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ผลการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๑
ในรอบปี การศึกษา ๒๕๕๑ สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้มีการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยมีกลไกการทางานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ตามภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจยั
การบริการวิชาการ การทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจอื่นๆที่เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการดาเนิ นการตาม
พันธกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สรุปได้ดงั นี้
๑. ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของรอบปี การศึกษาที่ผ่านมา
สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้นาข้อเสนอแนะจาก “รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สานั กวิชาศิลปศาสตร์ ปี การศึกษา ๒๕๕๐” มาดาเนิ นงานเพื่อพัฒนาสานักวิชาศิลปศาสตร์ในปี การศึกษา ๒๕๕๑
ดังนี้
๑. สนั บ สนุ น พัฒนาอาจารย์ที่ มีวุ ฒิการศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาโท ให้ศึ กษาต่ อในระดับ ปริ ญ ญาเอก
ต่างประเทศเพิ่มขึ้ นจานวน ๒ คน และมีอาจารย์ในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้ น ๑ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑.๔๓
๒. มีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ เพิ่มขึ้ นจานวน ๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๓.๕๘
๓. สนับสนุ นให้คณาจารย์พฒ
ั นาตนเองด้านการวิจยั การแต่งตารา โดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันวิจยั และ
พัฒนา และส่วนส่งเสริมวิชาการจัดขึ้ น รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุ นให้อาจารย์ ๑ ท่าน ได้มีโอกาสลาทาวิจยั เต็มเวลา
๔. มีการสารวจข้อมูลของบัณฑิตโดยการจัดทาแบบสอบถาม สัมภาษณ์ ในช่วงการรับปริญญา ทาให้สามารถ
ติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่ อง อันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าในอนาคต
๕. มีการทาวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่ อง และได้นามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา
๖. มีการพัฒนาโครงการเพื่อประเมินหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร
๗. มีการสัมมนาบุคลากรประจาปี ของสานักวิชาฯ เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ Road Map to Excellence
2009-2013
๘. มีการจัดทา(ร่าง) แผนงบประมาณ ๕ ปี และแผนปฏิบตั ิการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสานักวิชาฯ
โดยความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกสาขาวิชา ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ทุกองค์ประกอบ
๒. ผลการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปี การศึกษา ๒๕๕๑
๑) ด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้กาหนดปรัชญาหรือปณิธานในการดาเนิ นงานไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับปรัชญา
และปณิ ธ านของมหาวิ ท ยาลัยวลัย ลัก ษณ์ ดังปรากฏในแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่ ง มี
จุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิกแสวงหา บารุงรักษา และถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และ
ความเป็ นเลิศทางวิชาการ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็ นผูม้ ีความเรืองปั ญญาและคุณธรรม รวมทั้ง
เอื้ ออานวยต่อความเจริญของสังคมและของมนุ ษยชาติ มีการกาหนดตัวบ่งชี้ การดาเนิ นงานและเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็ จของการดาเนิ นงานในทุกผลผลิตที่กาหนดไว้ในแผน และได้นาแผนดังกล่าวไปใช้เป็ นแนว
ทางการดาเนิ นงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งจากผลการดาเนิ น งานของสานักวิชาฯได้มีการดาเนิ นงานตาม
แผนครบทั้ง ๔ ภารกิ จ หลัก คื อ การจัด การเรี ย นการสอน การวิ จัย การบริ ก ารวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง
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ศิลปวัฒนธรรม และมีการรายงานแผนการปฏิบัติงานทุกไตรมาสตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนด มีการรายงานการ
ดาเนิ นงานหลักสูตรทุกภาคการศึกษาให้ สกอ.ทราบ
๒) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ในปี การศึกษา ๒๕๕๑ สานักวิชาศิลปศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้สอดคล้องเหมาะสมกับเงื่อนไขของผูเ้ รียน โดยการเพิ่ม
แผนการเรียนแบบ ก(ก๑) โดยจัดเก็บค่าเล่าเรียนแบบหลักสูตรนานาชาติ (ปกติ) แทนที่จะเป็ นการบริหารจัดการ
หลักสูตรแบบวิสาหกิจ และได้พฒ
ั นาหลักสูตรใหม่ตามระบบกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนดและตามมาตรฐานที่ สกอ.กาหนด
โดยสภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ิและ สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบแล้วอีก ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ทั้งสองหลักสูตรนี้ จะเปิ ดรับสมัครนั กศึกษาและเปิ ดทาการเรียนการสอน
ตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ ๒ ของปี การศึกษา ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป
ในด้านการจัดการเรียนการสอน สานักวิชาฯ เน้นการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยให้
ความสาคัญกับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) ในการจัดกระบวนการเรียนรูด้ งั กล่าว ได้จดั ให้
มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทัศนศึกษา มีโครงการ In Country ให้นักศึกษาได้ศึกษาภาษาผ่านวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ในประเทศของเจ้าของภาษา คือ จีน มาเลเซีย และอินโดนี เซีย
ในระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรปริญญาโท ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา มีอาจารย์ประจา
หลักสูต รซึ่งมีคุ ณสมบัติ เป็ นอาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ได้ทุกคน และในปี การศึ กษา ๒๕๕๑ มี ผูท้ าหน้ าที่ เป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยานิ พนธ์ระดับปริญญาโท จานวน ๓ คน
ในภาพรวมของสานักวิชาฯ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจามีสงู มาก สัดส่วนของ
อาจารย์ประจาวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดยังมีไม่มากพอ สัดส่วนของ
อาจารย์ประจาวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดอยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสม สัดส่วน
ของอาจารย์ประจาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดมีน้อยลง ซึ่งเป็ นไปตามแผน
ในด้านตาแหน่ งวิชาการ สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ยังอยูใ่ นระดับตา่ กว่าที่ควร
๓) ด้านคุณภาพบัณฑิต
นักศึกษาและศิษย์เก่าศิลปศาสตร์ ได้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีระดับของความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ดีมาก แม้ว่าร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี และร้อยละของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รบั เงินเดือนเริ่มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์ อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้-ดี
๔) ด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ในปี การศึกษา ๒๕๕๑ สานักวิชาศิลปศาสตร์ดาเนิ นกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้
เนื่ องจากสานั กวิชาฯ ได้จัดให้มีที่ ปรึกษาทางานร่ วมกับ มหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด โดยมีส่วนกิจการนั กศึกษาเป็ น
หน่ ว ยงานหลัก ในการส่ งเสริ ม ดาเนิ น การด้า นกิ จกรรมพัฒนานั ก ศึ ก ษา มี งบประมาณสนั บ สนุ น ให้กับนั ก ศึ ก ษา
คณาจารย์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งยังส่งเสริม ให้
สานั กวิชาฯ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ทุกหลักสูตรอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับคุ ณลักษณะของบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์ อาจารย์ศิลปศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัดการดูแลนั กศึกษา ทั้งในบทบาทที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
