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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ประจําปี
การศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ระหว่างวันที่  4  - 6 กรกฎาคม  2555 โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 
2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 6 คน บุคลากร 
จํานวน 4 คน และนิสิต จํานวน 4 คน 

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์     มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 
9 องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.99 ได้คุณภาพระดับ  ดี   แยกเป็นผลการประเมินในระดับ สกอ. 
และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  4.17   อยู่ในเกณฑ์  ดี    ส่วนผลกาประเมินระดับ สมศ.  มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 อยู่
ในเกณฑ์ ดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.71 4.50 4.50 4.50 5.00 4.28 4.43 4.27 4.27 4.28 4.27

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรม
การพัฒนานิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  3.83 4.00 4.00 4.00 - 1.73 1.73 3.94 3.94 1.73 2.84

องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  

- 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 4.00 4.00 4.50 4.33
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องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และจัดการ  

- 4.00 4.00 4.00 - 3.49 3.49 4.00 4.00 3.49 3.90

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ

- 3.00 3.00 3.00 - - - 3.00 3.00 - 3.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.13 - 4.00 4.00 4.13 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 3.78 4.21 4.17 4.17 5.00 3.76 3.83 4.17 4.13 3.76 3.99
ผลการประเมิน ดี 4.00 4.00 4.00 ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. เป็นคณะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
2. ระบบและกลไกในการส่งเสรมิกิจกรรมนสิิต คณะมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย  
3. มีโครงการบริการวิชาการที่ต่อเนื่องและมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น โครงการ 

3in1 มีการดําเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นํา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมี

ส่วนในการบรหิารจัดการ 
  
จุดที่ควรพฒันา 

1. ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร บางขอ้ของการปฏิบัติ ข้อกําหนด ยังมีวิธีการดําเนินการไม่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

2. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ที่มาจากงานวิจัย หรือกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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3. ระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอุปสรรคทีส่่งผลต่อการ
เรียนรู้ 

4. ระบบพัฒนาอาจารย์ ด้านการส่งเสริมการขอตําแหน่งทางวิชาการ การส่งเสริมงานวิจัย  
5. ประสิทธิผลของงานวิจัย ทั้งแผนกลยุทธ์ และผลลัพธ์ การที่สนับสนุนงานวิจัย 
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ ์
7. ขาดแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ที่มีการวิเคราะห์ต้นทุน และ ค่าใช้จ่าย 
8. ยังขาดการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆ ยังไม่ได้วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา และดู

ผลลัพธ์ของกระบวนการต่างๆ ในกรณีของการประกันคุณภาพจะเห็นชัดเจนว่า ยังไม่มีการนําผลประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานที่ส่งผลให้มีการพัฒนาการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยทุธ์ทกุตัว 

ข้อเสนอแนะ     
1. จัดทําโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร และวิเคราะห์จัดทําผังการ

ทํางาน ทบทวนระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และทั่วถึงทุกหลักสตูร 
2. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่มาจากการวิจัย ต่อยอด 

Mind map เป็นคู่มือการสอนของอาจารย์ 
3. หากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจมีการปรับปรุง หรือ จัดหา หรือ ระบบ

บํารุงรักษาที่เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งาน 
4. ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการวิเคราะห์ ภาระงานอาจารย์ การจัดทําสมรรถนะบุคคล การพัฒนาอาจารย์ 

ทั้งด้านการเรียนการสอน การบริหารหลักสตูร การวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ   
5. คณะควรมีการประเมินผลสําเร็จของแผนงานโครงการ เช่น การให้ทุนวิจัย  การประเมินคุณภาพ

ผลการวิจัยจากประเภทการตีพิมพ์ และมีการกําหนดทิศทางของการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร่เพื่อให้
ตอบสนองวิสัยทัศน์  นอกจากนี้ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการของอาจารย์ในด้านการส่งเสริมงานวิจัย 

6. จัดแผนกลยทุธ์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

7. คณะควรจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่สามารถวิเคราะห์ความมั่นคงด้านการเงินและงบประมาณ ซึ่งจะ
ส่งผลการใช้งบประมาณในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

8. คณะฯ ควรนําวงจร PDCA ไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และสามารถนําไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน45โครงการ/กิจกรรม  และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว 
จํานวน 26โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 11 โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 8โครงการ/
กิจกรรม ได้แก่ 

1) โครงการอบรมจัดทําเอกสารตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 

- เนื่องจากมีการจัดการอบรมโดยวิทยาเขต 

2) โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร 

- เนื่องจากมีการจัดการอบรมโดยวิทยาเขต 

3) โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เนื่องจากผู้รับผิดชอบติดภารกิจอ่ืน ไม่สามารถดําเนินการได้ 

4) โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

- เนื่องจากผู้รับผิดชอบติดภารกิจอ่ืน ไม่สามารถดําเนินการได้ 

 

5) โครงการสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน 

- เนื่องจากงบประมาณที่กู้ไว้ไม่เพียงพอที่จะดําเนินการ จึงชะลอไปก่อน 

6) จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

- เนื่องจากผู้รับผิดชอบติดภารกิจอ่ืน ไม่สามารถดําเนินการได้ 

7) มีการพัฒนาการเรียนการสอนจากผลการสมัมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

- เนื่องจากผู้รับผิดชอบติดภารกิจอ่ืน ไม่สามารถดําเนินการได้ 

8) จัดทําแผนการจัดการความรู้ของคณะฯและหน่วยงานภายใน โดยกําหนดประเด็นความรู้ด้านการ

ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

- เนื่องจากผู้รับผิดชอบติดภารกิจอ่ืน ไม่สามารถดําเนินการได้ 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับ

การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว  13 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 13 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 4 – 5 
กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24  ตัวบ่งชี้ จาก 24 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 3.87  อยู่ในเกณฑ์  ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ
คณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 3.70 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการประเมินฯ 
  กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2555 
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วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 
เวลา 09.00 – 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะศลิปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์  ณ ห้องประชมุ Sc9-110 
 - ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
 -   คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปี

การศึกษา 2554 ดังนี้ 
     ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
 - สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษาและ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 - ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
 - แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
เวลา 10.30 - 11.00 น.   ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ประชุมมอบหมายภาระหน้าที่ในการดําเนินงาน

ณ ห้องประชมุ Sc9-110 
เวลา 11.00 - 12.00 น.      คณะกรรมการประเมินฯ   ตรวจเอกสารหลกัฐาน ณ ห้องประชุม Sc9-110
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวตักรรม

ภาษา 
เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
 - อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 
 - หน่วยเรียนรูก้ารบริหารรัฐกิจในภูมิภาคตะวันตก อาคารบัณฑิตศึกษา(อาคาร10)
 - อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป (อาคาร 5)
 - ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 - ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ อาคาร 4 (ช้ัน 1)
 - ศูนย์ส่งเสรมิการวิจัยและถา่ยทอดเทคโนโลยี อาคาร 4 (ช้ัน 1) 
 - ห้องสมุด อาคาร 9 (ช้ัน 1)
 
 

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555  
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เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม Sc9-110
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม Sc9-110 
 กลุ่มที ่1 อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บรหิาร ของแต่ละสายวิชา      จํานวน 6 คน
 กลุ่มที ่2 บุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง          จํานวน 4 คน
 กลุ่มที ่3 นิสิตทุกระดับคละชั้นปี                                จํานวน 4 คน
 กลุ่มที ่4 ศิษย์เก่าและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง                         จํานวน 4 คน
 คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการสัมภาษณ์
  

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555  
เวลา 08.30 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) ณ ห้องประชุม Sc9-110
เวลา 10.30 - 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ จัดเตรียมข้อมูลเพือ่แจ้งผลการประเมินฯ 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งผลการประเมนิฯ แก่ผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง Sc9-509 
 
วิธีการดําเนินงาน 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 
31 พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

 

เกณฑ์การประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 
องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.42  ได้คุณภาพระดับ   ดี   ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.13 ได้
คุณภาพระดับ  ดี  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.71 4.50 4.50 4.50 5.00 4.28 4.43 4.27 4.27 4.28 4.27

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรม
การพัฒนานิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  3.83 4.00 4.00 4.00 - 1.73 1.73 3.94 3.94 1.73 2.84
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องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม  

- 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 4.00 4.00 4.50 4.33

องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และจัดการ  

- 4.00 4.00 4.00 - 3.49 3.49 4.00 4.00 3.49 3.90

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

- 3.00 3.00 3.00 - - - 3.00 3.00 - 3.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.13 - 4.00 4.00 4.13 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 3.78 4.21 4.17 4.17 5.00 3.76 3.83 4.17 4.13 3.76 3.99

ผลการประเมิน ดี 4.00 4.00 4.00 ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ในรอบปีการศึกษา 2554 
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
 
ตารางที ่3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

 
 

ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบง่ชี้ (35 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที ่3.3, 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 
17, 18.1, 18.2  

4.16 3.99

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบง่ชี้ (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที ่4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 4.18 4.02
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ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

18.1, 18.2 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)   4.40 4.13
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)   4.42 4.17
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4 3.76 3.80

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4, 12 3.75 3.76
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   4.00 4.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 7 7 4.00 4.00

