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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2553 คณะศลิปะศาสตร ์มหีลกัสูตรรวมทัง้สิน้ 3 หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตร

ระดบัปรญิญาโท 2 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 1 หลกัสูตร มจี านวนนักศกึษารวมทัง้สิน้ 75 
คน แบ่งเป็นนักศกึษา ระดบัปรญิญาโท จ านวน 56 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 19 คน ตลอดจนมี
ผูส้ าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2553 รวมทัง้สิน้ 28 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาโท จ านวน 28 คน แต่ใน
ส่วนของระดบัปรญิญาเอกยงัไมม่ผีูส้ าเรจ็การศกึษา นอกจากนี้คณะมบีุคลากรรวมทัง้สิน้ 79 คน (ไม่นับรวม
ลกูจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิแบ่งเป็นบุคลากรทีเ่ป็นอาจารยแ์ละนักวจิยั จ านวน 57 
คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 22 คน 

ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 คณะผูป้ระเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพื้นที่จดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบขอ้มูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบนั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิอยา่งไมเ่ป็นทางการ ดงันี้ 
 คณะศลิปศาสตร์ มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่ในระดบัดี (4.01) โดย
จ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานักศกึษา (5.00) องคป์ระกอบที ่6 การท านุบ ารุง
ศลิปะและวฒันธรรม (5.00) องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ (4.67) และองค์ประกอบที่ 8 
การเงนิและงบประมาณ (5.00) ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที่ 2 การผลติบณัฑติ (3.69) องคป์ระกอบที่ 4 การวจิยั (4.11) และ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (4.00) ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบัพอใช้ จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน 
วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินงาน (3.00) และส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบั
ต้องปรบัปรุง จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที ่5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (2.50) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

 
คณะผู ้ประเมนิคุณภาพการศ ึกษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 ของ         

คณะศิลปศาสตร์ มรีายนามต่อไปนี้ 
 
1.  ดร.นนัทน์ ถาวรงักูร ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.ดร.กุลพร หริญับรูณะ กรรมการภายนอก 
3.  รศ.ดร.วเิชยีร ชุตมิาสกุล กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.ธนญัญา วสุศร ี กรรมการ 
5.  ดร.ชเนนทร ์ มัน่คง กรรมการ 
6.  ผศ.ดร.คมกฤตย ์ ชมสุวรรณ กรรมการ 
7.  นางสาวสุจติรา บุญอยู ่ กรรมการ 
8.  นางรชันี รตันพไิชย เลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 

บทน า 
 
3.1 ประวติัความเป็นมา 

คณะศลิปศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีซึ่งมพีฒันาการ
เริม่ต้นจากการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษ และวชิาพืน้ฐานทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์โดยมี
การจดัตัง้เป็นภาควชิาภาษาและสงัคม สงักดัคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและวทิยาศาสตร ์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2514  
ทัง้นี้ ภารกิจหลกั คอื สอนวชิาภาษาองักฤษ และวชิาในกลุ่มสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 
2533 เพื่อความคล่องตวัในการบรหิารจดัการ คณะวทิยาศาสตรจ์งึได้แยกตวัออกจากคณะเดมิ ส่วนภาควชิา
ภาษาและสงัคมยงัคงสงักดัคณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมดงัเดมิ  
 ในปี พ.ศ. 2536 ภาควชิาภาษาและสงัคมไดจ้ดัท าโครงการจดัตัง้คณะศลิปศาสตรเ์สนอต่อสภาสถาบนัฯ 
เพื่อขอแยกการบรหิารงานออกจากคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม และยกฐานะขึน้เป็นคณะศลิปศาสตร ์เมื่อ
คราวประชุมครัง้ที ่5/2537 วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2537 ซึง่สภาสถาบนัฯ ไดม้มีตใิหค้วามเหน็ชอบและให้
น าเสนอต่อทบวงมหาวทิยาลยั แต่ยงัมไิดด้ าเนินการส่งทบวงฯ เพื่อขออนุมตั ิ
    ในปี พ.ศ. 2541 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรไีดเ้ปลีย่นสภาพเป็น มหาวทิยาลยัในก ากบั
ของรฐั และเปลีย่นชื่อเป็น “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร”ี เมือ่วนัที ่6 มนีาคม พ.ศ. 2541 โครงการ
จดัตัง้คณะศลิปศาสตร ์จงึได้รบัการเสนอขึน้มาอกีครัง้หนึ่ง และได้รบัความเหน็ชอบและอนุมตัโิครงการจดัตัง้
คณะศลิปศาสตร ์ จากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมครัง้ที ่1/2541 วนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2541 และ
ทบวงมหาวทิยาลยัไดใ้ห้ความเหน็ชอบการบรรจุโครงการจดัตัง้คณะศลิปศาสตรไ์วใ้นแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2540-2544) เมื่อวนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2543 และไดร้บัการประกาศลงใน
ราชกจิจานุเบกษา ฉบบัทัว่ไป เล่ม 117 ตอนที ่89 ง วนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 

