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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผ ู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2554 คณะศิลปศาสตร ์มหีลกัสูตรรวมทัง้สิ้น 3 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตร

ระดบัปรญิญาโท 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 1) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต ์ดา้น
การสอนภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 2) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาต ิ(หลกัสูตรนานาชาต)ิ และหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 1 หลักสูตร ได้แก่  
หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต ์ดา้นการสอนภาษาองักฤษ มจี านวนนักศึกษา
รวมทัง้สิน้ 101 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 79 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 22 คน 
ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2554 รวมทั ้งสิ้น 1 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 1 คน 
นอกจากน้ีคณะมบุีคลากรรวมทัง้สิน้  77  คน   (ไม่นับรวมลูกจา้งชัว่คราว)     โดยจ าแนกตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัต ิแบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์และนักวิจยั จ านวน 54 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 23 คน 
 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2554 คณะผู ้ประเมินได้
ศึกษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอา้งองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอียด พร้อมทั ้งได ้
ตรวจเยี่ยมพืน้ที่จดัการศึกษา การวิจยั และการบรกิารวิชาการของคณะ ตลอดจนไดร้บัทราบข้อมูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผูบ้รหิาร อาจารย์ นักศึกษาป ัจจุบัน และผู ้ที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้ิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมนิ ดงัน้ี 
 

คณะศิลปศาสตร ์มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่ในระดับดี (4.09)  โดย
จ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า  คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ ในระดับดีมาก จ านวน 4 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา (5.00) องคป์ระกอบที่ 6 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (5.00) องคป์ระกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ(4.67)  และองค์ประกอบที่ 8 การเง ิน
และงบประมาณ (5.00) มผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบที่ 
1 ปรชัญา ปณธิาน วัตถุประสงคแ์ละแผนด าเนินการ  (4.00)   องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (3.62) 
องคป์ระกอบที่ 4 การวิจ ัย  (3.82)  และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ( 4.00 )  
ส าหรบัองคป์ระกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่  องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
วิชาการแก่สงัคม (3.50)  
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศิลปศาสตร์ รอบการประเม ินปี  2554 มี

รายนามต่อไปน้ี (ให้ระบุชื่อกรรมการตามค าสัง่แต่งตัง้) 
 
1.  รศ.ดร. มณป่ิีน พรหมสุทธริกัษ ์ ประธานกรรมการ 

(มหาวิทยาลยัศิลปากร) 
2.  อาจารย์จติธกิร สุนทรศารทูล กรรมการ 
3.  ผศ. ทัศนีย์ ชยาวนิช กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.ภูรติ ธนะกิจเกษม กรรมการ 
5.  ดร. ธรีะเดช เจยีรสุขสกุล กรรมการ 
6.  คุณปรยีานุช รชัตะหิรญั กรรมการ 
7.  คุณทิพวรรณ หันหาบุญ กรรมการ 
8.  คุณรตันภรณ ์ ลมิป์แสงรุจ ี กรรมการและเลขานุการ 
9.  คุณรตัน์สุดา บรริกัษ ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
คณะศิลปศาสตร ์มพีฒันาการจากการจดัการเรยีนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาพื้นฐานทาง

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ และจดัตัง้เป็นภาควิชาภาษาและสงัคม สงักัดคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร ์ ตัง้แต่ปีพ.ศ.2514 
 
 ในปี พ.ศ. 2536 ภาควิชาภาษาและสงัคมไดจ้ดัท าโครงการจดัตัง้คณะศิลปศาสตรเ์สนอต่อสภาสถาบันฯ  
พ.ศ. 2537 สภาสถาบันฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบและให้น าเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย แต่ยังมิได ้
ด าเนินการส่งทบวงฯ เพื่อขออนุมตั ิ
 
    ในปี พ.ศ. 2541 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรไีดเ้ปลีย่นสภาพเป็น มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรฐั และเปลีย่นชื่อเป็น “มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร”ี เมื่อวันที่ 6 มนีาคม พ.ศ. 2541 โครงการ
จดัตัง้คณะศิลปศาสตร ์จงึไดร้บัการเสนอขึ้นมาอกีคร ัง้หน่ึง และได้ร ับความเห็นชอบและอนุมัต ิโครงการจ ัดตัง้
คณะศิลปศาสตร ์ จากสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครัง้ที่  1/2541 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.  2541 และ
ทบวงมหาวิทยาลยัไดใ้ห้ความเห็นชอบการบรรจุโครงการจดัตัง้คณะศิลปศาสตรไ์ว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เมื่อวันที่ 2 สงิหาคม พ.ศ. 2543 และไดร้บัการประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทัว่ไป เล่ม 117 ตอนที่ 89 ง วันที่ 7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543 
 