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ 

ข้อ 2 2 4 2.00 4.00 ไม่
ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ 

คะแนน 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 ไม่
ประเมิน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 2 1 0 1.00 0.00 ไม่
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต    4.44 4.27
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 

ข้อ 4 7 4 5.00 4.00

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

4.2 75 50.85 75 50.68 4.24 4.22

147.5 148     

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

51 16 11.90 17 11.49 1.98 1.91

134.5 148   

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 5 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00
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ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งาน
ทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 319 98.15 319 4.92 4.91 4.92

325 325   

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 366 366   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 399 399   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ี
ได้งานทํา 

คน 296 296   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 23 23   

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํา
ก่อนเข้าศึกษา 

คน 5 5   

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 36 36   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อ
เดือนของผู้สําเร็จการศึกษา
ท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

คน 13,573.16 13,573.16   

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

3.51 3.94 3.94 3.94 3.94

3  ผลงานของผู้สําเร็จ ร้อยละ 18 11.00 25.00 13.25 30.11 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

(สมศ.) การศึกษาระดับปริญญาโท
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

44 44   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททั้งหมด 

คน 44 44   

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 3.00 0.75 3.00 0.75     

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
(proceeding) ท่ีได้รับการ
ยอมรับในสาขา 

ผลงาน 13.00 6.50 13.00 6.50     

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีได้รับการ
ยอมรับในสาขา 

ผลงาน 5.00 3.75 3.00 2.25     

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
ชาติการระดับนานาชาต ิท่ี
ได้รับการยอมรับในสาขา 
หรือในระดับสากล เช่น ISI 
หรือ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     
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ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

หรือจังหวัด 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00 15.00 3.75     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

0 0   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

คน 0 0   

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

                                                                                      ประจําปีการศึกษา 2554 

 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
ww.scimagojr.com) โดย
วารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) 
ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     



18 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

                                                                                      ประจําปีการศึกษา 2554    

     

 

 
 

ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

Scopus 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 3.7 578.00 3.92 582.00 3.93 3.27 3.28

147.50 148.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 5.50 0.00 5.50 0.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 50.00 100.00 48.50 97.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 60.00 300.00 61.00 305.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาตรี 

คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน 7.00 21.00 8.00 24.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน 9.00 54.00 8.00 48.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาตรี 

คน 0.00 0.00 0.00 0.00   
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                                                                                      ประจําปีการศึกษา 2554 

 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

  รองศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน 9.00 45.00 10.00 50.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน 5.00 40.00 5.00 40.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตรี 

คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน 1.00 8.00 1.00 8.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน 1.00 10.00 1.00 10.00   

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต 

  5.00 5.00

3.1 ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย   2.94 2.84
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 5 6 5 4.00 3.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 4 6 6 5.00 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย

สัดส่วน แยกคํานวณเงินสนับสนุนตามสาขา
วิชาชีพ  แล้วนําค่าเฉลี่ยท้ัง 2 สาขา

วิชาชีพมาคํานวณ หาร 2  

3.89 3.83



20 
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                                                                                      ประจําปีการศึกษา 2554    

     

 

 
 

ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

ประจํา 

  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา (กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ฯ) 

สัดส่วน 180,00
0 

8,645,
480 

99,947
.75 

8,265,
480 

96,110.
23 

2.78 2.67

86.50 86.00

  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา (กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์ฯ) 

สัดส่วน 75,000 5,687,
700 

118,493
.75 

5,687,
700 

118,493.
75 

5.00 5.00

48.00 48.00

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0.00 0.0 0.00 0.0 3.82 3.82

  งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ฯ) 

ร้อยละ 20 60.75 63.6 58.00 60.7 5.00 5.00

95.50 95.50

  จํานวนอาจารย์ประจํา
ท้ังหมด 

คน 0 95.50 95.50   

จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 0 0.00 0.00 

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0 44.00 11.00 44.00 11.00     
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                                                                                      ประจําปีการศึกษา 2554 

 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน 0 4.00 2.00 4.00 2.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 0 1.00 0.75 1.00 0.75     

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal 
Rank: 
www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0 0.00 0.00 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal 
Rank: 
www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject 

ผลงาน 0 47.00 47.00 0.00 0.00     
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                                                                                      ประจําปีการศึกษา 2554    

     

 

 
 

ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

category ท่ีตีพิมพ์

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0 0.00 0.00 42.00 42.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0.00 9.00 2.25     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (กลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์ฯ) 

ร้อยละ 0 2.75 5.29 2.75 5.29 2.64 2.64

52.00 52.00
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

                                                                                      ประจําปีการศึกษา 2554 

 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

  จํานวนอาจารย์ประจํา
ท้ังหมด 

คน 0 52.00 52.00   

  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 0 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาต ิหรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0 5.00 1.25 5.00 1.25     

