
 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2555 คณะผู้ประเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพื้นที่จดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบขอ้มูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบนั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิ ดงันี้ 
 คณะศลิปศาสตร์มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่ในระดบัดี (4.11) โดย
จ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ (5.00) 
องคป์ระกอบที ่6 การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม (3.00)องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ (4.67) 
ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องคป์ระกอบที ่5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (4.50) องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสตินักศกึษา 
(4.00) องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (4.00) องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ (4.00) องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั (3.93)  และองคป์ระกอบที ่2 การเรยีนการสอน (3.64) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศิลปะศาสตร์ รอบการประเมนิปี 2555 มี

รายนามต่อไปนี้  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ช่ือ – สกลุ หน่วยงาน ต าแหน่ง 
1.  รศ.มณีป่ิน   พรหมสุทธริกัษ์ มหาวทิยาลยัศลิปากร ประธาน 
2.  ผศ.ดร.กุลพร   หริญับรูณะ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรรมการ 
3.  ดร.ธรีะเดช เจยีรสุขสกุล คณะวทิยาศาสตร ์ กรรมการ 
4.  อาจารยจ์ติธกิร สุนทรศารทลู คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการ

ออกแบบ 
กรรมการ 

5.  คุณฉนัทนา ภู่ธราภรณ์ ส านกังานอธกิารบด ี กรรมการ 
6.  ผศ.สนัน่ สระแกว้ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
7.  อาจารยส์ุจนิต์ ธงถาวรสุวรรณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
8.  อาจารยป์ญัญานีย ์ พราพงษ์ คณะวทิยาศาสตร ์ กรรมการ 
9.  คุณดาวใจ ศรจีนัทร ์ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ เลขานุการ 
10.  ดร.นคร ศรสีุขมุบวรชยั คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ กรรมการผูช้่วย 
11.  อาจารยเ์ฉกสนัต์ คงัคะเกตุ คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการ

ออกแบบ 
กรรมการผูช้่วย 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
คณะศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมี

พฒันาการเริม่ตน้จากการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษ และวชิาพืน้ฐานทางสงัคมศาสตรแ์ละ 
มนุษยศาสตร ์และไดร้บัการจดัตัง้เป็นภาควชิาภาษาและสงัคม สงักดัคณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและ 
วทิยาศาสตร ์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2514 ทัง้นี้ ภารกจิหลกัคอื สอนวชิาภาษาองักฤษ และวชิาในกลุ่มสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 เพื่อความคล่องตวัในการบรหิารจดัการ คณะวทิยาศาสตรจ์งึได้
แยกตวัออกจากคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและวทิยาศาสตร์ ส่วนภาควชิาภาษาและสงัคมยงัคงสงักดัคณะ
ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมดงัเดมิ 

ในปี พ.ศ. 2536 ภาควชิาภาษาและสงัคมได้จดัทาโครงการจดัตัง้คณะศลิปศาสตรเ์สนอต่อสภา
สถาบนัฯเพื่อขอแยกการบรหิารงานออกจากคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  และยกฐานะขึ้นเป็นคณะศลิป
ศาสตร ์ เมื่อคราวประชุมครัง้ ที ่ 5/2537 วนัที ่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2537 ซึง่สภาสถาบนัฯ ไดม้มีตใิหค้วาม
เหน็ชอบและใหน้าเสนอต่อทบวงมหาวทิยาลยั แต่ยงัมไิดด้า เนินการส่งทบวงฯ เพื่อขออนุมตั ิ