ในปี พ.ศ. 2549 คณะศลิปศาสตรไ์ดม้กีารปรบัปรุงโครงสรา้งการบรหิารจดัการ โดยยุบรวมสายวชิา
ภาษาศาสตรป์ระยุกต์กบัสายวชิาภาษาพืน้ฐาน เป็นสายวชิาภาษา มกีารจดัตัง้ศูนยว์จิยัและบรกิารวชิาการ 
เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนงานวจิยั ตลอดจนงานบรกิารวชิาการทีมุ่่งเน้นการบรกิารใหก้บัหน่วยงาน /องคก์ร
ภายนอกมหาวทิยาลยั ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คอื หน่วยวจิยั หน่วยทดสอบ และหน่วยบรกิาร และ
จดัตัง้ศูนยส์ารสนเทศและการเรยีนรูข้ ึน้ เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการเรยีนรูข้องนักศกึษาและบุคลากรของ
คณะฯ และมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย 3  หน่วยงาน คอื ศูนยก์ารเรยีนรูแ้บบพึ่งตนเอง หน่วยทรพัยากร
การเรยีนรู ้และ หน่วยเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนรู ้นอกจากนี้ยงัมสี านักงานคณบด ีซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
งาน คอื กลุ่มงานสนบัสนุนบรหิาร และกลุ่มงานสนบัสนุนวชิาการ  ดงันี้ 

- กลุ่มงานสนบัสนุนบรหิาร ประกอบดว้ย งานบรหิารและธุรการ งานคลงัและพสัดุ และ
งานนโยบายและแผน 

- กลุ่มงานสนบัสนุนวชิาการ ประกอบดว้ย งานบรกิารวชิาการ งานประกนัคุณภาพ
การศกึษา และงานเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนรู้ 
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ในปี พ.ศ. 2552 สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีในการประชุมครัง้ที ่128 เมื่อวนัที ่
13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2552 ไดม้มีตอินุมตักิารจดัตัง้หน่วยภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Unit : 
FLU) สงักดัศูนยว์จิยัและบรกิารวชิาการ ทัง้นี้ เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนงานดา้นความเป็นสากลของคณะฯ 
และมหาวทิยาลยั และในการประชุมครัง้ที ่129 เมื่อวนัที ่11 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ไดม้มีตอินุมตัหิลกัสูตร
วชิาศกึษาทัว่ไป เพื่อมุ่งหวงัใหบ้ณัฑติของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรมีคีวามเป็นมนุษยท์ี่
สมบูรณ์ และผลติบณัฑติให้มคีุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ของมหาวทิยาลยั และได้มอบหมายให้
ส านักงานวชิาศกึษาทัว่ไป คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีดูแลหลักสูตรวชิา
ศกึษาทัว่ไป 