ปณิธาน วิสยัทศัน์ และพันธกิจ   
ปณธิาน : วิชาการก้าวล ้า  คุณธรรมน าหน้า  พฒันาสงัคม 
วิสยัทัศน์: เป็นหน่ึงในคณะศิลปะศาสตรท์ี่ดทีี่สุดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีในภูมภิาคอาเซยีน 
พนัธกิจ: 1. สรา้งนวัตกรรมการเรยีนรูแ้ละการเรยีนการสอนภาษา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
  2. ผลติบัณฑติของ มจธ.ให้มคีวามรูค้วามสามารถและงดงามในจติใจ เป็นทรพัยากรบุคคล

ที่มคีุณค่าของชาตแิละนานาชาต ิ
  3. ผลติผลงานวิจยั นวัตกรรม และการบริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุนให้ มจธ.ก้าวสู่

ความเป็นเลศิ 
  4. พฒันาศักยภาพของบุคลากรให้เก่ง ด ีและมคีวามสุข 
  5. อนุรกัษศ์ิลปวัฒนธรรมและภูมปิญัญาท้องถิน่ของไทย 

  
คณะศิลปศาสตรป์ระกอบดว้ยหน่วยงานดงัต่อไปน้ี ส านักงานคณบดี สาขาวิชาภาษา สาขาวิชา

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ศูนย์สารสนเทศและการเรยีนรู ้ศูนย์วิจยัและบริการวิชาการ และส านักงาน
วิชาศึกษาทัว่ไป 
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 คณะศิลปะศาสตรม์อีาจารย์ประจ าจ านวน 52 คน  มีนักวิจ ัยจ านวน 2 คน และมีบุคลากรสาย
สนับสนุนจ านวน 38 คน 
 

อาคารคณะศิลปศาสตร ์ เป็นอาคาร 9 ชัน้ มพีืน้ที่ใช้สอยทัง้หมด 8,235.25 ตารางเมตร  
 

คณะศิลปศาสตรม์นีโยบายที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม 
จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2553   คณะฯ ไดเ้ปิดสอนในระดบับัณฑติศึกษาจ านวน 
3 หลกัสูตร โดยแบ่งเป็นปรญิญาโท 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
ประยุกต ์ดา้นการสอนภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาต ิ และ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาต ิ(หลกัสูตรนานาชาติ)   และ ปร ิญญาเอก 1 หลักสูตร 
ไดแ้ก่ หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตรป์ระยุกต ์ดา้นการสอนภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร
นานาชาต)ิ   และหลกัสูตรความร่วมมอืระดบัปรญิญาโทจ านวน 1 หลกัสูตร ไดแ้ก่  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑติ สาขาวิชาทักษะการจดัการทรพัยากรฐานชุมชน (ร่วมมอืกับคณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ) 
 
 คณะศิลปะศาสตรม์นัีกศึกษาของคณะจ านวน 105 คน เป็นนักศึกษาปริญญาโท 79 คน ปริญญาเอก 22 
คน และนักศึกษาโครงการ่วม 4 คน มนัีกศึกษาที่คณะตอ้งรบัผดิชอบสอนวิชาพื้นฐานจ านวน 31,916 คน 
 
 คณะศิลปะศาสตรก์ าหนดแผนกลยุทธเ์พื่อการพฒันาคณะไปสู่วิสยัทัศน์เป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที่ 1 
(พ.ศ.2553-2554) เป็นการพฒันาคณะเพื่อสรา้งองคก์รที่มขีีดสมรรถนะสูง ระยะที่ 2 (พ.ศ.2555 -2558) เป็น
การพฒันาคณะเพื่อสรา้งความเข้มแข็งทางวิชาการและความเป็นสากล และระยะที่  3 (พ.ศ.2559 - 2563) 
เป็นการพฒันาคณะเพื่อสรา้งชื่อเสยีงให้ก้าวสู่ความเป็นเลศิและเป็นที่หน่ึงในคณะศิลปศาสตร์ที่ด ีที่ สุดของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีในภูมภิาคอาเซยีน 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู ้ป ระ เมินคุณภาพการศึกษาภาย ในได้ประ ชุม ร่ว มกันเพื่ อก าหนดแผนการป ระ เมิน           
คณะศิลปศาสตร ์ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกับวิธกีารเก็บข้อมูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดยีวกัน ทัง้น้ีคณะกรรมการไดแ้บ่งหน้าที่ความรบัผิดชอบของแต่ละองค์ประกอบในรายงานการ
ประเมนิตนเอง ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบที่ 1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร. มณป่ิีน พรหมสุทธริกัษ ์
      ดร. ธรีะเดช เจยีรสุขสกุล 