ในปี พ.ศ. 2541 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรไีดเ้ปลีย่นสภาพเป็น มหาวทิยาลยัในกากบั 
ของรฐั และเปลีย่นชื่อเป็น “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี” เมื่อวนัที ่ 6 มนีาคม พ.ศ. 2541 
โครงการจดัตัง้คณะศลิปศาสตร์ จงึได้รบัการเสนอขึน้มาอกีครัง้หนึ่ง โดยได้รบัความเหน็ชอบและอนุมตัิ
โครงการจดัตัง้คณะศลิปศาสตร์ จากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมครัง้ที่ 1/2541 วนัที ่9 เมษายน พ.ศ. 
2541 และทบวงมหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามเหน็ชอบการบรรจุโครงการจดัตัง้คณะศลิปศาสตรไ์วใ้นแผนพฒันา
การศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เมื่อวนัที ่ 2 สงิหาคม พ.ศ. 2543 และไดร้บัการ
ประกาศลงในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัทัว่ไป เล่ม 117 ตอนที ่89 ง วนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 

ในปี พ.ศ. 2549 คณะศลิปศาสตรไ์ดม้กีารปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหิารจดัการ โดยยบุรวมสายวชิา 
ภาษาศาสตรป์ระยกุตก์บัสายวชิาภาษาพืน้ฐาน เป็นสายวชิาภาษา มกีารจดัตัง้ศูนยว์จิยัและบรกิารวชิาการ 
(Centre for Research and Services : CRS) เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนงานวจิยั ตลอดจนงานบรกิาร 
วชิาการทีมุ่ง่เน้นการบรกิารใหก้บัหน่วยงาน/องคก์รภายนอกมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน คอื 
หน่วยวจิยั หน่วยทดสอบ และหน่วยบรกิาร และจดัตัง้ศูนยส์ารสนเทศและการเรยีนรู ้(Centre for 
Information and Learning : CIL) ขึน้ เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและบุคลากรของ 
คณะฯ และมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน คอื ศูนยก์ารเรยีนรูแ้บบพึง่ตนเอง หน่วยทรพัยากรการ 
เรยีนรู ้และ หน่วยเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนรู ้นอกจากนี้ยงัมสีานกังานคณบด ีซึง่แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มงาน 
คอื กลุ่มงานสนบัสนุนบรหิาร และกลุ่มงานสนบัสนุนวชิาการ ดงันี้ 
- กลุ่มงานสนบัสนุนบรหิาร ประกอบดว้ย งานบรหิารและธุรการ งานคลงัและพสัดุ และงาน 
  นโยบายและแผน 
- งานสนบัสนุนวชิาการ ประกอบดว้ย งานบรกิารวชิาการ งานประกนัคุณภาพการศกึษา และงาน 
เทคโนโลยเีพื่อการเรยีนรู ้
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ในปี พ.ศ. 2552 สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีในการประชุมครัง้ที ่128 เมือ่วนัที ่
13  พฤศจกิายน พ.ศ. 2552 ไดม้มีตอินุมตักิารจดัตัง้หน่วยภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Unit : 
FLU) สงักดัศูนยว์จิยัและบรกิารวชิาการ ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนงานดา้นความเป็นสากลของคณะฯ 
และมหาวทิยาลยั และในการประชุมครัง้ ที ่129 เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ไดม้มีตอินุมตัหิลกัสตูร 
วชิาศกึษาทัว่ ไป เพื่อมุง่หวงัใหบ้ณัฑติของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรมีคีวามเป็นมนุษยท์ี่ 
สมบรูณ์ และผลติบณัฑติใหม้คีุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องมหาวทิยาลยั โดยมหาวทิยาลยัได ้
มอบหมายใหส้า นักงานวชิาศกึษาทัว่ ไป คณะศลิปศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ดแูลหลกัสตูรวชิาศกึษาทัว่ไป 

