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ผลการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๒
สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้มีการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่ อง โดยมีกลไกการทางานที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยกาหนด ตามภารกิจหลักในแต่ละด้าน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสานักวิชาฯ ซึ่ง
คณบดีศิลปศาสตร์เป็ นประธานฯ กากับการประกันคุณภาพทุกองค์ประกอบ ทั้งตามเกณฑ์การประเมินของสกอ. สมศ.
และมวล. ผลจากการดาเนิ นการประกันคุณภาพเชิงระบบ กลไก ด้วยจิตสานึ ก ได้รบั การประมวล ประเมิน และยกร่าง
รายประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานักวิชาฯ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ โดยคณะทางาน
จัดทารายงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิชาฯ ซึ่งมี ดร.ทิพย์วลั ย์ สุทิน เป็ นประธานฯ เอกสาร
ยกร่าง SAR ได้รบั การตรวจสอบจากหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ผลปรากฏเป็ นรายงานประจาปี ฉบับนี้
ในรอบปี การศึกษา ๒๕๕๒ สานักวิชาได้ดาเนิ นงานตามภารกิจด้านต่างๆ ตามแผนงานที่กาหนด ซึ่งสามารถ
บรรลุ แผนฯ ตามขั้น ตอนและจังหวะก้า วที่ เตรี ยมการไว้ครบทุ กแผน (และมีบ างกิจกรรมล้ าหน้าแผนปฏิบัติ การ
ประจาปี ) เฉพาะในภาพรวมของปี การศึกษา ๒๕๕๒ มีผลงานสรุปได้ดงั นี้
๑. ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สคู่ วามเป็ นเลิศของสานักวิชาฯ ซึ่งได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของการประกันคุณภาพปี การศึกษา ๒๕๕๑
สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้ใช้ แผนยุทธศาสตร์สคู่ วามเป็ นเลิศของสานักวิชาฯ (๒๕๕๑-๒๕๕๖) และนา
ข้อเสนอแนะจาก “รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักวิชา ปี การศึกษา ๒๕๕๑
(SAR)” รวมทั้ง “รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี การศึกษา ๒๕๕๑”
มาดาเนิ นงานเพื่อพัฒนาสานักวิชาศิลปศาสตร์ในปี การศึกษา ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. จัดประชุมทาความเข้าใจกับคณาจารย์ศิลปศาสตร์ดา้ นการจัดทาแผนระยะยาวและแผนปฏิบตั ิการในทุก
ภารกิจให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์สู่ความเป็ นเลิศของสานักวิชาฯ เพื่อให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจน มี
ทิศทางหลักที่สอดคล้องต้องกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ทุกสาขาวิชา/หลักสูตร
๒. สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้ดาเนิ นการตาม แผนยุทธศาสตร์สู่ความเป็ นเลิศของสานักวิชาฯ (SLA Road
Map to Excellence 2009-2013) โดยในปี การศึกษา ๒๕๕๒ ได้วางจุดหนักในการเปิ ดรับนักศึกษาในหลักสูตรใหม่ที่
เป็ นที่ตอ้ งการของสังคมเพิ่มเติมในระดับปริญญาโท ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
๓. กาหนดแผนการพัฒนาหลักสูตรใหม่อย่างเป็ นระบบ ได้แก่ หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ๒ หลักสูตร คือ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และ สาขาวิชาไทยศึกษาบูรณาการ (ซึ่งประกอบด้วย ๓ วิชาเอก คือ