องคป์ระกอบที่ 2  ผูร้บัผดิชอบ อาจารย์จติธกิร สุนทรศารทูล 
     ผศ. ทัศนีย์ ชยาวนิช 
องคป์ระกอบที่ 3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ คุณปรยีานุช รชัตะหิรญั 
     คุณรตันภรณ ์ ลมิป์แสงรุจ ี
     คุณรตัน์สุดา บรริกัษ ์

 องคป์ระกอบที่ 4, 5 ผูร้บัผดิชอบ คุณทิพวรรณ หันหาบุญ 
      ผศ.ดร.ภูรติ ธนะกิจเกษม 
 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ที่
ไดร้บัมอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายในไดเ้ยี่ยมชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณอ์าจารย์ บุคลากร นักศึกษาปจัจุบัน และศิษย์เก่า ตลอดจนศึกษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา จ านวน
หลกัสูตร เป็นตน้ โดยในวันประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการให้แก่ผู ้บร ิหาร
และบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 
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4.3 ภายหลงัการประเมิน 
1. คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิตามที่ประธานคณะกรรมการประเมินเห็นชอบภายใน 7 วัน   

ท าการ นับจากวันประเมนิ 
2. คณะกรรมการฯ จะพจิารณาผลการประเมนิและจดัท ารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ส่ง

ให้แก่คณะและงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 14 วันท าการ นับจากวันประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
คณะศิลปศาสตร ์

  
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 1.1 6 ข้อ (6 ข้อ) 1,2,3,4,5,6 4.00 
ตวับ่งช้ี 2.1 5+1 ข้อ (6 ข้อ) 1,2,3,4,5+7 4.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 
ร้อยละ 40/มีค่าการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 

21.00 
ร้อยละ 40.38 3.37 

52.00 

ตวับ่งช้ี 2.3 
ร้อยละ 6/มีค่าการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 

3.00 
ร้อยละ 5.77 0.96 

52.00 
ตวับ่งช้ี 2.4 6 ข้อ (6 ข้อ) 1,2,3,4,5,6 4.00 
ตวับ่งช้ี 2.5       
ตวับ่งช้ี 2.6 6 ข้อ (6 ข้อ) 1,2,3,4,5,7 4.00 
ตวับ่งช้ี 2.7 5+1 ข้อ (5 ข้อ) 1,3,4,5,7 4.00 
ตวับ่งช้ี 2.8 5 ข้อ (5 ข้อ) 1,2,3,4,5 5.00 
ตวับ่งช้ี 3.1 7 ข้อ (7 ข้อ) 1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งช้ี 3.2 6 ข้อ (6 ข้อ) 1,2,3,4,5,6 5.00 
ตวับ่งช้ี 4.1 7 ข้อ (6 ข้อ) 1,2,3,4,5,6 4.00 
ตวับ่งช้ี 4.2 5 ข้อ (5 ข้อ) 1,2,3,5,6 4.00 

ตวับ่งช้ี 4.3 50,000 บาท 
2541365.00 

51864.59 3.46 
49.00 

ตวับ่งช้ี 5.1 4 ข้อ (3 ข้อ) 1,2,3 3.00 
ตวับ่งช้ี 5.2 5 ข้อ (4 ข้อ) 2,3,4,5 4.00 
ตวับ่งช้ี 6.1 5 ข้อ (5 ข้อ) 1,2,3,4,5 5.00 
ตวับ่งช้ี 7.1 7 ข้อ (7 ข้อ) 1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งช้ี 7.2 5 ข้อ (5 ข้อ) 1,2,3,4,5 5.00 
ตวับ่งช้ี 7.3       
ตวับ่งช้ี 7.4 6 ข้อ (5 ข้อ) 1,2,3,4,5 4.00 
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ตาราง ป 1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
คณะศิลปศาสตร ์

  
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 8.1 7 ข้อ (7 ข้อ) 1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งช้ี 9.1 8 ข้อ (8 ข้อ) 1,2,3,4,5,6,7,8 4.00 
รวมคะแนน
การประเมิน 