 
ปรัชญา/ปณธิาน 
“วชิาการกา้วลา้ คุณธรรมนาหน้า พฒันาสงัคม” 
วสัิยทัศน์ 
“เป็นหน่ึงในคณะศลิปศาสตรท์ีด่ทีีสุ่ดของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยใีนภูมภิาคอาเซยีน” 
พนัธกจิ 
1. พฒันาระบบการเรยีนการสอน การวจิยั และการบรกิารวชิาการ ทีส่่งเสรมิการเรยีนรูข้อง 
นกัศกึษาและบุคลากร 
2. ผลติบณัฑติและพฒันาบุคลากรของ มจธ. ใหเ้ป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณค่าของชาตแิละ 
นานาชาต ิ
3. พฒันาระบบการบรหิารจดัการองคก์รใหม้คีวามทนัสมยั และมคีุณภาพระดบัสากล 
วฒันธรรมองค์กร 
1. มคีวามมุง่ มัน่ ขยนัและอดทน 4. มคีวามรบัผดิชอบและซื่อสตัยต่์อองคก์ร 
2. มคีวามเคารพและใหเ้กยีรตผิูอ้าวุโส 5. มนี ้าใจและกระตอืรอืรน้ในการทางาน 
3. มคีวามรกัและเสยีสละต่อองคก์ร 6. มกีารทา งานเป็นทมี 
ค ่านิยม 
1. ยดึมัน่ ในหลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) 
2. มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
3. มคีวามสนใจใฝเ่รยีนรู ้
4. มคีวามสนใจในนวตักรรม 
ความสามารถพเิศษ 
เป็นผูน้าในการสรา้งองคค์วามรูด้า้นการเรยีนรูแ้บบพึง่ตนเอง (Self-Access Learning) 
อตัลกัษณ์ 
“บณัฑติผูม้คีวามรู ้มคีุณธรรม และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม” 
เอกลกัษณ์ “เรยีนรูเ้พื่อพฒันาตนเองและสงัคมอย่างยัง่ ยนื” 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมิน           
คณะศลิปศาสตร ์ในวนัที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2556 เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกบัวธิกีารเก็บข้อมูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑ์การประเมนิให้สอดคล้องไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้คณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละองค์ประกอบในรายงานการ
ประเมนิตนเอง ดงันี้ 
  

องคป์ระกอบที ่1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ ดร.ธรีะเดช เจยีรสุขสกุล 

  
อาจารยจ์ติธกิร สุนทรศารทูล 

   องคป์ระกอบที ่2  ผูร้บัผดิชอบ รศ.มณีป่ิน   พรหมสุทธริกัษ์ 

  
ผศ.สนัน่ สระแกว้ 

  
ดร.นคร ศรสีุขมุบวรชยั 

   องคป์ระกอบที ่3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ อาจารยป์ญัญานีย ์พราพงษ์ 

  
คุณฉนัทนา ภู่ธราภรณ์ 

  
คุณดาวใจ ศรจีนัทร ์

   องคป์ระกอบที ่4, 5 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.กุลพร   หริญับรูณะ 

  
อาจารยส์ุจนิต ์ธงถาวรสุวรรณ 

  
อาจารยเ์ฉกสนัต ์คงัคะเกตุ 

 
 นอกจากนี้  คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมนิ พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศกึษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและตวับ่งชี้ที่
ไดร้บัมอบหมาย  
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4.2 ระหว่างการประเมิน 
คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายในไดเ้ยีย่มชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลี่ยนความคดิเหน็

กบัผู้บรหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย ์บุคลากร นักศกึษาปจัจุบนั และศษิยเ์ก่า ตลอดจนศกึษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยทุธ ์บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ขอ้มลูสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศกึษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา จ านวน
หลกัสูตร เป็นต้น โดยในวนัประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการใหแ้ก่ผู้บรหิาร
และบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

1. คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิตามที่ประธานคณะกรรมการประเมนิเหน็ชอบภายใน 7 วนั   
นบัจากวนัประเมนิ 

2. คณะกรรมการฯ จะพจิารณาผลการประเมนิและจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์ส่ง
ใหแ้ก่คณะและส านกังานประกนัคุณภาพภายใน 14 วนั นบัจากวนัประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

ผลการประเมิน

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 2 2.75 4.50 2.00 3.64 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 4 2.79 4.50 - 3.93 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 4.67 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุองคป์ระกอบ
2.76 4.47 2.00 4.11 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

องคป์ระกอบ

ตาราง ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคณุภาพ

หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

คณะศิลปศาสตร์

I รวม OP

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
        -       การด าเนินงานระดบัพอใช้
        -       การด าเนินงานระดบัดี
        -       การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 
 