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0.00 0.00 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 2.00 1.50 2.00 1.50     

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0 0.00 0.00 0.00 0.00     
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ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0 0.00 0.00 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน 0 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0.00 0.00 0.00     
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ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 2 3.00 2.03 4.00 2.71 0.51 0.68 สายวิทย์

147.50 147.50   

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ 

เรื่อง 0.00 4.00     

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย 

เรื่อง 3.00 0.00     

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

เรื่อง 0.00 0.00     

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อม
ของานสร้างสรรค์ 

เรื่อง 0.00 0.00     

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 8 1.25 0.85 2.00 1.36 0.42 0.68 สายวิทย์

147.50 147.50   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 

เรื่อง 1.00 0.25 4.00 1.00     

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00     

  ตําราหรือหนังสือที่มีการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00     

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ใน
การขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตํารา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง 
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

เรื่อง 1.00 1.00 1.00 1.00     
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ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.50 4.50 
5.1 ระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแก่สงัคม 

ข้อ 3 4 4 4.00 4.00

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 3 4 4 4.00 4.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 20 18.00 100.00 18.00 100.00 5.00 5.00

18.00 18.00   

  - ใช้การพัฒนาการเรียน
การสอน 

เรื่อง 16 16
    

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0 0     

  - ใช้การพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

เรื่อง 2 2

    

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง 18 18
    

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 4 5.00 5.00 5.00 5.00

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคมในประเด็น
ท่ี 1 ภายในสถาบัน 
(ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 2 4 0 5.00 0.00 ไม่
ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคมในประเด็น
ท่ี 2 ภายนอกสถาบัน (ทาง
การเกษตร) 

ข้อ 2 4 0 5.00 0.00 ไม่
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.33 4.33
6.1 ระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
 

4.30 3.90 
7.1 ภาวะผู้นําของ

คณะกรรมการประจํา
คณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 6 7 4 5.00 3.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 5 4.00 4.00

12 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของสภาสถาบัน 

คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 ไม่
ประเมิน 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหาร
สถาบัน 

คะแนน 3.6 3.49 3.49 3.49 3.49

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

4.00 3.00 
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ตัวบ่งชี้ 

 เป้า
หมาย 
ปี 

2554 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ  

หน่วย  12  เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรม
การ   ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ข้อ 6 6 5 4.00 3.00

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.18 4.06 
9.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 7 7 7 4.00 4.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดย
ต้นสังกัด 

คะแนน 3.7 4.35 4.13 4.35 4.13
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  
4.00 ได้คุณภาพระดับ ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้
คุณภาพระดับ  ดี   แยกเป็นผลการประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  4.00   อยู่ในเกณฑ์  ดี     
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
          ไม่ม ี
 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 จุดที่ควรพฒันา  
          1.  มีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ในแผนถึงร้อยละ 40  
          2.  มีผลการดําเนินงานที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ถึงร้อยละ 35 
 
 
  ข้อเสนอแนะ  
 1. ผู้บริหารคณะควรให้ความสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม เพื่อนํามา
ทบทวนและปรับปรุง พร้อมทั้งมีระบบและกลไกในการผลักดันให้สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้ใกล้เคียง
และบรรลผุลตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในแผน 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบณัฑิต 
 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.53 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับ  ดี   แยกเป็นผล
การประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  4.27 อยู่ในเกณฑ์  ดี    ส่วนผลกาประเมินระดับ     
สมศ.  มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
          จุดแข็ง 