    4.09 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
คณะศิลปศาสตร์ 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเรง่ดว่น 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 

I P O รวม  
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 

3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   องคป์ระกอบท่ี 2 2.17 4.00 5.00 3.62 การด าเนินงานระดบัดี   
   องคป์ระกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 4 3.46 4.00 - 3.82 การด าเนินงานระดบัดี   
   องคป์ระกอบท่ี 5 - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   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   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

2.60 4.29 5.00 4.09 การด าเนินงานระดบัดี   

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

ตาราง ป.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ 

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเรง่ดว่น 

I P O รวม  

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

   มาตรฐานท่ี 1 - - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   มาตรฐานท่ี 2             

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.33 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี   

       มาตรฐานท่ี 2 ข 2.60 4.22 - 3.82 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

2.60 4.29 5.00 4.09 การด าเนินงานระดบัดี   

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

ตาราง ป.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

คณะศิลปศาสตร์ 

มุมมอง 
ด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเรง่ดว่น 

I P O รวม  

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.17 5.00 4.29 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.25 - 4.25 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านการเงิน 3.46 5.00 - 4.23 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านบุคลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

2.17 4.50 - 3.33 การด าเนินงานระดบัพอใช้   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

2.60 4.29 5.00 4.09 การด าเนินงานระดบัดี   

  ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
ตาราง ป.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ 

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเรง่ดว่น 

I P O รวม  

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ และความพร้อม 
   ในการจัดการศึกษา 

          
 

   (1) ด้านกายภาพ - - - - กรอกคะแนนผิด? ตรวจสอบใหม่   
   (2) ด้านวิชาการ 2.17 4.00 - 3.27 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.40 - 4.40 การด าเนินงานระดบัดี   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 2.17 4.33 - 3.94 การด าเนินงานระดบัดี   
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ 
   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา 

            

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.67 5.00 4.75 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (2) ด้านการวิจัย 3.46 4.00 - 3.82 การด าเนินงานระดบัดี   
   (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 2 3.46 4.25 5.00 4.25 การด าเนินงานระดบัดี   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 2.60 4.29 5.00 4.09 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.6 รายงานผลการประเมินตามตวับ่งช้ีของ สมศ. 

ตารางคะแนนสรุปผลการประเมิน สมศ. 
คณะศิลปศาสตร ์

ตวับ่งช้ี
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน 

ตวัตัง้ / 
ตวัหาร 

ผลลพัธ ์

ด้านคุณภาพบณัฑิต 
ตวับ่งชี้ที่ 1           
ตวับ่งชี้ที่ 2           
ตวับ่งชี้ที่ 3 รอ้ยละ 25 0 / 16 0 ไม่บรรลุเป้าหมาย 0.00 
ตวับ่งชี้ที่ 4 รอ้ยละ 50 3 / 1 300 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคุณภาพบณัฑิต 2.50 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ตวับ่งชี้ที่ 5 รอ้ยละ 10 13 / 54 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 6 รอ้ยละ 20 8 / 54 14.81 ไม่บรรลุเป้าหมาย 3.70 
ตวับ่งชี้ที่ 7 รอ้ยละ 8 0.25 / 54 0.46 ไม่บรรลุเป้าหมาย 0.23 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 2.98 
ด้านการบริการวิชาการ 
ตวับ่งชี้ที่ 8 รอ้ยละ 30 26 / 30 86.67 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ตวับ่งชี้ที่ 9 5 ข้อ (5 ข้อ) 1,2,3,4,5 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ 5.00 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตวับ่งชี้ที่ 10 5 ข้อ (4 ข้อ) 1,2,3,4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 4.00 
ตวับ่งชี้ที่ 11 5 ข้อ (5 ข้อ) 1,2,3,4,5 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 4.50 
ค่าเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีพันธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับ่งช้ี 1 – 11) 3.66 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบนั 
ตวับ่งชี้ที่ 12         
ตวับ่งชี้ที่ 13         
ตวับ่งชี้ที่ 14 ดชันี 6 185 / 52 รอ้ยละ 3.56 บรรลุเป้าหมาย 2.97 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบนั 2.97 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
ตวับ่งชี้ที่ 15         

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 3.59 



 

 
14 

5.7 จุดแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบ
คุณภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
 
 จุดแขง็  

1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธค์ณะ  
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ควรเพ่ิมความเช่ือมโยงของแผนกลยุทธก์ับแผนปฏิบติัการประจ าปีให้ชัดเจน 
   

