มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอ ื่นได มี
ทักษะและภูมปิ ญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูง มีทักษะวิจัยในฐานะนักวิชาการชั้นสูง มีจิตสํานึกและ
ภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
ตัวบงชี้ 1.1
ตัวบงชี้ 1.2
ตัวบงชี้ 1.3
ตัวบงชี้ 1.4
ตัวบงชี้ 1.5

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาทีส่ ําเร็จการศึกษา
รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูป ระกอบการและผูใชบัณฑิต
จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอืน่ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับ
ชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปทผี่ านมา
ตัวบงชี้ 1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรบั รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปที่ผานมา
เนื่องจากคณะศิลปศาสตรจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทางดานสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร และภาษาอังกฤษ ใหแกนกั ศึกษาระดับปริญญาตรีของทุกคณะในมหาวิทยาลัย และไมมีนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ของตนเอง ดังนั้น ตัวบงชี้ 1.1 - 1.6 จึงไมสามารถนํามาใชประเมินผลการดําเนินงานในสวนนีข้ อง
คณะศิลปศาสตรได
ดังนั้นคณะศิลปศาสตรจึงไมขอรับการประเมินผลการดําเนินงานในตัวบงชี้ที่ 1.1 ถึง 1.6
ตัวบงชี้ 1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโททั้งหมด
สรุปผลการดําเนินงานดานคุณภาพบัณฑิต
คณะศิลปศาสตรมีนโยบายทีม่ ุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมคี วามเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในปการศึกษา 2546-2548 ไดเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รวม 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต (ดานการสอนภาษาอังกฤษ)
มุงเนน
การผลิตครูผูมีความสามารถในดานทฤษฎีการสอน การวิจัย และในดานภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ ซึ่งเปน
สาขาขาดแคลน เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาทีก่ ําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว
และตอบสนอง
ความตองการบุคลากรที่มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพของประเทศ ในการจัดสราง
หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร โดยไดรับความรวมมือจากบริตชิ เคานซิล ประเทศสหราชอาณาจักร ตั้งแตป
2527
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต (การเรียนรูภ าษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง)
มุงเนนการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง (Resource Based Learning) โดยใชสถานการณจริงของผูเรียน เปนแนวทางใน

การแกปญหาตาง ๆ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนของทั้งสองหลักสูตรจะใชภาษาอังกฤษทั้งหมด
ในปการศึกษา 2546-2548 คณะศิลปศาสตรมีวิทยานิพนธปริญญาโท ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 1.1)
ในปการศึกษา 2546 คณะศิลปศาสตรมีวิทยานิพนธปริญญาโทจํานวน 3 เรื่อง ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 6 เรือ่ ง คิดเปนรอยละ 200
ในปการศึกษา 2547 คณะศิลปศาสตรมีวิทยานิพนธปริญญาโทจํานวน 4 เรื่อง ไดรับการตีพมิ พเผยแพรใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 2 เรือ่ ง คิดเปนรอยละ 50
ในปการศึกษา 2548 คณะศิลปศาสตรมีวิทยานิพนธปริญญาโทจํานวน 4 เรื่อง ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรือ่ ง คิดเปนรอยละ 25 (เอกสารหมายเลข 1.2)
จากผลการดําเนินงานในตัวบงชี้ 1.7 พบวา จํานวนรอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพ
ในปการศึกษา 2546-2548 ของคณะศิลปศาสตรลดลง เนื่องจากบทความวิทยานิพนธของนักศึกษาสวนใหญจะ
ตีพิมพลงในวารสาร rEFLection (เอกสารหมายเลข 1.3) ซึ่งเปนวารสารภายในคณะฯ ที่มีผูทรงคุณวุฒภิ ายในคณะฯ
เปนกองบรรณาธิการ และตีพิมพเผยแพรปละ 1 ครั้งเทานั้น ทําใหมีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาบางสวนที่ยังไมได
รับการตีพิมพเผยแพร อยางไรก็ตาม คาดวาในปการศึกษา 2549 จะมีบทความจากวิทยานิพนธทไี่ ดรับการตีพมิ พ
เผยแพรเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ คณะฯไดมอบหมายใหศูนยวิจยั และบริการวิชาการของคณะฯ ผลักดันใหวารสาร rEFLection เปน
วารสารระดับชาติ โดยจะไดดําเนินการใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกองบรรณาธิการ เพื่อ พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของวารสารใหเปนทีย่ อมรับ และเปนเวทีสําหรับนักศึกษานําเสนอและเผยแพรผลงานทางวิชาการให
กวางมากขึ้น อยางไรก็ตาม คณะฯ มีผลงานของนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 6 หนวยกิต เผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาติและนําเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ นอกจากนี้คณะฯไดมีการสนับสนุนใหบณ
ั ฑิตที่จบการศึกษา
ไดนําผลงานวิทยานิพนธนําเสนอในการประชุมนานาชาติ เชน Thailand TESOL ซึ่งเปนเวทีสําหรับครูผูสอน
ภาษาอังกฤษไดแลกเปลี่ยนความรูและเผยแพรผลงานการวิจัยทางดานการสอนภาษาอังกฤษ ดังจะเห็นไดจากในป
การศึกษา 2548 มีบัณฑิตที่จบการศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิพนธในการประชุมนานาชาติ Thailand TESOL
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 25 ของวิทยานิพนธทั้งหมด
นอกจากนี้คณะฯ ยังไดรว มมือกับบุคลากรและหนวยงานภายนอกจัดใหมกี ารประชุมวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ตลอดจนสนับสนุนใหนักศึกษาเผยแพรผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการตาง ๆ เชน
การประชุมนานาชาติของสมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศไทย (Thailand TESOL) และสถาบันภาษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CULI) เปนตน
ตัวบงชี้
1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด (รอยละ)
2

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
200
50
25

ตัวบงชี้ 1.8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด
คณะศิลปศาสตรไมมีนักศึกษาในระดับปริญญาเอก ตัวบงชี้ 1.8 จึงไมสามารถนํามาใชประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณะศิลปศาสตรได
มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและงานสรางสรรค
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เปนงานนวัตกรรมที่นาํ ไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญสูงในการสรางและพัฒนาองคความรูใหม ซึ่งเปนการขยายพรมแดนของความรูและทรัพยสินทางปญญาที่
สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถ
ของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการใช
ความรูในการกําหนดทิศทางและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
ตัวบงชี้ 2.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตพี มิ พ เผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตรมีนโยบายสงเสิรมและสนับสนุนใหบุคลากรผลิตงานวิจัย
โดยเฉพาะการสนับสนุน
บุคลากรสายวิชาการใหงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของภาระงานสอน
โดยผูเปนหัวหนาโครงการจะไดรับการนับ
ภาระงานไมเกิน 1 หนวยกิต/ภาคการศึกษา และผูรวมวิจยั จะไดรับการนับภาระงานไมเกิน 0.5 หนวยกิต/ภาค
การศึกษา นอกจากนี้คณะฯ ยังสนับสนุนใหมีการตีพมิ พเผยแพร สําหรับงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ไมได
รับการสนับสนุนจากแหลงทุนใดๆ โดยสนับสนุนใหเงินอุดหนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยั หรือบทความ
เรื่องละไมเกิน 3,000 บาท ทั้งนี้จะตองไมเกิน 3 เรื่อง / ป / คน (เอกสารหมายเลข 2.1)
ในปการศึกษา 2546 คณะศิลปศาสตรมีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
จํานวน 16 เรื่อง คิดเปนรอยละ 39.02 ตอจํานวนอาจารยประจํา
ในปการศึกษา 2547 คณะศิลปศาสตรมีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพมิ พเผยแพร
จํานวน 25 เรื่อง คิดเปนรอยละ 60.98 ตอจํานวนอาจารยประจํา
ในปการศึกษา 2548 คณะศิลปศาสตรมีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
จํานวน 17 เรื่อง คิดเปนรอยละ 38.64 ตอจํานวนอาจารยประจํา (เอกสารหมายเลข 2.2 )
ตัวบงชี้
2.1 รอยละของงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร
และ/หรือสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) (รอยละ)
3