 
3.2 ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมองคก์ร ค่านิยม  
    คณะศลิปศาสตรไ์ดม้กีารก าหนดปณธิาน วสิยัทศัน์ และพนัธกจิของคณะขึน้เพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางในการด าเนินงานของคณะดงันี้ 
 
ปณธิาน วชิาการกา้วล ้า     คุณธรรมน าหน้า    พฒันาสงัคม 
วสิยัทศัน์ “เป็นหน่ึงในคณะศลิปศาสตรท์ีด่ทีีสุ่ดของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยใีนภูมภิาคอาเซยีน” 
พนัธกจิ 
 

1. สรา้งนวตักรรมการเรยีนรูแ้ละการเรยีนการสอนภาษา มนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร์ 
2. ผลติบณัฑติของ มจธ. ใหม้คีวามรูค้วามสามารถและความงดงามในจติใจ เป็น 
    ทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณค่าของชาตแิละนานาชาต ิ
3. ผลติผลงานวจิยั นวตักรรม และการบรกิารทางวชิาการ เพื่อสนบัสนุนให ้มจธ. กา้วสู่   
    ความเป็นเลศิ 
4. พฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหเ้ก่ง ด ีและมคีวามสุข 
5. อนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของไทย 

วฒันธรรม
องคก์ร 
 

1. มคีวามมุง่มัน่ ขยนัและอดทน 
2. มคีวามเคารพและใหเ้กยีรตผิูอ้าวุโส 
3. มคีวามรกัและเสยีสละต่อองคก์ร 
4. มคีวามรบัผดิชอบและซื่อสตัยต่์อองคก์ร 
5. มนี ้าใจและกระตอืรอืรน้ในการท างาน 
6. มกีารท างานเป็นทมี 

ค่านิยม 
 

1. ยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม 
2. มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
3. มคีวามสนใจใฝเ่รยีนรู ้
4. มคีวามสนใจในนวตักรรม 

 
 

 



 

 
6 

ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมิน           
คณะศลิปศาสตร ์ในวนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ซึง่มรีายละเอยีดขัน้ตอนดงันี้ 

1. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในประชุมชี้แจงวตัถุประสงค์ ขอบเขต
วธิกีารในการประเมนิคุณภาพภายในใหค้ณะกรรมการประเมนิรบัทราบ  

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันวางแผนตรวจเยี่ยม  
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเหน็ เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน และก าหนด
เกณฑใ์นการประเมนิไปในทศิทางเดยีวกนั อกีทัง้แบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละองค์ประกอบใน
รายงานการประเมนิตนเอง ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 องคป์ระกอบที ่1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ ดร.นนัทน์  ถาวรงักูร  

นาวสาวสุจติรา  บุญอยู ่
องคป์ระกอบที ่2  ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.วเิชยีร  ชุตมิาสกุล 

ผศ.ดร.ธนญัญา  วสุศร ี
องคป์ระกอบที ่3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ ดร.ชเนนทร ์  มัน่คง  

นางรชันี  รตันพไิชย 
 องคป์ระกอบที ่4, 5 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.กุลพร  หริญับรูณะ  

ผศ.ดร.คมกฤตย ์ ชมสุวรรณ 
3. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในมอบหมายให้คณะกรรมการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายในกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองในส่วนที่คณะกรรมการแต่ละท่าน
รบัผดิชอบ 

4. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในนดัหมายการลงพืน้ทีต่รวจประเมนิคณะ 
 
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
คณะและบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 
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4.3 ภายหลงัการประเมิน 
 คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิในกรณีทีไ่ม่สามารถคน้หาเอกสารไดท้นัภายในวนัประเมนิใหแ้ก่ผู้
ประเมนิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนัท าการ โดยคณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาจะตรวจสอบเอกสารเพิม่เตมิ
และจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์เสนอให้แก่อธกิารบดภีายหลงัจาก 7 วนัท าการที่คณะยื่น
เอกสารเพิม่เตมิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนัท าการ 
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ส่วนท่ี 5 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