1.   คณะฯมีความหลากหลายของหลักสูตรทั้งสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ควรจะใช้จุดแข็งนี้สรา้ง
รายวิชาที่มีลักษณะเป็นวิชาบูรณาการเพิ่มมาก  
 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
   จุดที่ควรพฒันา 
 1.     แนวทางการปฏิบัติของระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร    
 2.     ตําแหน่งทางวิชาการ  
  3.     ระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                   
 4.     ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะด้านการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 
 5.  จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยมีน้อย และผลงานตีพิมพ์น้อย 
 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  1.  แม้ว่าคณะมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร โดยเป็นไปตามระบบและกลไกกลาง แต่แนวทาง
การปฏิบัติในกาบริหารหลักสูตรยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  คณะฯควรศึกษาและทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร และข้อกําหนดการดําเนินของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และผลักดัน
ให้มีการปฏิบัติไปทิศทางเดียวกัน และให้ถือปฏิบัติทั่วถึงทุกหลักสูตร (แม้ว่าบางสายวิชา อาจารย์ประจําหลักสูตร
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร หลักสูตร แต่บางสายวิชายังมีความต้องการในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารหลักสูตร  และบางหลักสูตรไม่มีกําหนดตําราหลักที่ใช้ตําราภาษาอังกฤษ (ข้อมูลจากทั้งนิสิตและ
อาจารย์ ศิษย์เก่า) 
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  2.  แม้ว่าจํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการมีพัฒนาเพิ่มขึ้น แต่อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกที่
สามารถของตําแหน่งทางวิชายังมีเป็นจํานวนมาก จึงควรกระตุ้นในเร่งของตําแหน่งทางวิชาการ ระบบการให้การ
สนับสนุนการไปเสนอผลงาน ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนในการขอทุนสนับสนุนไปเสนอผลงาน หรือ ควรใช้
วงจร PDCA ทบทวนระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ ผลักดันให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ หรือจัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือปรับปรุงระบบสร้างขวัญและกําลังในด้านวิจัย  
  3.  ควรมีการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการวิเคราะห์หาภาระงานที่แท้จริง และวิเคราะห์หา
ต้นเหตุของปัญหา เช่น ถ้าเกิดจากภาระงานที่มาจากงานสอนวิชาพื้นฐาน คณะฯต้องหากลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว 
  4.  ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพัก และสิ่งอํานวยความสะดวกบางจุด ยัง
ไม่เพียงพอกับจํานวนนิสิต (จากการสัมภาษณ์) ระบบไฟ ระบบอินเตอร์เน็ต (ข้อมูลจากนิสิตและอาจารย์) 
  5.  การวิจัยเพื่อการเรียนการสอน : แม้ว่ามีบางภาควิชาได้ดําเนินการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากงานวิจัย 
เช่นการใช้ Mind map เพื่อประกอบการสอน แต่ยังมีประเด็นที่คณะควรมีการให้ความรู้และส่งเสริมการวิจัยที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอน  เช่น จัดทําเอกสารโดยใช้ Mind map เป็นต้น หรือ ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตร 
วิเคราะห์ผลการเรียน เพื่อหารายวิชาที่ต้องทําวิจัยในชั้นเรียน และนําผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน/ วิธีการสอนในรายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบ 

  6.  ระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียนตามคุณลักษณะ ควรเพิ่มคุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทและเอก โดยเฉพาะด้านการวิจัย ที่จะส่งผลต่อผลงานตีพิมพ์ และควรมีกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผลงานตีพิมพ์ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะ 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ  ดี   แยกเป็น
ผลการประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00   อยู่ในเกณฑ์  ดี     

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 จุดแข็ง 
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  1.   มีระบบและกลไกในการจดักิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมทุกด้าน และมกีารนําผลประเมิน
คุณภาพการให้บริการมาพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของนิสิต 
  2.   มีการใหค้วามรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต และส่งเสริมให้นสิติสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยอ่ืน  โดยมีกิจกรรมร่วมกัน 
  3.   มีระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น  มีโครงการนิสิตพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่จัดปีการศึกษาละ 2 ครัง้  และโครงการนิสิตพบอาจารย์ในหลักสูตร ที่จัดปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
   จุดที่ควรพฒันา 
   1.   ยังไม่มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เกา่โดยตรง 
 

   ข้อเสนอแนะ 

    1.   ควรผลักดันให้เกิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 
   2.   ควรประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการมากขึ้น และควรจัดในวันที่ศิษย์เก่ามาร่วมงานจํานวน
มาก  เช่น  งานคืนสู่เหย้า (ควรจัดช่วงเวลาการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจแก่ศษิย์เก่า)  
 

องค์ประกอบที่ 4  การวจิัย 
 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.94  ได้คุณภาพระดับ พอใช้ ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 2.84 ได้คุณภาพระดับ  พอใช้   แยกเป็นผล
การประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  3.94  อยู่ในเกณฑ์  ดี    ส่วนผลกาประเมินระดับ    
สมศ.  มีคะแนนเฉลี่ย 1.73 อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
  จุดแข็ง  
   1. มีคณะกรรมการกํากับดูแลงานด้านการวิจัย อาทิการจัดสรรทุนวิจัยและรางวัลต่างๆ รวมถึงพิจารณา
เกณฑ์การให้ทนุสนับสนุนงานวิจัย และรางวัลต่างๆ 
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  2.  มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการวิจัยให้กับบุคลากรภายในคณะ 