ที่ปรึกษากิจกรรม นอกจากนี้ สานั กวิชาศิลปศาสตร์ยงั ได้รบั รางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ ายกิจกรรมดีเด่น ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๑
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๕) ด้านการวิจยั
ในปี การศึกษา ๒๕๕๑ สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้ดาเนิ นการตามภารกิจนี้ ได้อ ย่างโดดเด่น อยู่ในระดับดีมาก
และเป็ นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เนื่ องจากสานักวิชาฯ ได้จดั ระบบและกลไกในการสนับสนุ นการผลิต งานวิจยั
และงานสร้างสรรค์สอดคล้องกับระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนด อาทิ มีหน่ วยวิจยั ภูมิภาคศึกษา ซึ่งทางาน
ด้านพัฒนาการวิจยั ครบถ้วนตามเกณฑ์กาหนด สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ มีนโยบายสนับสนุ นให้อาจารย์ได้พกั การสอน
เพื่อผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์เต็มเวลาอย่างเป็ นระบบ สนับสนุ นให้คณาจารย์ได้ทาวิจยั อย่างเต็มที่ท้ังใน
ลักษณะบุคคลและเป็ นทีม นอกจากนี้ อาจารย์บางท่านในระดับปั จเจก ก็ มีศกั ยภาพสูง ในการประสานเครือข่าย
จัดหาแหล่งทุนภายนอกทั้ง ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทาให้มี กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างและ
พัฒ นาศัก ยภาพการวิจ ยั จ านวนมาก อีก ทั้ง มีค วามหลากหลายของรูป แบบกิจ กรรมทางวิช าการที ่เ สริม สร้า ง
บรรยากาศในการวิจยั และการพัฒนาศักยภาพการวิจยั ในระดับสู ง ร้อยละของอาจารย์ศิลปศาสตร์ที่ได้รบั ทุนทา
วิจ ยั จากแหล่ง ทุน ภายนอกอยู่ใ นระดับ สูงมาก แสดงให้เห็น ว่า แม้ค ณาจารย์แต่ล ะท่า นจะมีภ าระงานสอนมาก
(ผลการประเมินภาระงานสอนที่คณาจารย์สานักวิชาศิลปศาสตร์ปฏิบตั ิงานจริงในรอบปี งบประมาณ ๒๕๕๑ เฉลี่ย
มากถึง ๓๐ หน่ วยกิตภาระงานต่อปี ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์เพื่อการประเมินที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ให้อาจารย์มี
ภาระงานด้า นการสอนที่ตอ้ งรับผิดชอบในรอบปี อย่า งตา่ ๑๕ อย่างมาก ๒๑ หน่ ว ยกิตภาระงาน) แต่ก็มีความ
พยายามและทุ่มเทเวลา ให้กบั การทางานวิจยั การสร้างองค์ความรูใ้ หม่ ตามที่สานักวิชาฯ คาดหวังและเพื่อประโยชน์
ในวงกว้าง
๖) ด้านการบริการทางวิชาการแก่สงั คม
ในปี การศึกษา ๒๕๕๑ สานักวิชาศิลปศาสตร์มีผลการดาเนิ นงานด้านการบริการวิชาการแก่สงั คมในระดับดี
มาก ตลอดปี การศึกษา ๒๕๕๑ สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้ดาเนิ นนโยบายการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมอย่าง
ต่ อ เนื่ อง ตามวัต ถุ ป ระสงค์ แผนงานและโครงการที่ กาหนด และยังได้เพิ่ ม การให้บ ริ ก ารวิช าการแก่ สังคมอย่า ง
หลากหลายตามที่ได้รบั การร้องขอหรือรับเชิญ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และองค์การ
ต่าง ๆ อีกทั้งมีโครงการความร่วมมือลักษณะต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชุ มชน ระดับชาติและนานาชาติ ทาให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือ ระดับบุคคล ระดับองค์การ ระดับชาติ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างเป็ นรูปธรรม
หลากหลายกิจกรรม เช่น การอบรมให้ความรู้ การสัมมนาทางวิชาการ การให้คาปรึกษา ฯลฯ โดยเหตุที่มีการบูรณาการ
การเรียนการสอนและผลการวิจยั เข้ากับการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่ อง โครงการที่มีการประเมิน ผูร้ บั บริการและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจสูงและคาดหวังที่จะให้มีการบริการวิชาการด้วยจิตสาธารณะต่อไปอย่างสมา่ เสมอ
๗) ด้านการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
มหาวิท ยาลัย มีก ลไกในการทานุ บ ารุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม มีก ารจัด สรรงบประมาณสนับ สนุ น แบบ
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” หน่ วยงานหลักของมหาวิทยาลัยที่รบั ผิดชอบองค์ประกอบนี้ คือ โครงการอาศรมและ
วัฒนธรรม สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้ดาเนิ น การด้านทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในส่วนร่วมกับโครงการ