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
39.02
60.98
38.64

ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณะตอจํานวนอาจารยประจํา
สรุปผลการดําเนินงาน
สืบเนื่องจากนโยบายสนับสนุนงานวิจยั ของคณะฯ พบวาระหวางปการศึกษา 2546-2548 คณะศิลปศาสตร
ไดจัดสรรเงินสนับสนุนการดําเนินงานวิจยั ของคณะฯ เพิ่มขึ้นโดยลําดับดังนี้ (เอกสารหมายเลข 2.3)
ในปการศึกษา 2546 คณะศิลปศาสตรไดจัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคใหกับอาจารย
ประจํา โดยมีเงินสนับสนุนเพื่อกิจกรรมดังกลาวเฉลี่ยตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ 5,391 บาท
ในปการศึกษา 2547 คณะศิลปศาสตรไดจัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคใหกับอาจารย
ประจํา โดยมีเงินสนับสนุนเพื่อกิจกรรมดังกลาวเฉลี่ยตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ 4,878 บาท
ในปการศึกษา 2548 คณะศิลปศาสตรไดจัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคใหกับอาจารย
ประจํา โดยมีเงินสนับสนุนเพื่อกิจกรรมดังกลาวเฉลี่ยตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ 10,301 บาท
สังเกตไดวา
เงินงบประมาณที่คณะไดจัดสรรเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคใหกับอาจารย
ประจํานั้นเพิ่มขึ้นทุกปอยางเห็นไดชดั สะทอนใหเห็นวาอาจารยประจําของคณะฯมีความตื่นตัวในการทําวิจัย ซึ่ง
เปนผลมาจากนโยบายการประกันคุณภาพของคณะฯที่สง เสริมและสนับสนุนการวิจยั อยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา (บาท / คน)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
5,391
4,878
10,301

ตัวบงชี้ 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกคณะตอจํานวนอาจารยประจํา
สรุปผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2546 และ 2547 คณะฯไมไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากหนวยงานภายนอกโดยตรง
เนื่องจากอาจารยบางสวนของคณะฯ เปนนักวิจยั รวมกับหนวยงานอื่นซึ่งไดรับทุนวิจยั จากภายนอก (เอกสาร
หมายเลข 2.4) ไดแก ในปการศึกษา 2546 ไดรวมงานกับศูนยนวัตกรรมนโยบายทําวิจยั เรื่อง “บทบาทอุดมศึกษา
ในระบบวิจยั แหงชาติ” โดยไดรับทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั แหงชาติ (สกว.) และในปการศึกษา
2547 ไดทําวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการวางแผนกําลังคนระดับกลางและระดับสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ” โดยไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และทําวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรแรของประเทศ” รวมกับศูนยบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยไดรับเงินสนับสนุนจากกรมทรัพยากรแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน กระทรวงอุตสาหกรรม
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ในปการศึกษา 2548 คณะฯไดรับเงินสนับสนุนจากงานวิจัยจากหนวยงานภายนอกโดยตรง จํานวนเงินที่
ไดรับตออาจารยประจําเทากับ 32,818 บาท/คน/ป โดยไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
แหงชาติ (สกว.) เพื่อทําวิจยั เรื่อง “ยุทธศาสตรการวางแผนกําลังคนดานพลังงานของประเทศ” (เอกสารหมายเลข
2.5) คณะฯยังไดรวมมือกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดทําโครงการ “การสํารวจความพึงพอใจตอความเปนผูนําของผูวา
ราชการจังหวัดสมุทรสาคร” (เอกสารหมายเลข 2.6) และไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) ใหจัดทําโครงการ “พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลนสําหรับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ” (เอกสารหมายเลข 2.7)
หากพิจารณาพัฒนาการดานการวิจัยโดยเฉพาะการไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก พบวา ดีขึ้น
โดยลําดับ ทั้งนี้คณะศิลปศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการทําวิจยั ดังนั้นคณะฯจึงไดจัดตั้งหนวยงาน
ภายในคณะฯขึ้น คือ ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ ในป 2548 เพื่อทําหนาที่ประสานงานดานการวิจัย และอํานวย
ความสะดวกดานการทําวิจัยใหแกบุคลากรของคณะฯ ตลอดจนจัดโครงการอบรมตางๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะดานการ
วิจัยของคณะ ขณะเดียวกันศูนยฯทําหนาทีป่ ระสานงานในโครงการบริการวิชาการตางๆ ใหแกหนวยงานของคณะฯ
นอกจากจัดตั้งศูนยฯเพื่อทําหนาที่สงเสริมและผลักดันงานวิจยั ของคณะฯแลว (เอกสารหมายเลข 2.8) คณะฯยังได
ดําเนินการอีกหลายอยางเพือ่ สงเสริมทําวิจัยของบุคลากรในคณะฯ อาทิเชน การจัดสรรงบประมาณประมาณรอยละ
2 ของงบประมาณคณะฯ เพื่อจัดตั้งเปนทุนวิจยั ใหแกบุคลากรของคณะฯไดริเริ่มทําวิจยั โดยมุงเนนใหความสําคัญ
กับบุคลากรรุนใหมทยี่ ังไมมีประสบการณในการหาทุนวิจยั จากแหลงเงินทุนภายนอก และยังจัดใหมพี ี่เลี้ยงนักวิจยั
แกบุคลากรสายวิชาการที่เพิ่งเขามาเปนอาจารยใหมเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําในการทํางานวิจัย อยางไรก็ตาม
คณะฯประสบอุปสรรคในการเพิ่มสัดสวนผลงานวิจัยของคณะฯ เนื่องจาก ภารกิจของคณะฯซึ่งจัดการเรียนการ
สอนในวิชาศึกษาทั่วไปทางดาน ภาษา สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งมหาวิทยาลัย
ทําใหอาจารยสวนใหญมีภาระงานสอนมาก และมีเวลาเหลือเพียงเล็กนอยที่จดั สรรเพื่อทําวิจยั ซึ่งคณะฯตระหนักถึง
ปญหาดังกลาวดีและไดพยายามดําเนินการแกไขโดยจัดหาอาจารยพเิ ศษจากภายนอกมาชวยแบงเบาภาระงานสอน
เพื่อใหอาจารยไดมีเวลาทําวิจยั เพิ่มขึ้น
ตัวบงชี้
2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท / คน)
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ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
32,818