ผลการประเมิน

   มาตรฐานท่ี 1 - - 2.00 2.00 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ

   มาตรฐานท่ี 2

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.33 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี

       มาตรฐานท่ี 2 ข 2.76 4.44 - 4.02 การด าเนินงานระดบัดี

   มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
2.76 4.47 2.00 4.11 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

รวม 

คณะศิลปศาสตร์

มาตรฐานการอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
        -       การด าเนินงานระดบัพอใช้
        -       การด าเนินงานระดบัดี
        -       การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

ผลการประเมิน

  ด้านนักศึกษา

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 4.33 2.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านการเงิน 2.79 4.00 - 3.40 การด าเนินงานระดบัพอใช้

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้

  และนวตักรรม
2.75 5.00 - 3.88 การด าเนินงานระดบัดี

  เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

  ของทกุมมุมอง
2.76 4.47 2.00 4.11 การด าเนินงานระดบัดี

  ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

รวม 

คณะศิลปศาสตร์

มมุมอง

ด้านการบริหารจดัการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
        -       การด าเนินงานระดบัพอใช้
        -       การด าเนินงานระดบัดี
        -       การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  

ผลการประเมิน

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ

   และความพร้อม

   ในการจดัการศึกษา

   (1) ด้านกายภาพ - - - - กรอกคะแนนผิด? ตรวจสอบใหม่

   (2) ด้านวิชาการ 2.75 4.33 - 3.70 การด าเนินงานระดบัดี

   (3) ด้านการเงิน - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.60 - 4.60 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 1
2.75 4.44 - 4.14 การด าเนินงานระดบัดี

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ

   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.33 2.00 3.75 การด าเนินงานระดบัดี

   (2) ด้านการวิจยั 2.79 4.50 - 3.93 การด าเนินงานระดบัดี

   (3) ด้านการให้บริการ

        ทางวิชาการแก่สงัคม
- 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ

        ศิลปะและวฒันธรรม
- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 2
2.79 4.50 2.00 4.08 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
2.76 4.47 2.00 4.11 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

คณะศิลปศาสตร์

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
        -       การด าเนินงานระดบัพอใช้
        -       การด าเนินงานระดบัดี
        -       การด าเนินงานระดบัดีมาก

 



 

 
11 

5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ
คณุภาพ 

 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
 

 จดุแขง็  
   - 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
   - 
  จดุท่ีควรพฒันา 
  - 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีทีแ่บ่งตามพนัธกจิทัง้ 4 ดา้นใหค้รบถว้นและชดัเจนงา่ย
ต่อการตดิตามและประเมนิผล 

2. รายงานผลตามตวับ่งชีใ้นแผนกลยทุธค์วรใหค้รบทุกตวับ่งชี้ 
3. เอกสารหลกัฐานอา้งองิควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงาน 

 

 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 

 จดุแขง็  
1. มรีะบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพการผลติบณัฑติครบถว้น 
2. มกีารพฒันาหลกัสตูรใหม้เีน้ือหาทีท่นัสมยัและเป็นประโยชน์ในการท างานในสงัคมปจัจบุนั 
3. มนีกัศกึษาปรญิญาตรเีป็นฐานในการพฒันานกัศกึษาปรญิญาโทและปรญิญาเอก 
4. คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนเอาใจใส่และเอือ้อาทรต่อนกัศกึษามาก 
5. มกีารประกาศเกยีรตคิุณบุคลากรดเีด่นซึง่นบัเป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจทีด่ยี ิง่ 
6. มโีครงการพฒันาบุคลากรทีมุ่ง่พฒันาบุคลากรรอบดา้น 

 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรมกีารตดิตามการใหบุ้คลากรน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการพฒันาไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 
2. น าผลการประเมนิการพฒันาบุคลากรไปจดัท าโครงการพฒันาบุคลากรใหส้มัพนัธก์นั 

มากยิง่ขึน้ 
 

 จดุท่ีควรพฒันา 
1. ควรใหน้กัศกึษามสี่วนรว่มในการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม จะช่วยสนบัสนุน