อาศรมฯ และจัดทาโครงการกิจ กรรมเองโดยตรง เช่น การพัฒนาวิชาการโดยการบูร ณาการศิล ปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการจัดการเรียนการสอน การทากิจกรรมและการวิจยั ทั้งของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และการวิจ ยั ของคณาจารย์ การสนับ สนุ น บุค ลากรและนัก ศึก ษาเข้า ร่ว มกิจ กรรมด้า นทานุ บ ารุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรม อย่างหลากหลายต่อเนื่ อง เป็ นผลให้ในปี การศึกษา ๒๕๕๑ สานักวิชาศิลปศาสตร์มีผลการดาเนิ นงานด้าน
นี้ ในระดับดีมาก
๘) ด้านการบริหารและการจัดการ และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ในปี การศึกษา ๒๕๕๑ สานักวิชาศิลปศาสตร์ซึ่งเป็ นหน่ วยงานตามโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ แบบรวมบริก ารประสานภารกิจ ได้ดาเนิ น งานตามแนวทางมหาวิทยาลัย คือ ระดับมหาวิทยาลัยมีสภา
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มหาวิทยาลัย ระดับสานักวิชามีคณะกรรมการประจาสานักวิชา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล มีการพัฒนาภาวะผูน้ า มีการส่งเสริมพัฒนาการของสานักวิชาฯ สู่องค์กร
การเรียนรู้ มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั มีความสาเร็ จในการเปิ ด
โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน มีการนาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา จานวนร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติของสานักวิชาศิลปศาสตร์อ ยู่ในระดับดีมาก ส่วนของระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒ นาและธ ารงรัก ษาไว้ใ ห้บ ุค ลากรมีค ุณ ภาพและประสิท ธิภ าพ อยู่ใ นระดับ ดี ซึ ่ง ยัง ต้อ งปรับ ปรุง ในระดับ
ความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้ วัดและเป้าหมายของระดับองค์กร (ทั้งมหาวิทยาลัยและสานักวิชา) สู่ระดับบุคคล
๙) ด้านการเงินและงบประมาณ
สานั กวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างเพียงพอหากใช้อย่างประหยัดและระมัดระวัง
ภายใต้นโยบายรวมบริการประสานภารกิจของมหาวิทยาลัย เนื่ องจากมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการจัดสรร
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณที่สานักวิชาฯ ได้รบั การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการใช้ทรัพยากรภายในจากรายได้ของมหาวิทยาลัย และได้รับการอุดหนุ นงบประมาณประจาปี จากภายนอกสถาบัน
ร่วมกัน อยูใ่ นระดับดี โดยการเบิกจ่าย หรือการดาเนิ นการต่างๆเป็ นไปตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย มีการ
กระจายงบประมาณทัว่ ถึงครอบคลุมทุกกิจกรรม ถึงแม้อ าจจะมีบางกิจกรรมที่ไม่เพียงพอแต่ก็สามารถเกลี่ยบาง
หมวด และ/หรือ เสนอขอจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้บา้ งตามความจาเป็ น
๑๐) ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ในระดับมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพเข้มข้น ภายใต้นโยบายรวมบริการประสาน
ภารกิจ ของมหาวิท ยาลัย สานั กวิชาฯ ได้จัดระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพภายใน ให้มีจังหวะก้าวและการ
ดาเนิ นการที่สอดคล้องกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัยกากับดูแลทิศทางและกลไกการทางานของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาสานัก
วิชา โดยมีระบบและกลไกในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และถ่ายทอดทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่คณาจารย์
ผูป้ ระสานงานสาขาวิชา รายวิชา เพื่อให้เกิดเป็ นวิถีวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ สานัก วิช าฯ ยังได้จดั ให้มีการ
ประชุมอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้กบั คณะกรรมการและพัฒนาผูช้ ่วยสอนของทุกสาขาวิชาให้ประจักษ์ในวิถีวฒ
ั นธรรม
ดังกล่าว เป็ นผลให้มีระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีมาก
๓. ผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบ/มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
๓.๑ ผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ.