  3.  มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
          จุดทีค่วรพัฒนา  
          1.  คณะมีการติดตามผลการดําเนินงานด้านการวิจัย แต่ไม่มีการประเมินผลสาํเร็จของการให้ทุนวิจัย การ
ส่งผลงานวิจัยทันตามกําหนด การประเมินคุณภาพผลการวิจัยจากประเภทการตีพิมพ์  
          2.  ขาดการประเมินถึงความเพียงพอของทรัพยากรที่สนับสนุนงานวิจัย 
 
  ข้อเสนอแนะ 

          1.  คณะควรวางระบบและกลไกให้มีการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานด้านการวิจัย โดยให้
ครอบคลุมถึงการประเมินความเพียงพอของทุนวิจัย  การส่งผลงานวิจัยตามกําหนด  ประเมินคุณภาพงานวิจัยจาก
ประเภทของการตีพิมพ์งานวิจัย ตลอดจนประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่สนับสนุนนักวิจัย เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 
       2.  คณะควรสนับสนุนให้มีการทําวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยรุ่นใหม ่เพื่อให้มี
การถ่ายทอดประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย 4.50   ได้คุณภาพ
ระดับ  ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับ  ดี   
แยกเป็นผลการประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  4.00   อยู่ในเกณฑ์  ดี    ส่วนผลการ
ประเมินระดับ สมศ.  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
          จุดแข็ง  
           1. มีโครงการบริการวิชาการที่ต่อเนื่องและมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น 
โครงการ 3 in 1 มีการดําเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
จุดที่ควรพฒันา 
1.  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมยังไม่ชัดเจน 
2.  การบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อสังคมที่ชัดเจนยังมีน้อย 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.   ควรจัดทําแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมให้ชัดเจน โดยกําหนดให้มีทั้งโครงการบริการวิชาการที่ 

บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และโครงการที่มีผลกระทบต่อสังคม  
  2.   ควรจัดทําโครงการบริการวิชาการที่มีประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อชุมชนที่ชัดเจน 

 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพ
ระดับ  ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4. 33 ได้คุณภาพระดับ  ดี   
แยกเป็นผลการประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  4.00   อยู่ในเกณฑ์  ดี    ส่วนผลการ
ประเมินระดับ สมศ.  มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
  ไม่ม ี
 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
  ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัว
บ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 ได้คุณภาพ
ระดับ ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.90  ได้คุณภาพระดับ  ดี   
แยกเป็นผลการประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  4.00  อยู่ในเกณฑ์  ดี    ส่วนผลการ
ประเมินระดับ สมศ.  มีคะแนนเฉลี่ย 3.49 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 1.   ผู้บริหารมวิีสัยทัศน์และภาวะผู้นํา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการ 
 2.   มีการจัดนาํโครงการและกิจกรรมการจดัการความรู้(KM)ที่หลากหลายและสอดคล้องกับแผนกลยทุธ์
ของคณะ 
 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
   จุดที่ควรพฒันา 
 1.   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตดัสินใจยังขาดความสมบูรณแ์ละฐานข้อมลูไม่ครบถ้วน  
 2.   ขาดการทําผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง 
 
  ข้อเสนอแนะ 
 1.   ควรเร่งรัดในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล เพือ่ให้ผู้บริหารสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการบริหารและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.   ควรให้ความสําคัญในการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช ้
 3.   คณะควรปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานให้มีความชัดเจน สามารถแสดงถึงระดับสายการ
บังคับบัญชา 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  ได้คุณภาพระดับ ดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับ  พอใช้  แยก
เป็นผลการประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  3.00   อยู่ในเกณฑ์  พอใช้     

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
  จุดแข็ง 
 1.  มีแหล่งงบประมาณจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และแหล่งเงินที่ได้รับสนับสนุนจากโครงการภาค
พิเศษ และมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้าน
ภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 2.  มีการแสวงหางบประมาณจากแหล่งอื่น โดยจัดทําโครงการเงินกู้จาก สอ.มก. เพื่อพัฒนาด้านกายภาพ 
เช่น การปรับปรุงอาคาร การก่อสร้างอาคารการเรียนการสอนเพิ่มเติม และมีศักยภาพในการชําระหนี้คืน 
 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
   จุดที่ควรพฒันา 
 1. ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สมบูรณแ์ละสอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของคณะ 
 2. ขาดการวิเคราะห์งบการเงินและจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตและค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่สําคญัๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 2. ควรให้ความสําคัญในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตและจัดสรรงบประมาณตามหัวนิสิต เพื่อนําผล
มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
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 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.18 ได้
คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพ
ระดับ  ดี   แยกเป็นผลการประเมินในระดับ สกอ. และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  4.00   อยู่ในเกณฑ์  ดี    ส่วน
ผลกาประเมินระดับ สมศ.  มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
  ไม่มี 
 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
  จุดที่ควรพฒันา 
 การนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางานให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ยังไม่สามารถทําได้
ครบถ้วน 
 