ตัวบงชี้ 2.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในคณะตอจํานวน
อาจารยประจํา
สรุปผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2546 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรบั ทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายในคณะตอ
จํานวนอาจารยประจําเทากับ 17.07
ในปการศึกษา 2547 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรบั ทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายในคณะตอ
จํานวนอาจารยประจําเทากับ 21.95
ในปการศึกษา 2548 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรบั ทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายในคณะตอ
จํานวนอาจารยประจําเทากับ 18.18
จากขอมูลขางตนในปการศึกษา 2546-2547
แสดงใหเห็นวาถึงแมวาคณะศิลปศาสตรเปนคณะฯที่ให
การสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานสําหรับนักศึกษาทุกคณะฯ ทําใหอาจารยประจําของคณะฯมี
ภาระงานสอนมาก แตรอยละของจํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจยั
หรืองานสรางสรรคก็เพิ่มสูงขึ้นในแตละป
อยางตอเนื่อง และสอดคลองกับภารกิจดานการวิจัย ทีไ่ ดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ซึ่งนับเปนผลงานอยางเปน
รูปธรรมที่คณะฯไดมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจยั ของอาจารย ในป 2548 คณะศิลปศาสตรมีจํานวน
อาจารยที่ทําวิจัยที่มีการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกเพิ่มสูงขึ้น ทําใหรอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจยั
และงานสรางสรรคในปการศึกษานี้ลดลง (เอกสารหมายเลข 2.9) อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาในภาพรวมของการทํา
วิจัยของคณะศิลปศาสตรมีพัฒนาการที่ดขี ึ้น
ตัวบงชี้
2.4 รอยละของอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยหรือ งานสรางสรรค
จากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท / คน)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
17.07
21.95
18.18

ตัวบงชี้ 2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกคณะตอจํานวน
อาจารยประจํา
สรุปผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2546 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายนอกคณะตอ
จํานวนอาจารยประจําเทากับ 2.44
ในปการศึกษา 2547 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายนอกคณะตอ
จํานวนอาจารยประจําเทากับ 2.44
ในปการศึกษา 2548 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายนอกคณะตอ
จํานวนอาจารยประจําเทากับ 40.91
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จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาอาจารยประจําคณะศิลปศาสตรไดรับทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกเปนจํานวนเพิ่มขึ้นตั้งแตปการศึกษา 2547 มีจํานวน 1 คน แตในปการศึกษา 2548 มีจํานวนถึง 18 คน
คิดเปนอัตราการเพิ่มเทากับ 18 เทา ทั้งนี้เนื่องจากคณะฯไดตระหนักถึงมาตรฐานตามแนวทางการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยที่เนนความสําคัญของการทําวิจยั จึงไดสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยมากขึ้น และพัฒนาทักษะ
การทําวิจยั จากเดิมที่เปนเพียงนักวิจยั รวมมาเปนหัวหนาโครงการวิจัยโดยตรง และยังสะทอนใหเห็นวาอาจารยของ
คณะฯไดผลิตงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพจึงเปนที่เชื่อถือของหนวยงานภายนอก ทําใหไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอกเพิ่มมากขึ้น
ตัวบงชี้
2.5 รอยละของอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
2.44
2.44
40.91

ตัวบงชี้ 2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรบั การอางอิง (citation) ใน referred journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
สรุปผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2546 ถึง 2548 คณะศิลปศาสตรมีบทความวิจัยที่ไดรบั การอางอิง (citation) ในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เพียง 1 เรื่อง และมี referred journal เพียง 2 เรื่อง ซึ่งจํานวนบทความวิจัยที่ไดรบั การ
อางอิงนอยมาก ในปการศึกษา 2547 และ 2548 คิดเปนรอยละ 4.88 และ 4.55 ตามลําดับ คณะฯตระหนักถึงจุดออน
ดานนี้ดี และไดพยายามหาแนวทางแกไขเพื่อผลักดันใหบุคลากรของคณะฯผลิตผลงานวิชาการทีไ่ ดมาตรฐานระดับ
สากลโดยไดดาํ เนินการใหมพี ี่เลี้ยงนักวิจยั อาวุโสขึ้นเพื่อชี้แนะดานการวิจัยและตีพิมพผลงานวิจัยในระดับสากล ซึ่ง
คาดวาในปการศึกษา 2549 เปนตนไปคณะฯจะมีบทความวิจยั ที่ไดรับการอางอิง (citation) ในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 2.10)
ตัวบงชี้
2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation)ใน
referee journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ)

7

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
4.88
4.55

ตัวบงชี้ 2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรบั การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ
อนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา
คณะศิลปศาสตรเพิ่งกอตั้งไดประมาณ 5 ปเศษ และในชวงเริ่มตนของการกอตั้งคณะฯไดมุงเนนภารกิจ
หลักของคณะฯคือจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไปทัง้ ทางดาน ภาษา สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย
และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ของคณะฯ จํานวน 2 หลักสูตร ทําใหบคุ ลากรของคณะฯใหความสําคัญ และทุม เทกับภารกิจนี้ ทํา
ใหในชวงระยะเวลาที่ผานมาคณะฯยังไมสามารถมีผลงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ไดรับการจด-ทะเบียนทรัพยสนิ
ทางปญญา หรือ อนุสิทธิบัตร ซึ่งการจะมีผลงานดังกลาวตองใชเวลายาวนานพอสมควรถึงจะสามารถบมเพาะ
ความรู ประสบการณและดําเนินการสรางผลงานได ซึ่งคณะฯคาดวาในอนาคตเมื่อภารกิจงานสอนและงานวิจยั ของ
คณะฯสามารถดําเนินและพัฒนาไปไดอยางตอเนื่องแลว บุคลากรของคณะฯจะไดมีเวลาพัฒนาผลงานทางดานนีใ้ ห
เปนที่ประจักษ ซึ่งคณะฯพรอมที่จะดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อผลักดันใหเกิดงานดานนี้ขึ้น
ตัวบงชี้
2.7 จํานวนผลงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ไดรับ การจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ปที่ผานมา
(ชิ้นงาน)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
-