การดาเนิ นงานตามมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. เป็ นการรายงานภายใต้กรอบองค์ประกอบคุณภาพ ๙ ด้าน
ประกอบด้วย ด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนิ นการ ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการ
พัฒนานิ สิตนั กศึ กษา ด้านการวิจยั ด้านการบริ การวิชาการแก่สังคม ด้านการทานุ บารุงศิ ลปวัฒนธรรม ด้านการ
บริหารและการจัดการ ด้านการเงินและงบประมาณ และด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ รวมจานวนตัวบ่งชี้
ในทุกองค์ประกอบทั้งสิ้ น ๔๑ ตัวบ่งชี้ และใช้เกณฑ์การประเมินตามกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจยั เพื่อ
นาไปสู่การรองรับ การประเมินคุ ณภาพการศึ กษาภายในตามแนวทางที่ สกอ. กาหนด ซึ่งผลการดาเนิ นงานใน
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา ๒๕๕๑ โดยเฉลี่ยทั้ง ๙ องค์ประกอบ พบว่า มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๖๓
อยูใ่ นระดับดีมาก (จากคะแนนเต็ม ๓ คะแนน) และเมื่อพิจารณาตามมุมมองต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
๓.๑.๑ มุมมองตาม ๙ องค์ประกอบคุณภาพของ สกอ.
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ผลการดาเนิ นงานในภาพรวมของสานักวิชาศิลปศาสตร์ ปี การศึกษา ๒๕๕๑ ตาม ๙ องค์ประกอบ
คุณภาพของ สกอ. ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น พบว่า องค์ประกอบที่มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ยสูงสุดมี ๖ องค์ประกอบ โดยมี
คะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ ยเต็ ม ๓.๐๐ เท่ ากัน อยู่ในระดับดี มาก คือ องค์ประกอบด้านกิจกรรมการพัฒนานั กศึ กษา
องค์ป ระกอบด้า นการวิ จัย องค์ป ระกอบด้า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สัง คม องค์ป ระกอบด้า นการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม องค์ประกอบด้านการเงินและงบประมาณ และองค์ประกอบด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รองลงไปตามลาดับ คือ องค์ประกอบด้านการบริหารและการจัดการ มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๖๗
องค์ประกอบด้านปรัชญา ปณิ ธ าน วัตถุ ป ระสงค์ และแผนการดาเนิ นการ มี ค ะแนนอิ งเกณฑ์เฉลี่ ย ๒.๕๐ และ
องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๑๕ ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากอัตรากาลังของอาจารย์
ประจาสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย อนุ มตั ิให้ ไม่ได้สดั ส่วนกับจานวนนักศึกษา
เนื่ องจากสานั กวิชาฯ ต้องรับผิ ดชอบการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปให้กบั นั กศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ด้วย
นอกจากนี้ ยังมีความต้องการผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในระดับปริญญาตรีและในระดับบัณฑิตศึกษา สานักวิชาศิลปศาสตร์
จึงไม่อาจดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในได้โดยลาพัง
หากพิจารณาเป็ นรายตัวบ่งชี้ พบว่า โดยส่วนใหญ่มีผลการดาเนิ นงานในภาพรวมทั้งสานั กวิชาฯ
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. แต่ท้งั นี้ มีตัวบ่งชี้ บางส่วนที่ยงั ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (มีคะแนนอิงเกณฑ์
มาตรฐานอยูใ่ นระดับ ๑) ซึ่งประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ๑) จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา ๒)สัดส่ วนของอาจารย์ประจาที่ มีวุฒิปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่ าต่ออาจารย์ประจา
๓)สัดส่ วนของอาจารย์ประจาที่ ดารงตาแหน่ งอาจารย์ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจาร ย์ และศาสตราจารย์
๔)ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นที่ ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ที่ทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิ พนธ์
๓.๑.๒ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการด าเนิ น งานของส านั ก วิ ช าศิ ล ปศาสตร์ต ามมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานที่ ๒ ก ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ข
ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคม
แห่ งการเรี ยนรู้ ผลการดาเนิ น งานในปี การศึ ก ษา ๒๕๕๑ พบว่ า มาตรฐานที่ มี ค ะแนนอิ งเกณฑ์เฉลี่ ยสูงสุ ด คื อ
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๓.๐๐ อยู่
ในระดับดีมาก รองลงไปตามลาดับ คือ มาตรฐานที่ ๒ ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๗๕ อยูใ่ นระดับดีมาก มาตรฐานที่ ๒ ข ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
อิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๕๘ อยูใ่ นระดับดีมาก และมาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย ๒.๒๕ อยูใ่ นระดับดี
๓.๑.๓ มุมมองตามการบริหารจัดการ
มุมมองการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
๒) ด้านกระบวนการภายใน ๓) ด้านการเงิน และ ๔) ด้านบุคลากรการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ผลการดาเนิ นงานในปี
การศึกษา ๒๕๕๑ พบว่า ด้านที่มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการเงิน มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๓.๐๐ รองลงไป
ตามลาดับ คือ ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๖๗ ด้านกระบวนการภายในมีคะแนน
อิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๕๕ และด้านบุคลากรการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๕๘
๓.๑.๔ มุมมองตามปั จจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพ
มุมมองปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ ๑)ด้านปั จจัยนาเข้า ๒)ด้านปั จจัย
กระบวนการ และ ๓)ด้านปั จจัยผลผลิตหรือผลลัพธ์ ผลการดาเนิ นงานของสานักวิชาศิลปศาสตร์ในปี การศึกษา ๒๕๕๑
พบว่า ด้านที่มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านปั จจัยกระบวนการ มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๙๐ อยูใ่ นระดับดีมาก
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รองลงไปตามลาดับ คือ ด้านปั จจัยผลผลิตหรือผลลัพธ์ มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๖๒ อยู่ในระดับดี มาก และด้าน
ปั จจัยนาเข้า มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๑.๘๖ อยูใ่ นระดับพอใช้
๓.๒ ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.
การดาเนิ นงานของสานั กวิชาศิลปศาสตร์ ปี การศึกษา ๒๕๕๑ ตามมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. เป็ นการ
รายงานภายใต้กรอบมาตรฐานคุ ณภาพ ๗ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านคุ ณภาพบัณฑิต ๒) ด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ๓) ด้านการบริการวิชาการ ๔)ด้านการทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕)ด้านการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร ๖)ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และ ๗)ด้านระบบการประกันคุณภาพ รวมจานวนตัวบ่งชี้ ในทุก
มาตรฐานทั้งสิ้ น ๔๓ ตัวบ่งชี้ และใช้เกณฑ์การประเมินตามกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจยั เพื่อนาไปสู่การ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการดาเนิ นงานในภาพรวมทั้งสานักวิช าฯ ปี การศึกษา ๒๕๕๑ พบว่า โดยเฉลี่ยทั้ง ๗ มาตรฐานมีคะแนน
อิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๓๘ ได้คุณภาพระดับดี โดยมาตรฐานที่มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ยสูงสุดมี ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐาน
ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานด้านการทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมาตรฐานด้านระบบการประกัน
คุณภาพ ซึง่ มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๓.๐๐ เท่ากัน อยูใ่ นระดับดีมาก รองลงไปตามลาดับ คือ มาตรฐานด้านการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๔๕ อยู่ในระดับดี มาตรฐานด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ และ
มาตรฐาน ด้านคุณภาพบัณฑิตมีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๐๐ อยูใ่ นระดับพอใช้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวบ่งชี้ พบว่า โดยส่วนใหญ่มีผลการดาเนิ นงานในภาพรวมทั้งสานั กวิชาเป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. แต่ท้งั นี้ มีตวั บ่งชี้ บางส่วนที่ยงั ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (มีคะแนนอิงเกณฑ์มาตรฐานอยู่