ภาษาและวรรณกรรมไทย ไทยศึ ก ษานวัตกรรม และภาษาไทยส าหรับ ชาวต่ างชาติ ) ให้พ ร้อมรับนั ก ศึ ก ษาในปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ตามแผนที่กาหนด
๔. นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก อีก ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุ ษฎี
บัณฑิต สาขาเอเชียศึกษาบูรณาการ และ สาขาสังคมศาสตร์บรู ณาการ ซึ่งอยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการตามกระบวนการ
และแผนงาน คาดว่าจะได้รับอนุ มตั ิหลักสูตรและเปิ ดรับสมัครนั กศึกษาได้ตามแผนฯ ในปี การศึกษา ๒๕๕๔ และ
๒๕๕๕ ตามลาดับ
๕. ริเริ่มแผนผลิตบัณฑิต โดยมุ่งหมายพัฒนาคุ ณภาพบัณฑิตเฉพาะราย ที่มีความเป็ นเลิศทั้งทางวิชาการ
และ/หรือ มีอัจฉริ ยภาพเฉพาะตนเชิ งสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผ่านการศึกษาเรี ยนรูใ้ นหลักสูตรเฉพาะ ด้วยการ
ออกแบบสร้างหลักสูตร “เกียรตินิยมแบบก้าวหน้า” (Honors Degree Program) โดยจะเริ่มพัฒนาขึ้ นจากหลักสูตรไทย
ศึกษาบูรณาการ ให้ศึกษาต่อยอด จากระดับปริญญาตรี หลักสูตร “เกียรตินิยมแบบก้าวหน้า” ไปสู่ระดับปริญญาโท
และควบปริญญาเอก สาขาเอเชียศึกษาบูรณาการได้ แนวทางนี้ สานักวิชาฯ ได้นาเสนอถึงขั้นตอนการพิจารณาระดับ
1
รายงานประจาปี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2552 สานักวิชาศิลปศาสตร์
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สภาวิชาการ ซึ่งได้รับอนุ มตั ิในเชิงหลักการแล้ว โดยฝ่ ายวิชาการของมหาวิทยาลัยจะนาไปพัฒนาต่อเพื่อปรับใช้กบั
หลักสูตรอื่น ๆ ที่ เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระบวนการดังกล่ าวอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนและ
ออกแบบเพิ่มเติมตามข้อเสนอของที่ประชุมกรรมการวิชาการ เพื่อเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
ตามลาดับ
๖. คณาจารย์ศิลปศาสตร์ได้ร่วมจัดทาแผนการดาเนิ นงานและแผนปฏิบัติการเชิ งกลยุทธ์ พร้อมกาหนด
เป้าหมายของแต่ละกิจกรรม/โครงการ และกาหนดตัวบ่งชี้ ที่สะท้อนภารกิจหลักของสานักวิชาฯ เพื่อวัดความสาเร็จของ
การดาเนิ นงานตามแผนเพื่อใช้ให้ทนั ปี ๒๕๕๔ เป็ นต้นไป
๗. ในด้านบริหารจัดการเชิงโครงสร้างและระบบงาน สานักวิชาศิลปศาสตร์ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในสานั กวิชาฯ โดยจัดระบบใหม่ กาหนดให้มีผูช้ ่วยคณบดีโดยจิตอาสา ๓ ฝ่ าย คือ ฝ่ ายพัฒนาหลักสูตร ฝ่ าย
วิชาการ และฝ่ ายกิจการนานาชาติ ทางานขึ้ นตรงต่อคณบดี ร่วมบริหารโครงการนาร่อง/กิจกรรม/โครงการใหม่ ของ
สานั กงานคณบดี รับผิดชอบช่วยกิจการบริหารวิชาการของคณบดีตามสายงานที่กาหนดในลักษณะกากับดูแล มิใช่
สายบังคับบัญชา โดยมีเลขานุ การสานักงานคณบดีเป็ นผูป้ ระสานงานโครงการ/กิจกรรมใหม่ ที่ริเริ่มสร้างสรรค์โดย
คณบดี คณบดี และผู้ช่ว ยคณบดี มี ก ารพบปะหารื อ เป็ นประจาเฉลี่ ย ๑ ครั้งต่ อสัปดาห์ และใช้ e-office เป็ นวิ ถี
ประสานงานกิจวัตรรายวัน
๘. ในด้านพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและอาจารย์ ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนกรณีปัญหาคุณภาพบัณฑิต และได้
กาหนดเป็ นแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ในการทบทวนค้นหาระบบ กลไก ในการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็ น