การถ่ายทอดหรอืเผยแพรพ่ฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 
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ข้อเสนอแนะ 
1. จดัท าขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนทีน่กัศกึษาพงึรูใ้หท้นัสมยัมากทีสุ่ด 
2. จดักจิกรรมใหน้กัศกึษาในหลกัสตูรต่าง ๆ ไดม้โีอกาสรูจ้กักนัใหม้ากขึน้ 
3. สนบัสนุนใหศ้ษิยเ์ก่าไดม้โีอกาสพบปะสงัสรรคก์นั  อาจจดัรว่มกบักจิกรรมใหค้วามรูด้า้น

ต่าง ๆ ทีค่ณะไดด้ าเนินการอยู่ 
 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 

จดุแขง็  
มกีจิกรรมพฒันานกัศกึษาทีห่ลากหลาย และมกีารบรูณาการเขา้กบัภารกจิต่างๆ ไดด้ี 

 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

ควรประชาสมัพนัธใ์หศ้ษิยเ์ก่าไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมกบันกัศกึษาดว้ยเพื่อเป็นการเสรมิสรา้ง
เครอืขา่ยใหเ้ขม้แขง็มากขึน้ 

 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. กจิกรรมเพิม่พฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ใหศ้ษิยเ์ก่า 
2. การใหค้วามรูด้า้นประกนัคุณภาพกบันกัศกึษา 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจดักจิกรรมเพื่อพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ใหศ้ษิยเ์ก่าทีพ่ึง่ส าเรจ็การศกึษาในช่วง 
1-2 ปี และมกีารประชาสมัพนัธใ์หศ้ษิยเ์ก่าเขา้รว่มกจิกรรมมากขึน้ 

2. ควรมกีารใหค้วามรูด้า้นประกนัคุณภาพกบันกัศกึษาอย่างทัว่ถงึโดยการสอดแทรกกบั
กจิกรรมปฐมนิเทศและอื่นๆ 
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องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 
 จดุแขง็  

1. คณะมกีารบรหิารจดังานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีม่คีุณภาพโดยมรีะบบและกลไกบรหิาร
และงานวจิยั มกีารน าผลการประเมนิการสนับสนุนพนัธกจิดา้นวจิยั และมรีะบบกลไก
จดัการความรูจ้ากงานวจิยั และงานสรา้งสรรคถ์งึระดบัมรีะบบและกลไกเสรมิการจด
สทิธบิตัร หรอือนุสทิธบิตัร 

2. คณะมศีูนยว์จิยัและการบรกิารประสานงานวจิยั และอ านวยความสะดวกดา้นการท าวจิ 
3. คณะม ีResource Center เป็นแหล่งคน้ควา้วจิยัดา้นภาษาศาสตรป์ระยกุต ์สงัคมศาสตร ์

มนุษยศาสตร ์
4. มนีิสติปรญิญาโท เอก ในการท าวจิยั 

 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้คีวามรว่มมอืในการท าวจิยักบัองคก์ร หรอืหน่วยงานภายนอก ใน
ประเทศ และต่างประเทศ และพฒันาเป็นโครงการวจิยัร่วม 

  
จดุท่ีควรพฒันา 

1. คณะควรส่งเสรมิโครงการวจิยัรว่มกบัหน่วยงานภายนอกในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อ
เพิม่แหล่งทุนวจิยั 

2. ความต่อเนื่องของการสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัรวมทัง้การน าผลประเมนิไปปรบัปรงุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  คณะควรเกบ็หลกัฐานเกีย่วกบัการประเมนิและแนวทางการปรบัปรงุและพฒันาไวด้ว้ยกนั 
และเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลู และ ถอืเป็นหลกัปฏบิตั ิในการประเมนิเพื่อปรบัปรงุคุณภาพการท างาน
ต่อไป 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จดุแขง็  
คณะมรีะบบและกลไกการบรกิารวชิาการแก่สงัคมอยา่งครบถว้นถงึระดบัมกีารน าผลการ