มาตรฐานที่ 3 ดานบริการวิชาการ
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ และวิชาชีพ
เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลอง เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรู
และสังคมความรู โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ
ตัวบงชี้ 3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตร มีแผนงานดานบริการวิชาการที่เปนรูปธรรมชัดเจน (เอกสารหมายเลข 3.1) โดยไดบรรจุ
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบริการวิชาการในแผนงบประมาณประจําปของคณะฯ และมีภารกิจที่มุงสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินนโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน เพื่อพัฒนาใหสังคมและชุมชนมีความ
เขมแข็งทางดานวิชาการ และสามารถนําความรูมาประยุกตใชเพื่อสรางชุมชน/สังคมที่สามารถพึ่งตนเองได และ
เปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge Based Society) สามารถสรางคุณประโยชนใหกับประเทศชาติ
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ในปการศึกษา 2546 คณะศิลปศาสตร ไดจัดใหมีกิจกรรมและโครงการตาง ๆ เพื่อบริการวิชาการแกสังคม
และชุมชน คิดเปนรอยละ 531.71 โดยมีจํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิน้ 218 โครงการ/กิจกรรม และมีผูรับบริการ
รวมทั้งสิ้น 26,622 คน โดยโครงการที่มีผูรับบริการมากที่สุดคือ การใหบริการดานการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง ซึ่งมี
ผูรับบริการทั้งสิ้น 21,678 คน รองลงมาคือ โครงการทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษ โดยมีผูรับบริการทั้งสิ้น
4,048 คน และการใหบริการฝกอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เชน หลักสูตร English for Communication
หลักสูตร English by Design การอบรมภาษาอังกฤษใหกบั พนักงานและขาราชการในโครงการ Training Road Map
ของมหาวิทยาลัย เปนตน โดยมีผูรับบริการทั้งสิ้น 1,018 คน
ในปการศึกษา 2547 คณะศิลปศาสตร ไดจัดใหมีกิจกรรมและโครงการตาง ๆ เพื่อบริการวิชาการแกสังคม
และชุมชน คิดเปนรอยละ 468.29 โดยมีจํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิน้ 192 โครงการ/กิจกรรม และมีผูรับบริการ
รวมทั้งสิ้น 18,713 คน โดยโครงการที่มีผูรับบริการมากที่สุดคือ การใหบริการดานการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง ซึ่งมี
ผูรับบริการทั้งสิ้น 13,550 คน รองลงมาคือ โครงการทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษ โดยมีผูรับบริการทั้งสิ้น
4,048 คน และการใหบริการฝกอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เชน หลักสูตร Self-Access and Learner
Independence: Where are we now? หลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณงาน
การอบรมภาษาอังกฤษใหกบั พนักงานและขาราชการในโครงการ Training Road Map ของมหาวิทยาลัย เปนตน
โดยมีผูรับบริการทั้งสิ้น 977 คน
ในปการศึกษา 2548 คณะศิลปศาสตร ไดจัดใหมีกิจกรรมและโครงการตาง ๆ เพื่อบริการวิชาการแกสังคม
และชุมชน คิดเปนรอยละ 509.09 โดยมีจํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิน้ 224 โครงการ/กิจกรรม และมีผูรับบริการ
รวมทั้งสิ้น 24,530 คน โดยโครงการที่มีผูรับบริการมากที่สุดคือ การใหบริการดานการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง ซึ่งมี
ผูรับบริการทั้งสิ้น 18,836 คน รองลงมาคือ โครงการทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษ โดยมีผูรับบริการทั้งสิ้น
3,717 คน และการใหบริการฝกอบรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เชน หลักสูตร English Language Training
Provision for Student of Computer Engineering / Civil Engineering หลักสูตร Scientific Writing and Discussions
โครงการ Teaching English in Thailand Internship โดยรวมกับสถาบันคีนันแหงเอเซีย โครงการปฐมนิเทศดาน
เอกลักษณของชาติแกผูเกีย่ วของกับงานดานนิเทศรุนที่ 58 รวมกับ สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนตน โดยมีผูรับบริการทั้งสิ้น 1,977 คน นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดจัดโครงการ
ชวยเหลือฟนฟูโรงเรียนที่ประสบภัยพิบตั จิ ากสึนามิ โดยทําโครงการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนคุระบุรี โครงการ
อบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยม โรงเรียนเขตพืน้ ที่การศึกษา อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
(เอกสารหมายเลข 3.2)
ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ทางดานบริการวิชาการแกสังคมนั้น คณะศิลปศาสตรไดมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และไดนําผลการประเมินที่ไดมาใชในการพัฒนา ปรับปรุง
เพื่อใหการใหบริการดังกลาว สัมฤทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 3.3)
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ตัวบงชี้
3.1 รอยละของกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา (รอยละ)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
531.71
468.29
509.09

ตัวบงชี้ 3.2 รอยละของอาจารยที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
และวิชาชีพในระดับชาติ และนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตร มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของคณะฯ เขารวมเปนกรรมการวิชาการ/
วิชาชีพทั้งภายในและภายนอก เพื่อสรางความเขมแข็งดานวิชาการ อีกทั้งยังเปนการเผยแพรชื่อเสียงของคณะฯ
(เอกสารหมายเลข 3.4)
ในปการศึกษา 2546 บุคลากรของคณะศิลปศาสตรไดมีสวนเขารวมเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพทั้ง
ภายในและภายนอก มีจํานวนทั้งสิ้น 11 คน คิดเปนรอยละ 23.40 โดยเขารวมเปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
ภายนอกจํานวน 3 คน เปนกรรมการวิชาการภายนอก (อาทิเชน เปนกรรมการพิจารณาอานบทความวิชาการของ
วารสาร System และ วารสาร Prospect) จํานวน 7 คน และเปนกรรมการวิชาชีพภายนอก (อาทิเชน อนุกรรมการ
สงเสริมการใชภาษาไทยทางสื่อวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรรมการสมาคม
ครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศไทย (Thailand TESOL)) จํานวน 1 คน
ในปการศึกษา 2547 บุคลากรของคณะศิลปศาสตรไดมีสวนเขารวมเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพทั้ง
ภายในและภายนอก มีจํานวนทั้งสิ้น 9 คน คิดเปนรอยละ 19.15 โดยเขารวมเปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
ภายนอกจํานวน 5 คน เปนกรรมการวิชาการภายนอก (อาทิเชน เปนกรรมการพิจารณาอานบทความวิชาการของ
วารสาร System และวารสาร Prospect เปนผูเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษของศูนยพัฒนาความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษาแหงชาติ) จํานวน 3 คน และเปนกรรมการวิชาชีพภายนอก
โดยเปนกรรมการสมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศไทย (Thailand TESOL) จํานวน 1 คน
ในปการศึกษา 2548 บุคลากรของคณะศิลปศาสตรไดมีสวนเขารวมเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพทั้ง
ภายในและภายนอก มีจํานวนทั้งสิ้น 13 คน คิดเปนรอยละ 25.49 โดยเขารวมเปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
ภายนอกจํานวน 6 คน เปนกรรมการวิชาการภายนอก (อาทิเชน เปนกรรมการพิจารณาอานบทความวิชาการของ
วารสาร Systemและ วารสาร Prospect) จํานวน 7 คน และเปนกรรมการวิชาชีพภายนอก โดยเปนกรรมการวิชาชีพ
ภายนอก โดยเปนกรรมการสมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศไทย (Thailand TESOL) จํานวน 1 คน
(เอกสารหมายเลข 3.5)
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ในการดําเนินนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของคณะฯ เขารวมเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ
ทั้งภายในและภายนอกดังกลาว จะเห็นไดวา นอกจากการดําเนินการดังกลาวไดเผยแพรชื่อเสียงของคณะฯสราง
ความเขมแข็งดานวิชาการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอแลว บุคลากรของคณะฯ ที่เขารวมเปนกรรมการวิชาการ/
วิชาชีพภายนอกไดรับจดหมายตอบขอบคุณอยางเปนทางการ ที่ไดทําหนาที่ในฐานะกรรมการดังกลาว ลุลวงไปได
ดวยดีและมีประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้
3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ วิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติ และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
23.40
19.15
25.49