  ข้อเสนอแนะ 
 คณะควรจัดลําดับความสําคัญของงานที่ควรได้รับการปรับปรุงก่อน-หลัง และมีการมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ละงาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    
แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.99 ได้คุณภาพ
ระดับ  ดี   แยกเป็นผลการประเมินในระดับ สกอ.และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  4.17   อยู่ในเกณฑ์  ดี    ส่วน
ผลการประเมินระดับ สมศ.  มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 อยู่ในเกณฑ์ ดี   รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพบัณฑิต  

- - - - 5.00 4.62 4.72 5.00 5.00 4.62 4.72

มาตรฐานที่ 2 ด้าน
การบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

3.74 4.12 4.06 4.06 - 4.27 4.29 4.05 4.00 4.27 4.07

   มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาล
ของการบรหิารการ
อุดมศึกษา 

- 3.86 3.86 3.86 - 3.49 3.49 3.86 3.86 3.49 3.81

   มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกิจของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา  

3.74 4.30 4.22 4.22 - 4.40 4.46 4.14 4.07 4.40 4.18

มาตรฐานที่ 3 ด้าน
การสร้างและ
พัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 1.73 1.73 5.00 5.00 1.73 3.04

เฉลี่ยภาพรวม 3.74 4.21 4.17 4.17 5.00 3.76 3.83 4.17 4.13 3.76 3.99 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี 
ดี

มาก
ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.72  ได้คุณภาพ
ระดับ  ดีมาก  โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 5.00  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 4.62  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และ
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วิทยาศาสตร์   มีนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่มีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 
ส่งผลให้บัณฑิตได้งานทําตามเกณฑ์มาตรฐานตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.07 อยู่ในเกณฑ์ ดี โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 4.05  อยู่ในเกณฑ์ ดี ผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 4.27  อยู่ในเกณฑ์ ดี  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า           
ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.81  ได้คุณภาพระดับ  ดี  ส่วนด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 ได้คุณภาพระดับ ดี  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.04 ได้คุณภาพระดับ พอใช้  โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. 
เท่ากับ 5.00  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 1.73  อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    แล้ว พบว่า 

มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.99 ได้คุณภาพระดับ  ดี   แยกเป็นผลการประเมินในระดับ สกอ.
และ มก.  มีคะแนนเฉลี่ย  4.17   อยู่ในเกณฑ์  ดี    ส่วนผลกาประเมินระดับ สมศ.  มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 อยู่
ในเกณฑ์ ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

 

มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.57 4.50 4.50 5.00 4.77 4.81 4.63 4.57 4.77 4.66

2. ด้านกระบวน 
การภายใน 

5.00 3.89 3.89 3.89 - 4.15 4.16 4.00 4.00 4.15 4.04

3. ด้านการเงิน 3.83 3.00 3.00 3.00 - - - 3.42 3.42 - 3.42
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4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

3.07 5.00 5.00 5.00 - 2.11 2.11 4.03 4.03 2.11 3.07

เฉลี่ยภาพรวม 3.74 4.21 4.17 4.17 5.00 3.76 3.83 4.17 4.13 3.76 3.99
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

 
 
- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภาพ

ระดับ ดีมาก  โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 4.63  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 4.77  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์   มีระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียนตามคุณลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี  มีกระบวนการการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ในการนําความรู้ที่ได้จากบริการวิชาการไปใช้ในการดําเนินงาน ทั้งในด้านการ
เรียน การสอน  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.04 ได้คุณภาพระดับ ดี 
โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 4.00  อยู่ในเกณฑ์ ดี ผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 4.00  อยู่ในเกณฑ์ ดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่ดีแก่นิสิต บุคลากร และหน่วยงาน 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.42  ได้คุณภาพระดับ พอใช้  โดยมี
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 4.42  อยู่ในเกณฑ์ ดี    

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.07  ได้
คุณภาพระดับ พอใช้   โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มก. เท่ากับ 4.03  อยู่ในเกณฑ์ ดี ผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เท่ากับ 2.11  อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง  

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    แล้ว พบว่า 
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา  2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความ
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พร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.99 ได้คุณภาพระดับ ดี  มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
   

 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.71 4.00 4.00 4.00 - 3.63 3.38 3.93 3.93 3.63 3.86

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 3.07 4.33 4.33 4.33 - 3.28 3.28 3.83 3.83 3.28 3.74
   3) ด้านการเงิน - 4.00 3.00 3.00 - - - 3.00 3.00 - 3.00
   4) ด้านการบรหิารจัดการ - 4.00 4.00 4.00 - 3.81 3.49 4.00 4.00 3.81 3.93
2. มาตรฐานด้านการดําเนิน 
การตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