ประเมนิไปปรบัปรงุ การบรูณาการบรกิารวชิาการกบัการเรยีนการสอนและการวจิยัและมี
กระบวนการบรกิารทางวชิาการ ใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม ในระดบัน าผลการประเมนิประโยชน์หรอื
ผลกระทบของการใหบ้รกิารไปพฒันาระบบกลไกหรอืกจิกรรมใหบ้รกิาร 

 เสริมจดุแขง็ 
ควรเผยแพรอ่งคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานบรกิารวชิาการ และถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายใน

คณะและสาธารณะชน 
 จดุท่ีควรพฒันา 

วธิกีารหรอืสื่อในการเผยแพรอ่งคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการบรกิารวชิาการเพื่อถ่ายทอดความรูสู้่
บุคลากรสาธารณชนในรปูแบบรายการวทิย ุโทรทศัน์ บน Website 

 ข้อเสนอแนะ 
ควรหาวธิกีารหรอืสื่อในการเผยแพรอ่งคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการบรกิารวชิาการเพื่อถ่ายทอด

ความรูสู้่บุคลากรและสาธารณชนในรปูแบบทีค่ณะถนดั 
 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
  

จดุแขง็  
คณะมกีจิกรรมดา้นท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมทีห่ลากหลายและเป็นศูนยก์ลางในการจดั

กจิกรรมท านุบ ารงุศลิปะวฒันธรรมทีส่ าคญัของมหาวทิยาลยั 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
  - 
 จดุท่ีควรพฒันา 
  - 
 ข้อเสนอแนะ 

  ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงงานด้านการจดัการเรียนการสอนให้เห็นอย่างเป็น
รปูธรรม โดยผ่านความเหน็ชอบและด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ 
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องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 

 จดุแขง็  
1. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ และการด าเนินงานทีด่ ี
2. คณะม ีWebsite_ KM ทีใ่หข้อ้มลูหลากหลาย 

แนวทางเสริมจดุแขง็  
- 

 จดุท่ีควรพฒันา  
- 

 ข้อเสนอแนะ  
1. ควรเพิม่กจิกรรมดา้นการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีจ่ดัในคณะ นอกเหนือจากการเรยีนรูผ้่าน 

Website 
2. ควรมกีารถอดบทเรยีนจากวดิโิอ สรปุเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใหผู้น้ าไปใชส้ามารถเขา้ถงึ

ไดง้า่ยขึน้ 
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 

 จดุแขง็  
  - 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
  - 
 จดุท่ีควรพฒันา 

การวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิอยา่งเป็นรปูธรรม 
 ข้อเสนอแนะ 

ควรจดัท าหลกัฐานอา้งองิดา้นการเงนิใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรมากกว่าการสมัภาษณ์ 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 จดุแขง็  

คณะผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัในการประกนัคุณภาพการศกึษามาก 
 แนวทางเสริมจดุแขง็  

- 
 จดุท่ีควรพฒันา 

ควรมกีารน าผลจากขอ้เสนอแนะของการประกนัคุณภาพภายในไปปรบัปรงุเพื่อพฒันาผล
การด าเนินงานทุกตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์ 

 ข้อเสนอแนะ 
 - 
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5.8 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างองิของคณะศลิปะศาสตร ์ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.11 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.47 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มี
ค่าเฉลี่ย 2.00 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 2.76 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการ
ประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการดา้นเดยีว มี
ค่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 

 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  
คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.64 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้

ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.50 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 2.75 และตวับ่งชี้
ดา้นผลผลติมคี่าเฉลีย่ 2.00  

 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา  
คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวั

บ่งชีด้า้นกระบวนการดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่ 4.00  
 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั  
คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.93 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้

ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.50 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 2.79  
 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม  
คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้

ดา้นกระบวนการดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่ 4.50  
 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
คณะมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวั

บ่งชีด้า้นกระบวนการดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 
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องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ  
คณะมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.67  เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้

ดา้นกระบวนการดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่ 4.67  
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  
คณะมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00  เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้