ตัวบงชี้ 3.3 มีการนําความรูแ ละประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตร มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของคณะฯ ทีไ่ ปเขารวมเปนกรรมการ
วิชาการ/วิชาชีพทั้งภายในและภายนอก นําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการไปรวมงานดังกลาว มาถายทอด
ประยุกตใช ตลอดจนพัฒนางานดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอื่น ๆ โดยมีการดําเนินการ
ดังตอไปนี้
ในปการศึกษา 2546 คณะศิลปศาสตร ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Self-Access Learning” ใหกับครู
โรงเรียนมัธยม/อาจารยระดับอุดมศึกษา โดยบุคลากรของคณะฯ ไดนําขอคิดเห็นและประสบการณที่ไดรับจากผูเขา
รับการอบรมดังกลาว มาปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง ซึ่งใชเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนทางดานภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Self-Access
Material Adaptation” ซึ่งคณะฯ ไดนาํ แนวทางในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนจากประสบการณที่ไดรับจากการ
ประชุมดังกลาว มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ของคณะฯ อีกประการหนึ่ง
คณะฯ ยังมุงเนนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ และสรางเสริมประสบการณดานการ
สอนภาษาอังกฤษ การเปนแบบอยางที่ดีของครูผูสอนภาษาอังกฤษ โดยไดจัดโครงการการพัฒนาการเรียนการสอน
ในชนบท เพือ่ เสริมสรางประสบการณในการเปนครูผสู อนภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเปนการสรางประโยชนแกชมุ ชน
สรางชื่อเสียงใหกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจกั และยอมรับในสังคม (เอกสารหมายเลข 3.6)
คณะศิลปศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนโดยการนํารูปแบบและความรูจากการบริการวิชาการสูสังคม
และชุมชน มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป อาทิเชน รายวิชา SSC 210 มนุษยกับ
หลักจริยศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต ของสายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนการ
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ทํากิจกรรมและโครงงานควบคูกับการเรียนในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูของนักศึกษาและสราง
ความตระหนักถึงความสําคัญการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข โดยสามารถนําความรูและประสบการณทไี่ ด
จากการทํากิจกรรม/โครงงาน ไปชวยพัฒนาชุมชนและสังคม (เอกสารหมายเลข 3.7)
ในปการศึกษา 2547 คณะศิลปศาสตร ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Self-Access and Learner
Independence: Where are we now?” ใหกับครูผูสอนภาษาอังกฤษ โดยคณะฯ ไดนําขอคิดเห็นและประสบการณที่
ไดรับจากผูเขารับการอบรมดังกลาว มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทีเ่ กี่ยวของ ทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดจดั โครงการอบรมการใชคอมพิวเตอรชวยสอนใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (เอกสารหมายเลข 3.8) ซึ่งคณะฯ ไดนํารูปแบบและวิธีการใชคอมพิวเตอรชวยสอน
มาประยุกตใชในการเรียนการสอนแบบ e-Learning อีกประการหนึ่ง คณะฯ ยังมุงเนนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ อยางตอเนื่อง โดยไดจดั โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนในชนบทขึ้น เพื่อ
เสริมสรางประสบการณในการเปนครูผูสอนภาษา อังกฤษและยังเปนการสรางประโยชนแกชุมชน สรางชื่อเสียง
ใหกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจกั และยอมรับในสังคม ทั้งนีป้ ระสบการณจากการทําโครงการไดถูกนํามา
บูรณาการไวในรายวิชาทีเ่ กี่ยวของกับการฝกสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทําใหนักศึกษาที่มีโอกาสรวม
โครงการดังกลาวมีพัฒนาการของการเปนครูผูสอนภาษาอังกฤษไดดีขนึ้ (เอกสารหมายเลข 3.9)
คณะศิลปศาสตร
สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยการนํารูปแบบและความรูจากการบริการ
วิชาการสูสังคมและชุมชน มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น โดย
บูรณาการการเรียนการสอนควบคูกับการทํากิจกรรม/โครงงานในรายวิชา SSC 290 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา ของ
สายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูของนักศึกษาและสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม โดยสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากการทํากิจกรรม/โครงงาน ไปชวย
ปองกัน บรรเทาปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนและสังคม (เอกสารหมายเลข 3.10) นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การใหบริการปรึกษาผูมีปญหาสุขภาพจิต”
รวมกับงานพยาบาลของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจารยของคณะฯ ไดนําความรูและแนวทางมาประยุกตใชในการใหคําปรึกษาเพื่อแกปญหา
สุขภาพจิตแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3.11)
ในปการศึกษา 2548 คณะศิลปศาสตร ไดรวมมือกับสถาบันการเรียนรูของมหาวิทยาลัยในการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “Brain Based Learning” ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3.12) โดยคณะฯ ไดนํา
ขอคิดเห็นและประสบการณที่ไดรับจากผูเขารับการอบรมดังกลาว มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนของคณะฯ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดจดั โครงการอบรม “การ
วิจัยประเมินโครงการ” ใหแกบุคลากร นักวิจัย และผูสนใจทั้งภายในและภายนอก ซึ่งความรูที่รับจากวิทยากรไดถูก
นํามาประยุกตใชในการทําวิจัยและการเรียนการสอนที่เกีย่ วของกับการทําวิจยั อีกประการหนึ่ง คณะฯ ยังมุงเนน
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ อยางตอเนื่อง โดยไดจัดโครงการการพัฒนาการเรียน
การสอนในชนบทขึ้น โดยใหความสําคัญกับพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติสนึ ามิ โดยจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ในชนบทในเขตพื้นที่การศึกษา อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานวิชาการแก
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ครูผูสอนภาษาอังกฤษในพืน้ ที่ดังกลาว และยังเปนการสรางประโยชนแกชุมชน สรางชื่อเสียงใหกับคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจกั และยอมรับในสังคม (เอกสารหมายเลข 3.13)
นอกจากนี้บุคลากรของคณะฯที่รวมทํางานวิจัยกับหนวยงานตางๆไดนําองคความรู ผลการศึกษา ขอคนพบ
จากงานวิจยั มาใชประยุกตกบั รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ เชน งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษยไดถูกนํามาใช
ในการเรียนการสอนวิชา การบริหารบุคคล หรือ การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง เปนตน
คณะศิลปศาสตร
สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยการนํารูปแบบและความรูจากการบริการ
วิชาการสูสังคมและชุมชน มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น โดย
บูรณาการการเรียนการสอนควบคูกับการทํากิจกรรม/โครงงานในรายวิชา SSC 260 สังคมศาสตรเบื้องตน ของสาย
วิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพือ่ พัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูของนักศึกษาในมิติตาง ๆ ของสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง โดยมีการเชิญวิทยากร/ผูทรงคุณวุฒิภายนอก มาถายทอดความรูแ ละประสบการณควบคูไปกับ
การทํากิจกรรม/โครงงาน (เอกสารหมายเลข 3.14) อีกประการหนึ่ง คณะฯ ไดจดั อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“Problem-Based Learning” โดยเชิญวิทยากรจากตางประเทศ มาใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ ดานการ
จัดการเรียนการสอนแบบ PBL ซึ่งบุคลากรของคณะฯ ไดนําความรูที่ไดรับมาปรับปรุงและพัฒนางานดานการเรียน
การสอนในรายวิชาตาง ๆ แทนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนปกติ (เอกสารหมาย 3.15)
จะเห็นไดวา คณะฯมีพัฒนาการดานนี้มาอยางตอเนื่อง และจะสงเสริม ผลักดันใหบุคลากรนําผลประโยชน
ขอคิดเห็น ประสบการณจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ไดดําเนินการไปแลว มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้ง
ตอการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการทีจ่ ะเกิดขึ้นตอไป
ตัวบงชี้
3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั (ระดับ)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5