3.83 4.44 4.38 4.38 5.00 3.80 3.91 4.44 4.38 3.80 4.09

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 5.00 4.62 4.72 5.00 5.00 4.62 4.84
   2) ด้านการวิจัย 3.83 4.00 4.00 4.00 - 1.73 1.73 3.94 3.94 1.73 2.84
   3) ด้านการใหบ้ริการทาง
วิชาการแกส่ังคม 

- 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.50

   4) ด้านการทาํนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 4.00 4.00 4.00 - 4.50 4.50 4.00 4.00 4.50 4.33

เฉลี่ยภาพรวม 3.74 4.21 4.17 4.17 5.00 3.76 3.83 4.17 4.13 3.76 3.99

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดี  มีคะแนนเฉลี่ย 3.86 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.74  ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย  3.00  และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.93   

 
- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ

ระดับ  ดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.09 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
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คะแนนเฉลี่ย 4.84  ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย  2.84  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
4.50  และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.33   
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ ์
กลุ่มอาจารย ์จํานวน 6 คน 

1. ห้องทํางานไม่เพียงพอ 

2.    ระบบไฟฟ้าขัดข้องบ่อย, ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีหลงัคา 

3.    พ้ืนที่ปฏิบัติงานวิจัยไม่เพียงพอและครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานวิจัยมีสภาพเก่า  

4.    ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีหลังคาไม่เพียงพอต่อความต้องการ นิสิตแย่งจอด ต้องการให้มีที่จอด        

      รถที่มหีลงัคาเพิ่มขึ้น  

5.    การของบประมาณเพื่อสนับสนุนการนําเสนอผลงานในต่างประเทศ ยังไม่ได้รับการอํานวยความสะดวกใน   

       การของบประมาณ  ควรจัดระบบใหม่เพื่ออํานวยความสะอาดให้แก่ผู้ของบประมาณ 
 

กลุ่มบุคลากร จํานวน  4  คน 

1. โปรแกรมปฏิบัติงานด้านบัญชียังไม่มี ทําใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

2.    การสมัมนาบุคลากร สายธุรการ น้อยไป  

3.    พ้ืนที่ห้องปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนฯไม่เพียงพอ   
 

กลุ่มนิสิตปัจจบุัน จํานวน 4 คน 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนมีสมรรถนะไม่ดี  เครื่องเสียเยอะ 

2. ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีหลังคา, ไฟฟ้าตามแนวถนนไม่เพียงพอทําให้นิสิตที่ทํากิจกรรม 

      ช่วงเวลากลางคืนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง 

3. หอพักนิสิตไม่เพียงพอ 

4. อาจารย์ผู้สอนยังไม่เข้าใจนิสติที่ต้องทํากิจกรรม เมื่อมีการปรับเปลี่ยนชั่วโมงการสอน ทาํให้นิสิตเสียโอกาส 

      ในการเขา้ร่วมทํากิจกรรม 
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กลุ่มผู้ใชบ้ัณฑิต/ศิษยเ์ก่า จํานวน  4  คน 

1. ต้องการให้คณะได้ฝึกปฏิบัติให้กับนิสิตมากกว่าการใช้ทฤษฎี เพราะการทํางานจริงเน้นการปฏิบัติงาน 

2. ต้องการให้อาจารย์ผู้สอนฝึกทกัษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับนิสิต มากกว่าการอ่านในหนังสือแบบเรียน 

3. ต้องการให้คณะฯมีห้องตรวจผลการปฏิบัติการทดลอง และมีเจ้าหน้าทีป่ระจําเครื่องมือปฏิบัติการ 

 
ภาคผนวกที่ 2   
ภาพกิจกรรม 

 
 

 
 

ผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปะศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรบัคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 
วันที่ 4  กรกฎาคม  2555 

 



48 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

                                                                                      ประจําปีการศึกษา 2554    

     

 

 
 

 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  สัมภาษณ์ นสิติ บุคลากร ศษิย์เก่า 

 



 49 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

                                                                                      ประจําปีการศึกษา 2554 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เย่ียมชม 
โครงการจัดต้ังสายวชิาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

 



50 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

                                                                                      ประจําปีการศึกษา 2554    

     

 

 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  สัมภาษณ์ นสิติที่ใช้บริการหอ้งสมุด 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

 

 

 
 



 51 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

                                                                                      ประจําปีการศึกษา 2554 

 

 

 
 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.30 น. 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   
รายงานผลการประเมินอยา่งไม่เป็น
ทางการให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทราบ 
 
 
 
 
 

 