ของสานั กวิชาศิลปศาสตร์เอง ทั้งระบบอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนบุคคล และระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ/วิทยานิ พนธ์
๙. เฉพาะในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ ซึ่งสานักวิชาฯ ยังมีปัญหาในเชิงสัดส่วน เมื่อพิจารณาจาก
ตัวชี้ วัดที่กาหนด ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ ยนทั้งในระดับสาขาวิชาและสานักวิชาฯ เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนา
อาจารย์ประจารุ่นใหม่และที่คดั สรรรับเข้าใหม่ ให้มีโอกาสพัฒนาตนเองเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ โดยสานัก
วิชาฯ จะดาเนิ นการพัฒนาเสริมความเข้มแข็งด้านการวิจยั อย่างสมา่ เสมอและต่อเนื่ อง ขณะเดียวกันก็ หากลวิธีในการ
สร้างสมดุ ลในการเปิ ดสอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึ กษาให้มีความหลากหลายกว่าเดิ ม เพื่อเพิ่มทางเลื อกให้กับทั้ง
อาจารย์และนักศึกษา เป็ นการกระจายโอกาสและความเป็ นไปได้ให้กบั การเพิ่มจานวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ที่
มีคุณภาพ
๑๐. ในด้านการพัฒนาคุณภาพและคุณวุฒิอาจารย์ ปี การศึกษา ๒๕๕๒ สานักวิชาฯ ได้สนับสนุ นให้อาจารย์
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ ๑ ราย ศึกษาต่อต่างประเทศ ในประเทศมาเลเซีย (แบบไม่เต็มเวลา)
๑ ราย และกาลังรอการยืนยันการรับทุนศึกษาขัน้ ปริญญาเอก ในประเทศจีน (แบบเต็มเวลา) อีก ๑ ราย
๑๑. ในด้านการพัฒนาอาจารย์เพื่อขอกาหนดตาแหน่ งวิชาการ แม้ยงั ไม่ได้วางแผนอย่างชัดเจนในการดาเนิ น
กระบวนการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เพิ่มคุ ณวุฒิและขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการเพิ่มขึ้ น ในปี การศึ กษา
๒๕๕๒ มีอาจารย์ขอกาหนดตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ๒ ราย (ซึ่งดาเนิ นการถึงระดับมหาวิทยาลัยแล้ว) ตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ ๑ ราย และตาแหน่ งศาสตราจารย์อีก ๑ ราย (ซึ่งยังอยูร่ ะหว่างเตรียมการรวบรวมเรียบเรียงเอกสาร
วิชาการ/ตารา/งานวิจยั ตามเกณฑ์กาหนด ในระดับสาขาวิชา)
๑๒. ได้ดาเนิ นกิจกรรมวิชาการ/วิจยั /ประชุ มระดับชาติ /นานาชาติ เพื่อสร้างเงื่อนไข เวที และแรงจูงใจ ให้
คณาจารย์ศิลปศาสตร์รุ่นกลางและรุ่ นใหม่ เสนอผลงานวิชาการ/วิจัย ในวาระโอกาสต่ าง ๆ โดยการรณรงค์จาก
สานักงานคณบดี
๑๓. ในด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
สานั กวิชาศิลปศาสตร์ได้ร่วมส่ วนในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไป ในส่ วนที่สานั กวิชาฯ
รับผิ ดชอบ คือ กลุ่มภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) กลุ่ มมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่ มกีฬาและ
นันทนาการ โดยสาเร็จเป็ นโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาใหม่ พร้อมคาอธิบายรายวิชา และ Curriculum Mapping ที่
พร้อมต่อการประชาพิจารณ์ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผ่านการรับรองหลักสูตรและประกาศใช้กบั หลักสูตรใหม่ให้
ทันปี การศึกษา ๒๕๕๔
๑๔. ในด้านการประกันคุณภาพ “สู่สากล” สานักงานคณบดีได้ริเริ่มโครงการ/กิจกรรม ใหม่จานวนหนึ่ ง เพื่อ