ตัวบงชี้ 3.4 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา
สรุปผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2546 คณะฯ ไดรับเงินสนับสนุนเพื่อบริการวิชาการและวิชาชีพ เปนจํานวนเงิน 36,820 บาท
ในปการศึกษา 2547 คณะฯ ไดรับเงินสนับสนุนเพื่อบริการวิชาการและวิชาชีพ เปนจํานวนเงิน 25,358 บาท และใน
ปการศึกษา 2548 คณะฯ ไดรบั เงินสนับสนุนเพื่อบริการวิชาการและวิชาชีพ เปนจํานวนเงิน 22,180 บาท นอกจากนี้
คณะฯมีจํานวนอาจารยเพิ่มขึ้นทําใหคาใชจายในสวนนีต้ อหัวจึงจํานวนลดลง (เอกสารหมายเลข 3.16)
ทั้งนี้มิไดหมายความวา คณะฯ มีผลงานการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตอสังคมลดลง ทั้งนี้เพราะ คณะ
ศิลปศาสตร ไดรับเงินสนับสนุนในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพจากแหลงเงินทุนภายนอก เพื่อดําเนินการใน
กิจกรรมดังกลาว อาทิเชน
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- ตั้งแตป 2547 เปนตนมา รวมกับ สถาบัน KAPLAN จัดอบรมภาษาอังกฤษ ซึ่งผูที่มีคะแนนสูงสุด
จะไดรับทุนศึกษาตอตางประเทศ (จัดปละ 1 ครั้ง) (เอกสารหมายเลข 3.17)
- ในปการศึกษา 2548 รวมกับ ศูนยหนังสือจุฬาฯ และ สํานักพิมพ Pearson Education จัดโครงการ
ฝกอบรมการใช Dictionary ในหัวขอ “Dictionary ไมใชมีไวแคเปดศัพท” จํานวน 2 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 3.18)
ตัวบงชี้
3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการใหบริการวิชาการเพื่อ
สังคมตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท/ คน)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
36,820
25,358
22,180

ตัวบงชี้ 3.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพทีไ่ ดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตร มีนโยบายสงเสริมใหหนวยงานภายในคณะฯ เปนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ ทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยจัดตัง้ ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง (Self-Access Learning Centre - SALC)
ขึ้น เมื่อปการศึกษา 2534 เพื่อเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูแบบพึ่งตนเองทางดานภาษาอังกฤษใหแกนกั ศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีพัฒนาการดานเรียนรูแบบพึ่งตนเองมาโดยลําดับ จนไดรบั การยอมรับอยาง
กวางขวางทั้งในและตางประเทศ วาเปนศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการ (Centre of Excellence) ทางดานการ
เรียนรูแบบพึ่งตนเอง
ภารกิจหลักของศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง แบงออกเปนงานดานวิชาการ และงานดานบริการวิชาการ
ดังนี้
1. งานดานวิชาการ แบงออกเปนงานวิชาการภายในศูนยฯและงานวิชาการภายนอกศูนยฯ งานวิชาการ
ภายในศูนยไดแก งานผลิตสื่อการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง และงานการสรางระบบสนับสนุนการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง
(Support System: Pathway) สวนงานวิชาการภายนอกศูนย ไดแก การรวมงานกับสมาคมครูภาษาอังกฤษแหง
ประเทศไทย (Thailand TESOL) ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร จัดอบรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเรียนรูแบบพึ่งตนเองใหกับครูผสู อนภาษาอังกฤษ
และนักเรียนทัว่ ประเทศ
2. งานดานบริการวิชาการ ศูนยฯ มีการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษตลอดปการศึกษา เพือ่ เชิญชวนใหนักศึกษา
ที่สนใจพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษดวยตนเอง เขารวมกิจกรรม ไดแก ชมรม Speaking Club, Reading Club
ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมใหญ SALC Festival ซึ่งเปนเวทีแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาทัง้ ใน
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ไดมีโอกาสแสดงความสามารถดานทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ปจจุบัน ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง ไดรับการยอมรับวา เปนแหลงการเรียนรูเพื่อการจัดตั้งและการ
ดําเนินงานศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองใหแกครู อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษและผูบริหารการศึกษาทุกระดับใน
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ประเทศ ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานในการใหบริการ นอกจากนี้ ยังมีชาวตางชาติทั้งในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และ
อเมริกา ติดตอขอมาศึกษาดูงานตลอดมา (เอกสารหมายเลข 3.19)
นอกจากนี้ คณะฯ ไดจดั ทําฐานขอมูลเครือขายเพื่อเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูบนระบบออนไลนอีก
มากมายอาทิเชน
1. ฐานขอมูลเครือขายทางดานการวิจัยทางดานภาษาศาสตรประยุกต “Big Applied Linguistics Database”
(http://mercury.kmutt.ac.th/books/main.asp) เพื่อเผยแพรผลงานทางดานการวิจัย และสรางเครือขายทางดาน
ภาษาศาสตรประยุกต ที่ไดรับการยอมรับในแวดวงครูผูสอนภาษาอังกฤษ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (เอกสาร
หมายเลข 3.20)
2. ฐานขอมูลเครือขาย SEAR เพื่อเปนแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลทั่วไป
(http://arts.kmutt.ac.th/sears/) (เอกสารหมายเลข 3.21)
3. ฐานขอมูล CALL ซึ่งเปนแหลงรวบรวมผลงานวิชาการทางดานภาษาอังกฤษ
(http://arts.kmutt.ac.th/call/) (เอกสารหมายเลข 3.22)
ในอนาคต
คณะฯจะไดผลักดันใหมีเกิดความรวมมือในการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูที่
กวางขวางและครอบคลุมวิชาการดานอื่นๆของคณะฯ

ตัวบงชี้
3.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (จํานวนศูนย/เครือขาย)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
2
2
4

ตัวบงชี้ 3.6 รายรับของคณะในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามคณะตออาจารยประจํา
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตร มีนโยบายในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพโดยมิไดหวังผลตอบแทนในรูปตัวเงินจาก
การดําเนินการดังกลาว โดยคิดเฉพาะคาใชจายในการดําเนินการ ดังนั้น จํานวนรายรับหลังจากหักตนทุนในการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ จึงมีสวนตางเพียงเล็กนอย อาทิเชน ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองเปนแหลงที่
ใหบริการดานการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง ซึ่งไมไดมุงเนนการจัดการหารายได เปนการใหบริการแบบใหเปลา รายรับ
ของศูนยการเรียนรูแบบพึ่งจึงมีไมมากนัก เชน การใหบริการเยี่ยมชมศูนยฯ เปนตน
ในปการศึกษา 2546 รายรับจากการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของคณะศิลปศาสตร สวนใหญมาจาก
หนวยทดสอบและฝกอบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษ โดยมีรายรับของการบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตรตอ
อาจารยประจํา เทากับ 16,028

15

ในปการศึกษา 2547 และ 2548 คณะศิลปศาสตร ไดมีการบริหารจัดการโครงสรางใหม ซึ่งนําหนวย
ทดสอบและฝกอบรมเขามาอยูภายใตการบริหารของศูนยวจิ ัยและบริการวิชาการ และขยายขอบเขตการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพใหกวางมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงทําใหรายรับของการบริการวิชาการและวิชาชีพในนามคณะตอ
อาจารยประจําสูงขึ้นเปน 15,457 และ 22,409 ตามลําดับ (เอกสารหมายเลข 3.23)
ตัวบงชี้
3.6 รายรับของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท/คน)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
16,028
15,457
22,409