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ขาดการประเมินตวัช้ีวดัตามแผนกลยุทธ ์
2. ขาดการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบติัการประจ าปีอย่างเป็นรูปธรรม 
  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควร มีการท า แผนปฏิบัติก ารประจ าปีอย่า งเป็นระบบในแต่ละ ปีการศึกษา หรือ

ปีงบประมาณ 
2. ควรมีการประเมินตวับ่งช้ีตามแผนกลยุทธ ์
3. ควรมีน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะหรือสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง

แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 
 จุดแขง็  

1. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถและมีจิตใจดี 
2. มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาท่ีดี 
3. มีหลกัสูตรท่ีตรงกับความต้องการของสังคม 

 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. นักศึกษาในหลกัสูตรมีจ านวนน้อย 
2. นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เลือกเรียนแผนท่ีเป็นการวิจัย 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ประชาสมัพันธใ์ห้มีนักศึกษามาเรียนในหลกัสูตรของคณะมากข้ึน และส่งเสริมให้เลือก
เรียนแผน ก ให้มากข้ึน 

 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
 จุดแขง็  

1. คณะมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสมัพันธร์ะหว่างนักศึกษาในระดบัต่างๆ หลากหลาย และ
มีเครือข่ายระหว่างนักศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีเข้มแขง็ 

 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพกับนักศึกษาให้
มากย่ิงข้ึน เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดต่อกับรุ่นน้องได้ 

 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย 
 
 จุดแขง็  

1. คณะฯ มีหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยท่ีชดัเจน (เช่น ศูนยวิ์จัยและบริการวิชาการ) 
2. คณะฯ มีทรพัยากรทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการวิจัยมาก 

 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ควรก าหนดแผนสนับสนุนหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยท่ีชดัเจน 
2. ควรก าหนดมาตรการสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสและแรงจูงใจในการท าวิจัยมากข้ึน 

 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ไม่พบการน าผลการประเมินการสนับสนุนงานวิจัยมาใช้พัฒนาแผนการวิจัย 
2. ไม่พบการรบัรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
3. ไม่พบการย่ืนจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตร 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการน าผลการประเมินการสนับสนุนงานวิจัยมาใช้พัฒนาแผนการวิจัย 
2. ควรมีระบบติดตามและขอการรบัรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยจากหน่วยงาน

ภายนอกหรือชุมชน 
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3. ควรท าการผลกัดนัโครงการวิจัยเด่นๆหรือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือช่วย
ท างานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การย่ืนขอสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร 

 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จุดแขง็  
1. คณะฯ มีการบริการวิชาการด้านภาษาองักฤษท่ีความเข้มแขง็ 
2. คณะฯ มีวิชาการศึกษาทัว่ไปเป็นช่องทางในการบริการวิชาการสู่สงัคม 

 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ควรเพ่ิมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือเป็นขยายเครือข่ายด้านภาษาองักฤษ  
2. ควรสนับสนุนให้วิชาการศึกษาทัว่ไปหาช่องทางในการบริการวิชาการสู่สงัคม 

  
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ไม่พบการประเมินผลส าเร ็จของการบูรณการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมให้

ครอบคลุมกับทัง้การเรียนการสอนและการวิจัย อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ไม่พบการน าองคค์วามรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่สงัคมมาพัฒนาต่อยอด

สู่องคค์วามรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย 
3. ไม่พบการส ารวจความต้องการของสงัคมเพ่ือน ามาก าหนดทิศทางและจัดท าแผนบริการ

วิชาการของคณะฯ  
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรท าการประเมินผลส าเร ็จของการบูรณการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมให้
ครอบคลุมกับทัง้การเรียนการสอนและการวิจัย อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ควรน าองคค์วามรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่สงัคมมาพัฒนาต่อยอดสู่องค์
ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย 

3. ควรส ารวจความต้องการของสังคมเพ่ือน ามาก าหนดทิศทางและจัดท าแผนบริการ
วิชาการของคณะฯ 

 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  
 จุดแขง็  

1. คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอย่างชดัเจน และมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 



 

 
17 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 
 จุดแขง็  

1. ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดวิสยัทศัน์และทิศทางการด าเนินงานไปยงับุคลากรทุกระดบัได้
อย่างดีมาก 

 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การก าหนดประเดน็และเป้าหมายของการจัดการความรู้  
2. การก าหนดระดบัความเส่ียง/การบริหารความเส่ียง/ปัญหาของการบริหารความเส่ียง 