ส่งเสริมแนวทาง “สู่สากล” เพื่อปรับอัตลักษณ์และเพิ่มสีสนั ในการบริการทางวิชาการ บริหารจัดการโดยสานักวิชาฯ
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อย่างเป็ นทางการ ให้กบั ขุมชนวิชาการท้องถิ่นรายรอบมหาวิทยาลัยและภูมิภาค เช่นการจัดเสวนาวิชาการเป็ นวาระ
ประจา ในโครงการ Dean’s Seminar Series จานวน ๔4 ครั้ง ในปี ๒๕๕๒ และยังขยายเครือข่ายสู่ชุมชนวิชาการ
นานาชาติและมหาวิทยาลัยไทยทัว่ ประเทศ โดยการจัดสัมมนาระดับนานาชาติ The Royal Golden Jubilee
International Seminar Series LXX ซึ่งมีผเู ้ ข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๓๐๐ คน จากมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัย
ต่างชาติกว่า ๑๐ ประเทศ
๑๕. ในด้านทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม สานักงานคณบดีได้ดาเนิ นการส่งเสริมให้คณาจารย์จดั แปลกวีนิพนธ์
อังคาร กัลยาณพงศ์ เป็ นหลากหลายภาษา จัดพิมพ์ โดยเรียบเรียงประวัติ บทวิจารณ์ บทกวี และบทกวีแปล เข้าด้วยกัน
และจัดให้มีการอ่านบทกวี เป็ นทานองเสนาะแบบไทย หลายทานอง อีกทั้งให้นักศึกษาแสดงทักษะการอ่านบทกวีแปล
เป็ นภาษาอัง กฤษ จี น ญี่ ปุ่ น และมาเลย์ด ้ว ย โครงการ/กิ จ กรรมนี้ ได้ด าเนิ น การร่ ว มกับ อาศรมวัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๑๖. ในด้านกิจการนานาชาติ เพื่อประกันคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานนานาชาติ สานั กงาน
คณบดี ได้ประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการกับคณาจารย์ทุกสาขาวิ ชา/หลักสูตร ที่มีศัยภาพสูง ด้วยจิตอาสา ให้
ร่ วมมือ กันพัฒนาแบบเรี ยนภาษาไทย ตาราเรี ยนและหนั งสื อ อ่า นประกอบด้านไทยศึ ก ษาเป็ นภาษาอังกฤษ คื อ
Selected Works on Thai Studies, Vol.1 (ISBN 978-974-9670-92-7); Vol.2 – Vol.3 (ISBN 978-974-7557-07-7)

เพื่อใช้ในการจัดอบรมหลักสูตรไทยศึกษาภาคฤดูรอ้ นให้กบั มหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญา โดยในปี การศึกษา ๒๕๕๒ ได้จดั
ไปแล้ว ๒ รุ่น
กล่าวโดยสรุปสานักวิชาศิลปศาสตร์ได้ร่วมทาความเข้าใจในระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะ
การสร้าง/การเผยแพร่ผลงานวิชาการให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. และมวล. ให้ได้มาตรฐานสากล หาช่องทาง
สนับสนุ นงบประมาณในการจัดประชุม อบรม ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องความสาคัญ ระบบ กลไก และกระบวนการ ของ
การประกันคุณภาพภายในระดับสานักวิชาฯ โดยได้รบั ความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ฝ่ ายวิชาการ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา ฝ่ ายกิจการนักศึกษา เครือข่ายทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โครงวิจยั มหาบัณฑิต
สกว. สานั กงานกองทุ นสนั บสนุ นการวิจัย สภาวิจยั แห่งชาติ เพื่อนนั กวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจาก
หลากหลายมหาวิทยาลัย ฯลฯ โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็ นผูเ้ สริม
ความเข้มแข็งให้อย่างมีนัยยะสาคัญ.
๒. ผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบ/มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปี การศึกษา ๒๕๕๒
๒.๑ ผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ.