ตัวบงชี้ 3.7 ระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของคณะ
สรุปผลการดําเนินงาน
หากพิจารณาระดับความสําเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของคณะฯแลว คณะฯประเมิน
วาประสบความสําเร็จในระดับสูงเนื่องการดําเนินงานดานการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของคณะศิลปศาสตร
ในชวงปการศึกษา 2546 ถึง ปการศึกษา 2548 เปนไปตามแผนการดําเนินงานทีไ่ ดตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจ
และวิสยั ทัศนของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ทั้งทางดานการจัดการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ และ
การทํานุ บํารุง ศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งตัวบงชี้สวนใหญแสดงใหเห็นพัฒนาการของคณะฯที่เพิ่มขึน้ โดยลําดับ ทั้ง ๆ ที่
ภารกิจดานการเรียนการสอนของคณะฯไมไดลดนอยลงและมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชดั แตบุคลากรของคณะฯ
สามารถสรางสรรคงานอื่น ๆ ไดเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นไดจากจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นและมีความหลากหลาย
มากขึ้น และสามารถสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน/สังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย มีการขยายเครือขายความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษา หนวยราชการ องคกรวิชาชีพ ตลอดจนภาคเอกชน เพือ่ ใหบริการวิชาการ/วิชาชีพได
กวางขวางมากยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 3.24)
ตัวบงชี้
3.7 ระดับความสําเร็จในการใหบริหารวิชาการและวิชาชีพตาม
พันธกิจของสถาบัน (ระดับ)
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ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5

มาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่นอัน
เปนมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต และการบริการวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการสรางสรรคและ
สงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากล
ตัวบงชี้ 4.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรกั ษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษา
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตรไดบูรณาการกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมเขาไปในรายวิชาที่เปดสอน โดยเฉพาะในรายวิชา SSC 210 มนุษยกบั หลักจริยศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ
เปนวิชาที่มแี นวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เนนใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจ รวมทั้ง
สงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานึกที่ดี และรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม (เอกสารหมายเลข 4.1)
นอกจากนี้ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯไดสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีกจิ กรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เชน ในปการศึกษา 2548 สายวิชาภาษา จัดโครงการศึกษาวิถีชีวิตไทย เพื่อใหนกั ศึกษาได
ศึกษาวิถีชวี ิตของคนไทยในเขตชนบท ซึ่งมีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย โดยยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (เอกสารแนบ 4.2)
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา คณะศิลปศาสตรมีรอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ สูงขึ้นตามลําดับ ตั้งแตปการศึกษา
2546 ถึง 2548 คิดเปนรอยละ 2.74 5.36 และ 23.76 ตามลําดับ (เอกสารหมายเลข 4.3) แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมของชาติ เกิด
ความสํานึกและหวงแหนความเปนเอกลักษณของชาติ และมีสวนรวมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันมีคา
ตอไป
ตัวบงชี้
4.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา FTES (รอย
ละ)

17

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
2.74
5.36
23.76

ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตร มีแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และไดจดั สรรงบประมาณเพื่อ
ดําเนินงานตามแผนงานในโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของ เชน ในปการศึกษา 2546 ถึง 2548 คณะฯไดจดั ทํา
โครงการศึกษาและเรียนรูวิถชี ีวิตไทยเปนประจําอยางตอเนื่องทุกป ในปการศึกษา 2547 คณะฯไดจัดทําโครงการ
ยอนรอยประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา และในปการศึกษา 2548 คณะฯไดผลักดันงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมใหเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยแตงตั้งคณะทํางานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข
4.4) ซึ่งจะสังเกตไดวา ผลการดําเนินงานทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น มีการขยายขอบเขตความรวมมือ
ไปสูชุมชนใกลเคียงมหาวิทยาลัยและหนวยงานระดับชาติ
โดยรวมมือกับคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ
สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ในการจัดโครงการ “ปฐมนิเทศดานเอกลักษณของ
ชาติแกผูเกีย่ วของกับงานดานวิเทศ รุนที่ 58” และไดรบั การสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดังกลาว
(เอกสารหมายเลข 4.5)
นอกจากนี้ คณะฯไดสงเสริมใหบุคลากรของคณะฯบูรณาการขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเขา
มาเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิตและการทํางาน อาทิเชน การมีสัมมาคารวะของเด็กตอผูใหญ ของนักเรียนนักศึกษา
ตอครู อาจารย การนอบนอม การพูดจาสุภาพ การใชภาษาเพื่อคงเอกลักษณอันดีงามของไทยและเปนแบบอยางที่ดี
แกผูพบเห็น ซึ่งการดําเนินการเชนนี้คณะฯไมตองมีคาใชจายใด ๆ เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติซึ่งสามารถ
ปฏิบัติไดทันที
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา คณะศิลปศาสตรมีจํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดขึ้นเพื่อ
การอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม ตั้งแตปการศึกษา 2546 ถึง 2548 คิดเปนรอยละ 0.27,
0.33 และ 0.64 ตามลําดับ (เอกสารหมายเลข 4.6) แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะฯ อยางไรก็ตามคณะฯไมเห็นดวยเกีย่ วกับการนําเฉพาะตัวเลขคาใชจายมาเปนตัวบงชี้ดานการทํานุบํารุง ศิลปะ
วัฒนธรรม เพราะการดําเนินการดานนี้ สามารถทําไดโดยไมตองเสียคาใชจาย ถาเราปลูกฝงสิ่งที่ดีงามแลวศิลปะ
วัฒนธรรมจะเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตเรา
ตัวบงชี้
4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ (รอยละ)
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ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
0.27
0.33
0.64