ในระดับ ๑) จานวน ๗ ตัวบ่งชี้ คือ ๑) เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
๒)ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ ได้รับทุ นท าวิ จัย หรื องานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่ อจ านวนอาจารย์ประจ า
๓) สิ น ทรัพ ย์ถ าวรต่ อ จ านวนนั กศึ ก ษา (เต็ ม เวลาเที ยบเท่ า ) ๔) ค่ าใช้จ่ ายทั้งหมดต่ อจานวนนั กศึ กษา (เต็ มเวลา
เทียบเท่า) (ร้อยละของเกณฑ์ปกติ) ๕)จานวนนั กศึกษาเต็ มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา ๖) ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา และ ๗) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ ง
ทางวิช าการ และมีตัวบ่ งชี้ ที่ ไม่ สามารถเที ยบเกณฑ์ได้เนื่ อ งจากมี ผลการดาเนิ นงานเป็ น ๐ จ านวน ๒ ตัว บ่ งชี้
ได้แก่ จานวนวิทยานิ พนธ์และงานวิชาการของนั กศึกษาที่ได้รบั รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ
๓ ปี ที่ผ่านมา และ จานวนผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาหรืออนุ สิทธิบตั ร
ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา
๓.๓ ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ คุณภาพของ มวล.
การดาเนิ นงานของสานักวิชาศิลปศาสตร์ ปี การศึกษา ๒๕๕๑ ตามตัวบ่งชี้ เฉพาะของมหาวิทยาลัย จานวน ๗
ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ๑) ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจานวนนักศึกษาที่ประกาศรับ ๒) ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่รบั เข้าใหม่ ๓) จานวนหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตร
ระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกทั้งหมด ๔) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ๕) สหกิจศึกษา ๖) ร้อยละของนักศึกษา
ที่สาเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ ๗) ร้อยละของนักศึกษาที่สญ
ู เสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน)
ผลการดาเนิ นงานของสานักวิชาศิลปศาสตร์ ปี การศึกษา ๒๕๕๑ ในภาพรวมทั้งสานักวิชาฯ โดยเฉลี่ยทั้ง ๙
ตัวบ่งชี้ ข้างต้น พบว่า มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๑๔ (จากคะแนนเต็ม ๓ คะแนน) อยู่ในระดับดี โดยมีตวั บ่งชี้ ในด้าน
ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามเวลาปกติที่มีผลการดาเนิ นงานตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานและยังไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่ ก าหนด ที่ เ ป็ นเช่ น นี้ ส่ ว นหนึ่ ง เพราะมี นั ก ศึ ก ษาจ านวนหนึ่ ง ในส านั ก วิ ช าฯ ได้รับ ทุ น การศึ ก ษาใน
ต่างประเทศ และมีนักศึกษาจากสานักวิชาอื่นโอนย้ายเข้ามาอีกจานวนหนึ่ งด้วย ทาให้ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้
ตามกาหนดเวลาปรกติ (ไม่นับตัวบ่งชี้ ร้อยละของโครงการวิจยั ของนั กศึกษา (ที่ผ่าน) ต่อจานวนโครงการวิจยั ของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด และตัวบ่งชี้ ร้อยละของบัณฑิตที่สอบได้ใบประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี เนื่ องจากสานัก
วิชาศิลปศาสตร์ไม่มีการดาเนิ นงาน)
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๔. ข้อเสนอแนะเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาสานักวิชาศิลปศาสตร์
๑. เนื่ องจากอัตรากาลังของอาจารย์กบั จานวนนักศึกษาไม่ได้สดั ส่วนกัน ทาให้ ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ น
กิจกรรมโครงการตามแผนฯ การสร้างผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ การขอตาแหน่ งวิชาการ การให้ความใกล้ชิด-ให้
คาปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยควรมีแผนอนุ มตั ิการเพิ่มอัตรากาลังอาจารย์ให้สานักวิชาศิลปศาสตร์
โดยด่วน เพื่อแก้ปัญหาที่เป็ นจริงในเชิงปริมาณ ในด้านสัดส่วนจานวนอาจารย์กบั จานวนนักศึกษา ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ทั้งของ สกอ. และ สมศ.