การดาเนิ นงานตามมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. เป็ นการรายงานภายใต้กรอบองค์ประกอบคุณภาพ ๑๐ ด้าน
ประกอบด้วย ด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนิ นการ ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการ
พัฒนานิ สิตนั กศึ กษา ด้านการวิจยั ด้านการบริ การวิชาการแก่สังคม ด้านการทานุ บารุงศิ ลปวัฒนธรรม ด้านการ
บริหารและการจัดการ ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และด้านนโยบายรัฐบาล
สถานศึกษา 3ดี (3D) ซึ่งเพิ่มเข้ามาในปี การศึกษานี้ รวมจานวนตัวบ่งชี้ ในทุกองค์ประกอบทั้งสิ้ น ๔๓ ตัวบ่งชี้ และใช้
เกณฑ์ก ารประเมิ น ตามกลุ่ ม สถาบัน ที่ เน้ น การผลิ ต บัณ ฑิ ตและวิ จัย เพื่ อ น าไปสู่ก ารรองรับ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในตามแนวทางที่ สกอ. กาหนด ซึ่งผลการดาเนิ นงานในภาพรวมทั้งสานักวิชา ปี การศึกษา ๒๕๕๒ โดย
เฉลี่ยทั้ง ๙ องค์ประกอบ [ไม่รวมองค์ประกอบที่ ๑๐ นโยบายรัฐบาล สถานศึกษา 3ดี (3D)] พบว่า มีคะแนนอิงเกณฑ์
เฉลี่ย ๓.๐๐ อยูใ่ นระดับดีมาก (จากคะแนนเต็ม ๓ คะแนน) และเมื่อพิจารณาตามตามมุมมองต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
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๒.๑.๑ มุมมองตาม ๙ องค์ประกอบคุณภาพของ สกอ.
ผลการดาเนิ นงานในภาพรวมทั้งสานักวิชา ปี การศึกษา ๒๕๕๒ ตาม ๙ องค์ประกอบคุณภาพของ
สกอ. ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น พบว่า องค์ประกอบที่มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ยสูงสุดมี ๖ องค์ประกอบ โดยมีคะแนนอิ ง
เกณฑ์เฉลี่ยเต็ม ๓.๐๐ เท่ากัน และอยูใ่ นระดับดีมาก คือ องค์ประกอบด้านกิจกรรมการพัฒนานิ สิตนักศึกษา การวิจยั
การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สัง คม การทานุ บ ารุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม องค์ป ระกอบด้า นการเงิ น และงบประมาณและ
องค์ประกอบด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ รองลงไปคือองค์ประกอบ การบริหารและการจัดการ(คะแนนอิง
เกณฑ์เฉลี่ย ๒.๕๖) การเรียนการสอน (คะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๐๘) และปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการ
ดาเนิ นการ (คะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๐๐) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวบ่งชี้ พบว่า โดยส่วนใหญ่มีผลการดาเนิ นงาน
ในภาพรวมทั้งส านั ก วิ ช าเป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานของ สกอ. แต่ ท้ังนี้ มี ตัว บ่ งชี้ บางส่ ว นที่ ยังไม่ ได้ต ามเกณฑ์
มาตรฐาน คือไม่มีคะแนนและมีคะแนนอิงเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ ๑ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่ ไม่มีคะแนน
จานวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ ๑.ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ที่ทา
หน้ า ที่ อาจารย์ที่ ป รึ กษาวิ ทยานิ พ นธ์ ๒.ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ ได้รับรางวัลผลงานทางวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ มีประกอบที่มีคะแนนอยูใ่ นระดับ ๑จานวน ๔ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ๑) ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ของการปฏิบตั ิงานที่กาหนด ๒) จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา ๓)
สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา และ๔) สัดส่วน
ของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และมีตวั บ่งชี้ ที่มี
คะแนนเป็ น ๐ จานวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ ๑) ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นที่ปรึกษา
วิทยานิ พนธ์ที่ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ๒)ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รบั รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
๒.๑.๒ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานที่ ๒ ก ด้าน
ธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ข ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการดาเนิ นงานในปี การศึกษา
๒๕๕๒ พบว่า มาตรฐานที่มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ยสูงสุดคือ มาตรฐานที่ ๓ ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๓.๐๐ อยู่ในระดับดีมาก รองลงไป คือ มาตรฐานที่ ๒ ก ด้าน
ธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๖๓ อยูใ่ นระดับดีมาก