  
ข้อเสนอแนะ  
1. ควรก าหนดความรู้และเป้าหมายของการจัดความรู้ให้ชัดเจน 
2. ควรเลือกประเดน็ท่ีมีความเส่ียงสูงมาบริหารและแจ้งปัญหาของการบริหารความเส่ียง

ให้ชดัเจน เพ่ือการน าไปปรบัแผน/จัดท าแผนในปีต่อไป 
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิเคราะหท์างการเงินท่ีเป็นรูปธรรมท่ีมากข้ึน 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
 จุดแขง็  

1. มีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะทุกระดบั 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการน าแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีคณะมีอยู่ ไปประยุกตใ์ช้ประโยชน์มากข้ึน นอกเหนือจาก
การเผยแพร่ ควรเขียนถึงหน่วยงานอ่ืนท่ีน าไปใช้ประโยชน์ให้ชดัเจนข้ึน 

2. การรายงานผลการด าเนินงาน ตวับ่งช้ี 9.1.5 ควรเขียนให้ชดัเจนย่ิงข้ึน การอ้างหลกัฐาน
ไม่สอดคล้องกับวตัถปุระสงคข์องเกณฑ์การประเมิน ซ่ึงข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากการ
สมัภาษณ์เพ่ิมเติม 
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5.8 ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอา้งองิของคณะศิลปศาสตร ์ตามองคป์ระกอบ
คุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.09 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.29  
และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.60 ทัง้น้ี เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมินอยู่
ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  3.62 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.17 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00  

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  3.82 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 3.46 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มี
ค่าเฉลีย่ 3.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.50  

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00  

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.67 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.67  

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00  

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00  

 

5.9 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของคณะศิลปศาสตร ์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.29 และตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 2.60 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการ
ประเมนิ พบว่า 
 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตี ัวบ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.33 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.33  
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2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.82 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.22 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.60 
 มาตรฐานด้านการสร้า งและพัฒนาสังคมฐานความรู้  มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดี          
มคี่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 

5.10 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอา้งองิของคณะศิลปศาสตร์ มุมมองด้านการ
บรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตัวด ้านบ่งชี้กระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.29 และตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 2.60 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการ
ประเมนิ พบว่า 
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.29 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และรองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้
ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.17 
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.25 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ   มคี่าเฉลีย่ 4.25  
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.23 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัว
บ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และรองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่ 3.46 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 
3.33 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 และ
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.17 
 

5.11 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 
 ผู ้ปร ะเ มินได้ต รว จสอบผลการด าเ นินงานและหลัก ฐานอ้า งอิงข องคณะ ศิลปศาสตร์ ตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการ มีค่าเฉลี่ย  4.29 และตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัย น าเข้า มีค่าเฉลี่ย 2.60 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี มคี่าเฉลีย่ 3.94 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูง สุด 4.33 
และรองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.17 เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นกายภาพ  -  
2. ดา้นวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 3.27 เมื่อจ าแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.00 และรองลงมา คอื ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัย
น าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.17 
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3. ดา้นการเง ิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00  

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 4.40 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.40  

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.25 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.25 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 3.46 เมื่อพจิารณาราย
ดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นผลติบัณฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.75 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และรองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ 
มคี่าเฉลีย่ 4.67  

2. ดา้นการวิจยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 3.82 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.00 และรองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นป ัจจ ัยน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่ 3.46  

3. ด้านการ ให้บ ร ิการทางวิช าการแก่สัง คม มีผลการประเมินอยู่ ในร ะดับ พอใช้ มี
ค่าเฉลีย่ 3.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 3.50  

4. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 
 

5.12 ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

จุดแขง็  
1. คณะผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ และความงดงามในจิตใจได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. มีบรรยากาศของความเอ้ืออาทรระหว่างอาจารยก์ับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษา

ด้วยกัน  
3. มีหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพดีมาก 

 

 ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการจัดท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีครอบคลุมทุกพันธกิจ และท่ีสอดคล้องกับกล
ยุทธข์องคณะ 

2. ควรมีการประเมินผลให้สอดคล้องกับแผนท่ีเก่ียวข้อง 
3. ควรมีการวางแผนพัฒนาการได้ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารยอ์ย่างจริงจัง 
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วิธปีฏิบัตทิี่ด ี/ นวัตกรรมของคณะศิลปศาสตร ์มดีงัน้ี  

 
คณะมกีิจกรรมที่ส่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างนักศึกษาในระดบัต่างๆ หลากหลาย และมเีครอืข่าย

ระหว่างนักศึกษาปจัจุบันและศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง 
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