๒. ในเชิงคุณภาพ สานักวิชาศิลปศาสตร์ควรจัดหาพนักงานสายวิชาการ นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
โดยเน้นที่วุฒิปริญญาเอก (และปริญญาโท เฉพาะสาขาขาดแคลน) มาบรรจุเป็ นอาจารย์ประจาโดยรีบด่วน ทั้งนี้
ความจาเป็ นเฉพาะปี การศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ คือ อาจารย์ประจาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป สาขามนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (หรือสหวิทยาการ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ด้านวรรณคดี-วัฒนธรรมศึกษา) สาขาวิชาไทยศึกษา
ญี่ปุ่นศึกษา และเอเชียศึกษา เพื่อให้ทนั การรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (๒๕๕๒) และระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก
(๒๕๕๓)
๓. สานักวิชาฯ ควรมีนโยบาย หรือระเบียบการประเมินให้อาจารย์บริหารเวลา พัฒนาตนเอง ทางานวิจยั มาก
ให้ขนึ้ เพื่อการประกันคุณภาพ ทั้งด้านการวิจยั การเรียนการสอนและการขอตาแหน่ งทางวิชาการ
๔. คณะกรรมการประจาสานั กวิชาฯ ควรขยายบทบาทการทางานเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ และส่งเสริ ม
แผนปฏิบตั ิการเชิงรุกอย่างจริงจังเป็ นรูปธรรม
๕. สานักวิชาฯ และมหาวิทยาลัย ควรมีระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต และมีแนวทางการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
โดยมีกลไกการติดตามอย่างต่อเนื่ อง
โดยสรุปภาพรวมของการประกันคุณภาพภายในของสานักวิชาศิลปศาสตร์ คณาจารย์ พนักงานสายบริหาร
วิชาการ สายวิชาการ และสายปฏิบตั ิการ รวมทั้งนั กศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า ได้ร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ ขจัด
จุดอ่อน เพิ่มส่วนที่ขาด พัฒนาจุดแข็ง ให้กบั สานักวิชาฯ ในปี การศึกษา ๒๕๕๑ อย่างมีคุณภาพเป็ นที่น่าพอใจ ก้าว
ต่อไปของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานั กวิชาฯ คือ การให้น้ าหนั ก กับการประกันคุณภาพด้านการ
บริหารจัดการ การพัฒนาด้านการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต การวิจยั
และการขยายผลเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในวงกว้าง โดยการก้าวสู่ความเป็ นสากลด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ บน
รากฐานเดิมที่แนบแน่ นกับชุ มชน ท้องถิ่น และภู มิภาค ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด และแผนปฏิบัติการเชิงรุก
ทั้งนี้ ในด้านการพัฒนาและเปิ ดสอนหลักสูตรใหม่ๆ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก สานักวิชาฯ จะมีการทบทวนและ
ปรับโครงสร้างการบริหาร ทั้งในระดับสานักวิชาฯ และสาขาวิชา ปรับและเพิ่มอัตรากาลัง และจัดวางทรัพยากรบุคคล
สายวิชาการ ให้สอดคล้องและได้สดั ส่วนกับโครงสร้างหลักสูตรที่มีอยู่เดิมและหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึ้ นใหม่ เพื่อให้แผน
ยุทธศาสตร์ Road Map to Excellence 2009-2013 ดาเนิ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้อตั รากาลังบุคลากรที่มี
อยูแ่ ละที่จะได้รบั อนุ มตั ิต่อไปอย่างเต็มศักยภาพ.
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