๒.๑.๓ มุมมองตามการบริหารจัดการ
มุมมองการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ๒)
ด้านกระบวนการภายใน ๓) ด้านการเงิน และ ๔) ด้านบุคลากรการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ผลการดาเนิ นงานในปี
การศึกษา ๒๕๕๒ พบว่า ด้านที่มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการเงิน มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๓.๐๐ อยู่ใน
ระดับดีมาก รองลงไปตามลาดับ คือ ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๖๗ อยูใ่ นระดับดี
มาก และด้านกระบวนการภายใน มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๕๕ อยูใ่ นระดับดีมาก
๒.๑.๔ มุมมองตามปั จจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพ
มุมมองปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านปั จจัยนาเข้า ๒) ด้านปั จจัย
กระบวนการ และ ๓) ด้านปั จจัยผลผลิตหรือผลลัพธ์ ผลการดาเนิ นงานในปี การศึกษา ๒๕๕๒ พบว่า ด้านที่มีคะแนน
อิงเกณฑ์เฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านปั จจัยกระบวนการ มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๙๕ อยู่ในระดับดีมาก รองลงไปตามลาดับ
คือ ด้านปั จจัยผลผลิตหรือผลลัพธ์ มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๓๘ อยู่ในระดับดี และด้านปั จจัยนาเข้า มีคะแนนอิง
เกณฑ์เฉลี่ย ๑.๗๑ อยูใ่ นระดับพอใช้
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๒.๒ ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.
การดาเนิ นงานตามมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. เป็ นการรายงานภายใต้กรอบมาตรฐานคุณภาพ ๗ ด้าน
ประกอบด้วย ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุ บารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และด้านระบบการประกัน
คุณภาพ รวมจานวนตัวบ่งชี้ ในทุกมาตรฐานทั้งสิ้ น ๔๓ ตัวบ่งชี้ และใช้เกณฑ์การประเมินตามกลุ่มสถาบันที่เน้นการ
ผลิตบัณฑิตและวิจยั เพื่อนาไปสู่การรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งผลการดาเนิ นงานในภาพรวมทั้งสานั ก
วิชา ปี การศึกษา ๒๕๕๒ พบว่า โดยเฉลี่ยทั้ง ๗ มาตรฐานมีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๓๑ (จากคะแนนเต็ม ๓ คะแนน)
โดยมาตรฐานที่มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ยสูงสุดมี ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ การทานุ บารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม และมาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ ซึ่งมีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๓.๐๐ เท่ากัน รองลงไป
ตามลาดับ คือ มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (คะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ ย ๒.๓๖)และมาตรฐานด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอน (คะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๒.๓๓) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวบ่งชี้ พบว่า โดยส่วนใหญ่มี
ผลการดาเนิ นงานในภาพรวมทั้งสานักวิชาเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. แต่ท้งั นี้ มีตวั บ่งชี้ บางส่วนที่ยงั ไม่ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน (มีคะแนนอิงเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ ๑ และไม่มีคะแนน ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
๑) จานวนวิทยานิ พนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รบั รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ ๓ ปี ที่
ผ่านมา ๒) ร้อยละของบทความจากวิทยานิ พนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนวิทยานิ พนธ์ปริญญาโททั้งหมด (ตัว
บ่งชี้เฉพาะ) ๓) เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา ๔) จานวนผลงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาหรืออนุ สิทธิบัตรในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา ๕)สินทรัพย์ถาวรต่อ
จานวนนั กศึ กษา ๖)ค่ าใช้จ่า ยทั้งหมดต่ อจานวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ยบเท่ า ๗)ร้อยละของเงิ นเหลื อจ่ายสุ ทธิ ต่ อ
งบดาเนิ นการ ๘)จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา (ร้อยละของเกณฑ์ปกติ ) ๙)ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา ๑๐)ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ งทาง
วิชาการ
๒.๓ ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ คุณภาพของ มวล.
ผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ เฉพาะของมหาวิทยาลัย จานวน ๕ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ๑) ร้อยละของจานวน
นักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจานวนนักศึกษาที่ประกาศรับ ๒) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของนักศึกษาที่รบั เข้าใหม่ ๓) ร้อยละของนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ ๔) ร้อยละของนักศึกษาที่
สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน) ๕) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านในครั้ง
แรกต่ อจานวนผูเ้ ข้าสอบครั้งแรกทั้งหมด และ ๖)ผลการเรียนเฉลี่ ยสะสม(GPAX) ของนั กศึ กษาทุกคนที่ สาเร็ จ
การศึกษาในปี การศึกษานั้นๆ ในภาพรวมทั้งสานักวิชาโดยเฉลี่ยทั้ง ๖ ตัวบ่งชี้ ข้างต้น พบว่า มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย
๒.๖๐ (จากคะแนนเต็ม ๓ คะแนน) โดยมีตวั บ่งชี้ ที่มีคะแนนอิงเกณฑ์เฉลี่ย ๓.๐๐ จานวน ๓ ตัวบ่งชี้ ๑) ร้อยละของ
จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจานวนนักศึกษาที่ประกาศรับ ๒)ร้อยละของนั กศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาตามเวลาปกติ
และ ๓) ร้อยละของนักศึกษาที่สญ
ู เสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจากผลการเรียน)
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๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสานักวิชาเร่งด่วน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสานักวิชาเป็ นการเร่งด่วนที่นาเสนอ ณ ที่นี้ ใช้มุมมอง “เสริมจุดแข็ง-ขจัด
จุดอ่อน” และใช้แนวทางบูรณาการจากพื้ นฐานศักยภาพที่มีอยูอ่ ย่างสร้างสรรค์ โดยจัดลาดับความสาคัญตามสาระ
และองค์ประกอบหลัก พินิจตัวชี้ วัดที่สานักวิชาศิลปศาสตร์ตอ้ งเร่งพัฒนา สรุปเป็ นประเด็นสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้
๑. การเสริมจุดแข็งด้านการวิจยั
๑.๑ การพัฒนาชุดโครงการวิจยั เสริมหลักสูตร ให้กบั ทุกหลักสูตรที่เปิ ดสอนอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งการแต่ งตารา ให้ได้มาตรฐานตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยมีอตั ลักษณ์ของสานักวิชาศิลปศาสตร์ และเป็ นแบบฉบับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๑.๒ จัดเวทีพฒ
ั นาข้อเสนอโครงการวิจยั /โครงการวิทยานิ พนธ์ สาหรับนั กวิจยั รุ่นใหม่และนั กศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษา โดยประสานงบประมาณด้านพัฒนาการวิจยั ของสานั กวิชากับสถาบันวิจยั และพัฒนา มวล. และ/หรือ
หน่ วยงานสนับสนุ นทุนภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช้กลไกระดับสานักวิช าฯ โดยสานักงานคณบดีกากับ
เชิงกระบวนการและอานวยความสะดวก
๑.๓ กระตุน้ ให้เกิดบรรยากาศการทาวิจยั และรักการวิจยั รวมทั้งสนับสนุ นและเสริมความเข้มแข็งให้เกิด
กลุ่มนักวิจยั รุ่นใหม่ ขอทุนวิจยั และจัดตั้งหน่ วยวิจยั ประจาสาขา/หลักสูตร ได้สาเร็จ
๒. การเสริมจุดแข็งด้านการบริการทางวิชาการ
๒.๑ พัฒนาแนวทางการให้บริ การทางวิชาการที่สัมพันธ์กบั หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจยั และ
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ยงั อ่อนด้อยด้านการบริการวิชาการ ให้ดาเนิ นการอย่างมีแผนฯ และโครงการ โดยสานัก
วิชาฯ เกื้ อหนุ นให้เกิดพลังและหนุ นเสริมด้านการบริหารจัดการ
๒.๒ เชื่อมโยงการให้บริการทางวิชาการ ให้ค่ขู นานกับการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และหลักสูตรต่าง ๆ