 

ตวับง่ช้ีคณุภาพ ตวัตัง้

ตวัหาร

ตวับง่ช้ี 1.1 6 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 2.1 5+1 ข้อ 4.00

19.00

54.00

3.00

54.00

ตวับง่ช้ี 2.4 5 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 2.5

ตวับง่ช้ี 2.6 6 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 2.7 5+1 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 2.8 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 3.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 3.2 6 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 4.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 4.2 5+1 ข้อ 4.00

2589647.00

52.00

ตวับง่ช้ี 5.1 5 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 5.2 5 ข้อ 2.00

ตวับง่ช้ี 6.1 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 7.1 7 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 7.2 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 7.3

ตวับง่ช้ี 7.4 6 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 8.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 9.1 9 ข้อ 4.00

รวมคะแนนการประเมิน 4.01

ตวับง่ช้ี 4.3 75,000 บาท 49800.90 3.32

คะแนนการประเมิน

 (ตามเกณฑ์ สกอ.)
เป้าหมาย

ร้อยละ 40

1,2,3,4,5,7 (6 ข้อ)

1,2,3,4,5,6,7 (7 ข้อ)

ผลลพัธ์

( %หรือสดัส่วน)

ตวับง่ช้ี 2.3

ตวับง่ช้ี 2.2 2.93

0.935.56

35.19

1,2,3,5,6 (5 ข้อ)

ผลการด าเนินงาน

1,2,3,4,5 (5 ข้อ)

1,2,3 (3 ข้อ)

1,2,3,4,5,7 (6 ข้อ)

2,3 (2 ข้อ)

1,2,4,5,6,7,8,9 (8 ข้อ)

1,2,3,4,5,6,7 (7 ข้อ)

1,2,3,4,5 (5 ข้อ)

2,3,4,5,6,7 (6 ข้อ)

ร้อยละ 6

1,2,3,4,5,7 (6 ข้อ)

1,2,3,4,5 (5 ข้อ)

1,2,3,4,5 (5 ข้อ)

1,2,3,4,5,6 (6 ข้อ)

1,2,3,4,5,6 (6 ข้อ)

1,2,3,4,5,6,7 (7 ข้อ)

1,2,3,4,5 (5 ข้อ)
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

 

ผลการประเมิน

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบท่ี 2 1.93 4.25 5.00 3.69 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 4 3.32 4.50 - 4.11 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 2.50 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 4.67 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุองคป์ระกอบ
2.39 4.24 5.00 4.01 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

องคป์ระกอบ หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

I รวม OP

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้
   3.51 - 4.00  การด าเนินงานระดบัดี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก

9 
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 
 

ผลการประเมิน

   มาตรฐานท่ี 1 - - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   มาตรฐานท่ี 2

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.17 - 4.17 การด าเนินงานระดบัดี

       มาตรฐานท่ี 2 ข 2.39 4.22 - 3.76 การด าเนินงานระดบัดี

   มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
2.39 4.24 5.00 4.01 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

รวม 

มาตรฐานการอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้
   3.51 - 4.00  การด าเนินงานระดบัดี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

ผลการประเมิน

  ด้านนักศึกษา

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 4.00 5.00 4.14 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.25 - 4.25 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านการเงิน 3.32 5.00 - 4.16 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้

  และนวตักรรม
1.93 4.50 - 3.21 การด าเนินงานระดบัพอใช้

  เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

  ของทกุมมุมอง
2.39 4.24 5.00 4.01 การด าเนินงานระดบัดี

  ผลการประเมิน ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

รวม 

มมุมอง

ด้านการบริหารจดัการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้
   3.51 - 4.00  การด าเนินงานระดบัดี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
 

ผลการประเมิน

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ

   และความพร้อม

   ในการจดัการศึกษา

   (1) ด้านกายภาพ - - - -

   (2) ด้านวิชาการ 1.93 4.00 - 3.17 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.20 - 4.20 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 1
1.93 4.22 - 3.81 การด าเนินงานระดบัดี