ดา้นกระบวนการดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่ 4..00  
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  
คณะมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00  เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้

ดา้นกระบวนการดา้นเดยีว มคี่าเฉลีย่ 4..00  
 

5.9 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของคณะศลิปะศาสตร ์ตามมาตรฐานการ
อุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.47 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มี
ค่าเฉลี่ย 2.76 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ  
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัต้องปรบัปรงุ มคี่าเฉลีย่ 2.00 โดยมี
ตวับ่งชีด้า้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33  โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.02 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.44  รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 2.76 

มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก          
มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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5.10 ข้อสรปุตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะศิลปศาสตร์ มุมมองด้านการ
บรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.47 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยั
น าเข้า มคี่าเฉลี่ย 2.27 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 2.00ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการ
ประเมนิ พบว่า 
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.33 รองลงมา คือ          
ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.00  

มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.50 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.40 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 รองลงมา คอืตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มี
ค่าเฉลีย่ 2.79 

มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.88 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวั
บ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 2.75 
 
5.11 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะศิลปศาสตร์ตามมาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.47 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยั
น าเข้า มคี่าเฉลี่ย 2.76และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 2.00 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการ
ประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี่าเฉลี่ย 4.14 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.44 
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 2.00 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านกายภาพ  -  
2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี  มคี่าเฉลี่ย 3.70  เมือ่จ าแนกตามประเภท

ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.33 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มี
ค่าเฉลีย่ 2.75 

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเม ินอยู ่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 โดยมีตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

4. ด้านการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.60 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

 



 

 
19 

 มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.08 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 2.79 และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 2.79 เมื่อ
พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.75 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.33 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่ 2.00  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดี มคี่าเฉลี่ย 3.93  เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่ 2.79 

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู่ในร ะดบัดี มคี่าเฉลี่ย 
4.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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5.12 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

จดุแขง็  
1. มรีะบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพการผลติบณัฑติครบถว้น 
2. มกีารพฒันาหลกัสตูรใหม้เีน้ือหาทีท่นัสมยัและเป็นประโยชน์ในการท างานในสงัคมปจัจบุนั 
3. คณะมกีจิกรรมดา้นท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมทีห่ลากหลายและเป็นศูนยก์ลางในการจดั

กจิกรรมท านุบ ารงุศลิปะวฒันธรรมทีส่ าคญัของมหาวทิยาลยั 
4. คณะมรีะบบและกลไกการบรกิารวชิาการแก่สงัคมอยา่งครบถว้น ใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม 

  
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

ควรเผยแพรอ่งคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานบรกิารวชิาการ และถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายใน
คณะและสาธารณะชน 

 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. ใหน้กัศกึษามสี่วนรว่มในการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม จะช่วยสนบัสนุนการ
ถ่ายทอดหรอืเผยแพรพ่ฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

2. สนบัสนุนใหศ้ษิยเ์ก่าไดม้โีอกาสพบปะสงัสรรคก์นั และส่งเสรมิกจิกรรมเพิม่พฒันาความรู้
และประสบการณ์ใหศ้ษิยเ์ก่า 

 
3. คณะควรส่งเสรมิโครงการวจิยัรว่มกบัหน่วยงานภายนอกในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อ

เพิม่แหล่งทุนวจิยั 
4. ควรมกีารน าผลจากขอ้เสนอแนะของการประกนัคุณภาพภายในไปปรบัปรงุเพื่อพฒันาผล

การด าเนินงานทุกตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีทีแ่บ่งตามพนัธกจิทัง้ 4 ดา้นใหค้รบถว้นและชดัเจนงา่ย

ต่อการตดิตามและประเมนิผล 
2. จดักจิกรรมเพื่อพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ใหศ้ษิยเ์ก่าทีพ่ึง่ส าเรจ็การศกึษาในช่วง 1-2 

ปี และมกีารประชาสมัพนัธใ์หศ้ษิยเ์ก่าเขา้รว่มกจิกรรมมากขึน้ 
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