ของสานักวิชาฯ อย่างมีจงั หวะก้าว โดยพัฒนารูปแบบวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ดาเนิ นการร่วมกันทั้ง
สานักวิชาฯ ให้เกิดพลัง ทั้งในเชิงคุณภาพของงานบริการ และผลกระทบเชิงประชาสัมพันธ์ในวงกว้างสู่สาธารณชน
๓. การเสริมจุดแข็งด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต
๓.๑คิดค้นวิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้ามาศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ตามลักษณะเฉพาะของ
หลักสูตร ให้ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนรับนักศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๓.๒ ระดมพลังจากคณาจารย์ให้มีส่วนในการพัฒนานักศึกษาที่เข้ามาแล้วในสานักวิชาฯ ให้สามารถศึกษา
ได้สาเร็จตามเวลาที่กาหนดในจานวนร้อยละที่เพิ่มขึ้ น
๓.๓ จัดให้มีโครงการ/กิจกรรม สังสรรค์ระหว่างนักศึกษาโดดเด่นด้านต่าง ๆ ใน Dean’s List
ให้มีโอกาสพบปะกับคณบดี ผูช้ ่วยคณบดี และคณาจารย์ที่ปรึกษา บ่ อยครั้งกว่าเดิ ม ด้วยกิจกรรมทางวิชาการและ
สันทนาการที่เข้มข้นยิง่ ขี้ น โดยขอความสนับสนุ นงบประมาณจากกิจการนักศึกษามาหนุ นเสริมงานด้านนี้
๓.๔ จัดให้มีกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่าย
และถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่ส่รู ุ่นน้อง
๓.๕ เสาะแสวงหาแหล่งให้รางวัล /ทุนการศึกษา/ทุนวิจยั และส่งเสริมนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้พฒ
ั นาโครงการ/กิจกรรม/ผลการเรียนรู/้ ข้อเสนอโครงการวิจยั /ผลการวิจยั เพื่อชิงทุน/รางวัล
สร้างชื่อเสียงและประกันคุณภาพการศึกษาให้สานักวิชาศิลปศาสตร์ โดยจัดสรรงบประมาณของสานักวิชาฯ หนุ นเสริม
การให้รางวัลประเภทต่าง ๆ เช่น Dean’s Awards อย่างต่อเนื่ องและจริงจัง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/บัณฑิต จาก
ภายใน-สู่ภายนอก-สู่สากล
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๔. การขจัดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งด้านการบริหารจัดการเพื่อการบริหารวิชาการและการประกัน
คุณภาพภายใน
๔.๑ กาหนดมาตรการ กลไก เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการประชุมของคณะกรรมการประจาสานักวิชาฯ
ให้ได้สาระเชิงประกันคุณภาพภายในให้เข้มข้นยิง่ ขึ้ น โดยใช้เวลาน้อยลง และเคร่งครัดด้านเวลาและกติกาการประชุม
๔.๒ พัฒนาระบบ E-Office ภายในสานักวิชาฯ ให้ฝ่ายบริหารวิชาการ คณาจารย์ และสานักบริหาร
ทัว่ ไป สามารถประสานงานและหนุ นเสริมซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประกันให้คณาจารย์และผูบ้ ริหาร
สามารถร่วมกันบริหารวิชาการ บริหารการเงินและงบประมาณ กาหนดและประเมินภาระงาน ติดตามความก้าวหน้า
ของกิจกรรม/โครงการ ได้สะดวก โดยมีระบบ กลไก และมาตรการประกันความเสี่ยงรองรับ
๔.๓ สร้างกลไกและกระบวนการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานในสานักวิชาฯ ให้มีความเข้าใจร่วมกัน
และใช้ศกั ยภาพของทุกฝ่ ายทุกด้านเท่าที่มีอยู่ เพื่อทางานร่วมกันเป็ นทีมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยบรรยากาศเอื้ ออาทรและ
ถนอมรักต่อกัน โดยส่งเสริมการเรียนรูจ้ ากกันและกันให้เกิดเป็ นระบบคิด วิธีคิด และวิธีการทางานที่สอดคล้องต้องกัน
เพื่อประสิทธิผลของงานทุกด้าน
๔.๔ วางระบบ กลไก การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกสาขาวิชาและหลักสูตร อย่างเป็ นทางการ
เพื่อรองรับการประเมินระดับสาขาวิชา/หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓
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