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ

   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (2) ด้านการวิจยั 3.32 4.50 - 4.11 การด าเนินงานระดบัดี

   (3) ด้านการให้บริการ

        ทางวิชาการแก่สงัคม
- 2.50 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ

        ศิลปะและวฒันธรรม
- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 2
3.32 4.25 5.00 4.23 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
2.39 4.24 5.00 4.01 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ต้องปรบัปรงุ ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้
   3.51 - 4.00  การด าเนินงานระดบัดี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ
คณุภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
จดุแขง็  

1. บุคลากรมสี่วนรว่มในการจดัท าแผนกลยทุธข์องคณะ 
2. มกีารเชญิผูเ้ชีย่วชาญมาช่วยแนะน าในการจดัท าแผนกลยทุธ ์
3. มกีารวเิคราะหค์วามเชื่อมโยงของแผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตักิาร และแผนยทุธศาสตร ์มจธ. 

  
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ควรเชญิผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีตามพนัธกจิเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัท าแผนกลยทุธข์องคณะ 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. การก าหนดค่าเป้าหมายแผนกลยทุธร์ายตวับ่งชีไ้มค่รบทุกตวับ่งชี ้
2. ขาดการตดิตามการด าเนินงานตามแผนกลยทุธอ์ย่างชดัเจน 
3. ขาดการปรบัปรงุแผนกลยทุธ ์

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรระดมสมองเพื่อก าหนดค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ ์
2. ควรก าหนดแผนการติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ

ด าเนินงานและปรบัปรงุการด าเนินงาน 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
จดุแขง็  

1. เป็นผูพ้ฒันานกัศกึษาดา้นคุณธรรมจรยิธรรมทีพ่รอ้มในระดบัแนวหน้า (ระดบัชาต/ินานาชาต)ิ 
2. ทรพัยากรดา้นการเรยีนการสอนเพยีบพรอ้ม 

 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. เพิม่การพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของนกัศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาของคณะต่อไป 
2. ควรมกีารสนบัสนุนการเปลีย่นทรพัยส์นิเป็นทุนเพื่อขยายการใหบ้รกิารต่อไป 

 
จดุท่ีควรพฒันา 

1. ควรปรบัการเรยีนการสอนใหค้รบ 15 สปัดาหท์ุกรายวชิา และก าหนดเนื้อหาการเรยีนการสอนใน
แต่ละรายสปัดาห ์รวมทัง้ ตารางเรยีน – สอน ควรจะใหค้รบ 3 ชม.ต่อสปัดาห ์(ส าหรบัรายวชิาทีม่ ี3 หน่วย
กติ) 
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2. แผนการพฒันาบุคลากรบางขอ้ขาดความชดัเจน เช่น ตวับ่งชี ้
3. ขาดความเชื่อมโยงจากผลการประเมนิมาสู่ผลการปรบัปรงุแผนพฒันาบุคลากร 
4. เอกสารมจี านวนมากทีอ่าจไมเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิ แต่เอกสารจ าเป็นไมป่รากฎ 
5. อาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการมน้ีอย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพจิารณาและปฏบิตัติามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรใหค้รบถ้วนและมมีาตรฐานการก าหนดของ
รายวชิา 

2. ควรระบุแผนและผล โดยแสดงตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน 
3. ควรน าผลสรปุการประเมนิเพื่อเชื่อมโยงการปรบัปรงุแผนพฒันาบุคลากรครัง้ถดัไป 
4. ควรแสดงเอกสารเฉพาะทีใ่ชใ้นการประเมนิ 
5. ควรสนบัสนุนงบประมาณใหอ้าจารยท์ุกท่านในคณะเพื่อการท าวจิยั 

 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

1. ควรใช ้IT ในการจดังานเอกสาร 
 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
จดุแขง็  

1. ระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาที่ช่วยให้เกิดเครือข่ายของนักศึกษาปจัจุบันเต็มเวลา 
นกัศกึษาไมเ่ตม็เวลา และศษิยเ์ก่า 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจดัสรรทรพัยากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่า เช่น สถานที ่
บุคลากร 

2. ควรก าหนดแผนปฏิบตัิการประจ าปีให้ชดัเจน ในด้านกรอบเวลา ทรพัยากร จ านวนบุคลากร 
กระบวนการด าเนินการ 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
จดุแขง็  

คณะมกีารด าเนินงานด้านวจิยัอย่างครบถ้วน มงีบประมาณสนับสนุนงานวจิยัทัง้แหล่งภายในและ
ภายนอกและมกีลยุทธ์ที่ส่งเสรมิงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ เช่น การพฒันาศกัยภาพทางการวจิยัของ
บุคลากร การติดตาม การประเมนิผลเพื่อประกนัความส าเรจ็ของงานวจิยัและการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานในรปูของการจดัการประชุมทางวชิาการและการจดัอภปิราย คณะมกีลไกในการสนับสนุนการท าวจิยั
ในรปูของศูนยว์จิยั Resource Center เวบ็ไซตแ์ละกจิกรรมทางวชิาการอื่น ๆ 

 



 

 
15 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
ควรสนับสนุนให้นักศกึษาขอทุนท างานวจิยัด้วย และหากมกีารบูรณาการงานวจิยัที่เกี่ยวกบัภาษา 

การเรยีนการสอนและเทคโนโลยเีพื่อสรา้งสรรคส์ิง่ประดษิฐท์ีเ่ป็นนวตักรรมเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนภาษา 
เช่น โครงการ Translation Machine ทีร่ว่มกบับรษิทั หน่วยงานธุรกจิเพื่อส่งเสรมิการสรา้งสรรคส์ิง่ประดษิฐ์ 
 
จดุท่ีควรพฒันา 

ศูนย์วจิยัและบรกิารวชิาการควรด าเนินการทางรุกให้นักศึกษาสนใจขอทุนท าวิจยัด้วย เพราะใน
รายงานยงัไม่มนีักศกึษาขอทุนท าวจิยั ท าให้การประเมนิการท างานของศูนยว์จิยัและบรกิารวชิาการไม่สูง
เท่าทีค่วร 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรตัง้เงนิทุนให้โครงการท าวิจยัที่ด าเนินการโดยอาจารย์และนักศึกษาบณัฑติที่ระบุใน
เอกสารว่าไมไ่ดข้อทุนเพราะเป็นงานวจิยัทีน่่าสนใจและมจี านวนมาก 

2. คณะควรสนับสนุนงานวิจัยที่บูรณาการศาสตร์ระหว่างภาษา การเรียนการสอนภาษาและ
เทคโนโลยใีหม ่ๆ เพื่อน าไปสู่งานวจิยัทีส่รา้งสิง่ประดษิฐ์ 

3. คณะควรใหร้ายละเอยีดของระยะเวลาของโครงการวจิยัเพื่อความถูกต้องของจ านวนงบประมาณที่
ใชใ้นแต่ละปี 

4. ควรสนบัสนุนใหบุ้คลากรภายในท าโครงการวจิยัภายในคณะมากขึน้ (หวัหน้าโครงการ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จดุแขง็  

1. คณะมหีลกัสตูรทีส่ามารถสรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมไดเ้ป็นอย่างมาก 
 
จดุท่ีควรพฒันา 

1. การประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ อนัจะน าไปสู่การพฒันาของโครงการต่างๆ ในอนาคต 
2. การตดิตามผลการด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อน าไปสู่การพฒันาโครงการต่างๆ ที่จะเกดิขึน้ต่อไป

ในอนาคต 
3. การจดัการความรูท้ีไ่ดสู้่สาธารณะ (Simplified)  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมกีารเน้นงานบรกิารวชิาการในระดบับณัฑติศกึษาใหม้ากขึน้ 
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องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม  
จดุแขง็  

1. มคีณะท างานจดักระบวนการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นกลุ่มชัดเจน และมีความ
พยายามอยา่งสงูในการบูรณาการศลิปวฒันธรรมเขา้กบัการจดัการเรยีนการสอน 

2. มคีวามหลากหลายของบรบิททางวฒันธรรมทีน่ ามาบรูณาการเขา้กบัการเรยีนรู้ 
 
จดุท่ีควรพฒันา 

1. รปูแบบการท างานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและกจิกรรมซ ้าเดมิ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรน าเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของคณะฯ เขา้มาเสรมิกจิกรรมดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 
2. ควรจดัการความรู้ทัง้ในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เกิดจากการเรยีนรู้แบบบูรณาการในบรบิท

วฒันธรรมทีห่ลากหลาย 
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
จดุแขง็  

1. ผูบ้รหิารคณะและกรรมการประจ าคณะมธีรรมาภบิาล และมสี่วนรว่มของบุคลากรภายในคณะ 
2. การจดัการความรูส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องคณะ 
3. มกีารจดัท าระบบบรหิารความเสี่ยงสอดคล้องกบักลยุทธข์องคณะ และถ่ายทอดสู่แผนปฏบิตักิาร

ไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ควรใหก้ลไกของ KM ใหเ้ป็นระบบ เพื่อส่งเสรมิให ้KM ภายในคณะเขม้แขง็ขึน้ 
 
จดุท่ีควรพฒันา 

1. การรายงานในเรือ่งผลการด าเนินงาน ตวับ่งชี ้7.1 ยงัไมช่ดัเจน การอา้งองิเอกสารไมส่อดคลอ้ง 
2. KM  และกลไกภายในคณะยงัขาดความเชื่อมโยง ท าใหจ้ดุเด่นไมป่รากฏเท่าทีค่วร 
3. การบรหิารความเสีย่ง ควรพจิาณาความเสีย่งดา้นอื่น ๆ เพิม่เตมิจากดา้นการวจิยั 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ผูบ้รหิารควรจะมอบหมายอาจารยห์รอืบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง พจิารณา SAR เพื่อความชดัเจนและ
พจิารณาความสอดคลอ้งของเอกสาร 

2. ควรมกีารแลกเปลี่ยน / หารอืระบบ KM ภายในคณะ เช่น ก าหนดเวลาที่ชดัเจนในการเผยแพร่
ขอ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์
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3. ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงและน าทุกประเด็นของความเสี่ยงไปปรบัแผนกลยุทธ์ของคณะ และ
ถ่ายทอดสู่แผนปฏบิตักิารเพื่อพฒันาคุณภาพของคณะ 
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
จดุท่ีควรพฒันา 

1. แผนกลยทุธท์างการเงนิขาดการวเิคราะหเ์พื่อตอบสนองเป้าหมายของคณะในระดบัทีส่งูขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมกีารวเิคราะหเ์พื่อใหไ้ดแ้ผนกลยทุธท์างการเงนิทีต่อบสนองเป้าหมายเชงิรกุ 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
จดุแขง็  

1. ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพเกดิจากการมสี่วนรว่มของบุคลากรส่วนใหญ่ของคณะ 
2. SAR สะทอ้นกระบวนการพฒันาคณะฯในปีทีผ่่านมาไดอ้ย่างด ีเหน็ไดช้ดัเจนถงึเป้าหมายในการ

ปรบัปรงุคุณภาพและแผนการด าเนินงานในการแกป้ญัหาไดช้ดัเจน 
 
จดุท่ีควรพฒันา 

1. ในการจดัท า SAR หลกัฐานที่น ามาสนับสนุนตวับ่งชี้ในหลายขอ้ยงัไม่ตรงกบัวตัถุประสงค์ของ
เกณฑก์ารประเมนิ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการท าประกนัคุณภาพสามารถ น่าจะน าไปใช้ในการท า SWOT Analysis  เพื่อ
ตัง้เป้าหมายใหมใ่นการพฒันาคณะฯ ใหก้า้วหน้ามคีุณภาพทีส่งูขึน้เตม็ตามศกัยภาพ 

2. ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพของคณะฯไปสู่ระดบัทีส่งูขึน้ 
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5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างองิของคณะศลิปะศาสตร ์ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.01 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื 5.00 รองลงมาคือ ตวับ่งชี้ด ้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.24 และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื 2.39 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนก
ตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่
ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้้านกระบวนการเพยีงตวั
บ่งชีเ้ดยีว  

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.69 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.25 และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื 1.93 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.11 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื 3.32  

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดบัต้อง
ปรบัปรงุ มคี่าเฉลี่ย 2.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้
เดยีว  

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี
มาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 
4.67 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของคณะศลิปะศาสตร ์ตามมาตรฐานการ
อุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชีด้้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.24 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 2.39 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการ
ประเมนิ พบว่า  
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 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.17 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.76 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.22 และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่น้อยสุด 2.39 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดี          
มคี่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะศิลปศาสตร์ มุมมองด้านการ
บรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.24 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2.39 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบ
การประเมนิ พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.14
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 และ ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 4.00  
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.25 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.16 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวั
บ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด  
3.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 
3.21 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 และตวับ่งชี้
ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 1.93  
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผู ้ประเมนิได ้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอ ิงของคณะศ ิลปศาสตร ์ ตาม
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.24 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2.39 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนก
ตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
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 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี่าเฉลี่ย 3.81 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.22 
และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 1.93 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านกายภาพ  ไม่มผีลการประเมนิ เนื่องจากเป็นผลการด าเนินงานของทาง
มหาวทิยาลยั 

2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.17 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 1.93 

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.23 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.25 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ยน้อยสุด 3.32 เมื่อ
พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมือ่จ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 5.00 

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.11 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 และ ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่น้อย
ทีสุ่ด 3.32 

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัต้องปรบัปรุง 
มคี่าเฉลี่ย 2.50 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า มตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

 
5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
จดุแขง็  

1. บุคลากรของคณะทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนุนมศีกัยภาพและเจตคตทิีด่ ี
2. มกีารท างานเป็นทมี มสี่วนรว่มของบุคลากรทุกฝา่ย 
3. ผูบ้รหิารคณะเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในคณะมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจเชงิบรหิาร 
4. กระบวนการพฒันานกัศกึษาท าใหไ้ดบ้ณัฑติทีม่คีุณภาพ 
5. กระบวนการเรยีนการสอนและสิง่แวดลอ้มภายในคณะดงึดดูใหน้กัศกึษาเขา้มาเรยีน 
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จดุท่ีควรพฒันา 
1. งานวจิยัทีต่พีมิพม์จี านวนน้อย และเป็นระดบัชาตมิากกว่าระดบันานาชาต ิ
2. จ านวนนกัศกึษาต่างชาตน้ิอย 
3. เอกสารอา้งองิมจี านวนมาก และบางส่วนไมส่อดคลอ้งกบัเกณฑป์ระเมนิและผลการด าเนินงาน  
4. ขาดการประเมนิผลสมัฤทธิข์องการบรกิารวชิาการและการตดิตามผลการด าเนินงานของโครงการ 
5. จ านวนนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาน้อย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิม่สดัส่วนงานวจิยัทีต่พีมิพใ์นระดบันานาชาต ิ
2. ควรเพิม่สดัส่วนของนกัศกึษาชาวต่างชาตแิละนกัศกึษาไทย 
3. ควรน าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งมาอา้งองิ 
4. แผนการด าเนินงานควรครอบคลุมถงึระบบการประเมนิผลสมัฤทธิข์องการบรกิารวชิาการและการ

ตดิตามผลการด าเนินงานของโครงการ 
5. ควรจดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนการศกึษาให้เพิม่ขึน้ เพื่อดงึดูดนักศกึษาให้เขา้มาเรยีน

มากขึน้ 
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ภาคผนวก 
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