มาตรฐานที่ 5 ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกี่ยวของมีสวนรวมตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบริหาร การพัฒนา
บุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่อง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การวิจยั และ
การบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ
คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สภาสาบัน และผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะทอนถึงนโยบาย
วัตถุประสงคและนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนน
การกระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได รวมทัง้ มีความสามารถในการผลักดันสถาบันให
สามารถแขงขันไดในระดับสากล (ประเมินระดับสถาบัน)
เกณฑประเมินระดับสถาบัน/มหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตรมีแผนงานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต
งานวิจยั และบริการวิชาการ จึงมีโครงการ/ กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูเชิงวิชาการ ความรูเชิงบริหารจัดการ รวมทั้ง
งานวิจยั และบริการวิชาการใหกับบุคลากรของคณะฯ เชน มีการจัดเสวนาทางวิชาการในคณะฯเพื่อถายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรูระหวางผูท รงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก รวมทัง้ บุคลากร เจาหนาที่ และนักศึกษาของคณะฯ
การสงเสริมใหบุคลากรของคณะฯเขารับการอบรม/ สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก ในหัวขอที่เปนประโยชนและ
สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการติดตามและประเมินผล
โครงการ/ กิจกรรม เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป (เอกสารหมายเลข 5.1)
การจัดการความรูดานการเรียนการสอน
คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ โดยจัดอาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ตามความถนัด ความสามารถ และความเชีย่ วชาญของอาจารย
ผูสอน
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน อาจารยผูสอนไดจดั ทําแผนการสอน คูมือการสอนสําหรับอาจารย
ผูสอนในวิชาที่มีผูสอนมากกวา 1 คน และมีผูประสานงานรายวิชาเพื่อบริหารจัดการ (เชน ใหคําแนะนําขัน้ ตอนการ
สอน เตรียมเอกสารประกอบการสอน ประสานงานดานการออกขอสอบ วัดผลและประเมินผล) ใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด (เอกสารหมายเลข 5.2)
คณะฯสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยใชเทคโนโลยีตลอดจนวิทยาการที่ทันสมัยมาใชในกระบวนการ
เรียนการสอน โดยมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูแบบพึง่ ตนเอง เพื่อใหนกั ศึกษาและบุคลากรไดคนควาหาความรู
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เพิ่มเติม และจัดใหมหี อง Resource Centre สําหรับคณาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งบุคลากรจาก
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ นอกจากนี้คณะฯยังจัดใหมหี อ งปฏิบัติการทางภาษา และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ
การเรียนรูทางภาษาและสังคม
คณะฯมีการจัดทําระบบฐานขอมูลดานวิชาการ เชน ฐานขอมูลเพื่อการคนควาดานการเรียนการสอนและ
วิจัยทางภาษาอังกฤษ ฐานขอมูลรายละเอียดรายวิชาตาง ๆ ที่คณะฯเปดสอน และมีการผลิตสื่อการเรียนบาง
รายวิชาบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.3) ไดแก
- วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน LNG 101, LNG 102, LNG 103 และ LNG 104
(http://eu.lib.kmutt.ac.th/course_od.php)
- รายวิชาสังคมศาสตรฯ จิตวิทยาการปรับตัว, รายวิชา SSC 262, มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต (http://www.kmutt.ac.th/misc/tE-Learning.html)
คณะฯมีการติดตามและประเมินผลการสอนของอาจารย โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษาอยางตอเนือ่ ง และมี
การนําผลการประเมินแจงใหอาจารยผูสอนทราบ (เอกสารหมายเลข 5.4) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการสอน
ของอาจารย รวมทั้งสื่อการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ นอกจากนี้ยังมีการประชุมสายวิชาทุกเดือนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกปญหาดานการเรียนการสอน
ดานการวิจัย
คณะฯสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยทาํ วิจยั ตามความถนัดและความสนใจ
โดยจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการทําวิจยั และการนําเสนอผลงานวิจยั ในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากนี้คณะฯไดจัด
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูแ ละทักษะดานการทําวิจัยใหแกบุคลากรของคณะฯ คณะฯจัดใหมีเวทีเสวนาวิชาการเพื่อ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและประสบการณดา นการทําวิจัย และเชิญผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในประเทศและตางประเทศมา
ถายทอดความรูและประสบการณ อยางนอยปละ 2 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 5.5) และจัดใหมีระบบพี่เลี้ยงนักวิจยั แก
บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ (เอกสารหมายเลข 5.6)
คณะฯไดจดั ทําฐานขอมูลผลงานวิจยั ของอาจารยไวบนเว็บไซตของคณะฯ
เพือ่ เปนประโยชนในการ
คนควาและอางอิงตอไป คณาจารยมกี ารนําผลงานวิจยั มาใชในการผลิตสื่อเสริมการสอน เพื่อใหนักศึกษามีโอกาส
ไดฝกฝนทักษะทางการใชภาษาอังกฤษมากขึ้น เชน การนํางานวิจัยเรื่อง “Thai Errors in Using English Adjectives”
มาเปนแนวทางผลิตสื่อเสริมการสอน เรื่อง “Tips in Using English Adjectives” (เอกสารหมายเลข 5.7)
คณะฯมีการประเมินความเห็นหลังจากการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการวิจยั โดยผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก เพื่อนํา
ผลประเมินมาปรับปรุงการจัดอบรมใหตรงกับความตองการ และความสนใจของบุคลากรเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด นอกจากนี้คณะฯมีการติดตามและประเมินผลงานวิจยั ที่ไดรับทุนสนับสนุนจากคณะฯ ในปการศึกษา 25462547 โดยคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ ซึ่งประกอบดวยคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ และประธานสายวิชาทัง้
3 สายวิชา สวนตั้งแตปก ารศึกษา 2548 เปนตนมา ศูนยวิจยั และบริการวิชาการ ของคณะฯเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบทางดานนี้ทั้งหมด (เอกสารหมายเลข 5.8)
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ดานบริหารจัดการ
คณะฯ มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนยการใหบริการ โดยรวมงานใหบริการตาง ๆ ไวที่สํานักงานคณบดี
ทั้งนี้เพื่อเปนการประหยัดทรัพยากร งบประมาณ ลดความซ้ําซอน และเพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ โดย
จัดใหมีการประชุมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนอยางนอยปละ 2 ครั้ง
(เอกสารหมายเลข 5.9)
คณะฯมีแผนจะนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดทําระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการ
และงานดานตาง ๆ เชน ดานบุคคล ดานแผน ดานการเงิน งบประมาณ ดานวัสดุครุภณ
ั ฑ เปนตน โดยใหมีการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 5.10) ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จและสามารถใชไดภายในปการศึกษา 2549
นอกจากนี้ คณะฯ จะนําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance Based Budgeting System - PBBS) มา
ใชในการบริหารจัดการดานการเงินของคณะฯ ภายในปงบประมาณ 2550
คณะฯสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู และแลกเปลีย่ นประสบการณดานการบริหารจัดการ เชน โครงการศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันการศึกษาตาง ๆ
โครงการวิจัยวิจยั มหาวิทยาลัยและหลักสูตรสําหรับ
นักบริหารระดับกลาง (นบก.) เปนตน (เอกสารหมายเลข 5.11)
ในดานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ คณะฯ กําหนดใหบุคลากรที่ไดรับทุนสนับสนุนให
เขาอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน สงรายงานเปนลายลักษณอกั ษร (เอกสารหมายเลข 5.12) และจัดเสวนาวิชาการ
เพื่อเลาประสบการณที่ไดรับใหแกบุคลากรอื่น ๆ ไดรับทราบ นอกจากนี้คณะฯยังมีการจัดประชุมและสัมมนา
ประจําปใหกบั บุคลากรจากทุกหนวยงานของคณะฯ เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อ
แกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ สําหรับนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการ ตลอดจนใหคณาจารย และเจาหนาทีไ่ ด
รวมกันกําหนดแผนงานเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของคณะฯ ตอไป (เอกสารหมายเลข 5.13)
ตัวบงชี้
5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการ
ประเมินจากภายในและภายนอก (ระดับ)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
ระดับที่ 2 ระดับที่ 2 ระดับที่ 2

ตัวบงชี้ที่ 5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตรมีนโยบายการบริหารงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจของมหาวิทยาลัย โดย
คณะฯ มีวิสัยทัศน ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 5.14)
มุงมั่น เปนองคกรที่ใฝเรียนรูเชิดชูคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
มุงสู ความเปนเลิศทางวิชาการดานภาษาศาสตร และสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
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มุงผลิต บัณฑิตที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มุงสราง ชื่อเสียงในการใหบริการวิชาการแกสังคม
คณะฯ มีภารกิจหลัก 5 ประการ ดังนี้
1. พัฒนาระบบการเรียนรู ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และระบบการบริหารใหมี
คุณภาพอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนานักศึกษาใหมีความเปนเลิศทางดานภาษาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
3. ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการเรียนรู
5. วิจัยและนําผลไปใชใหเกิดประโยชนในการสรางองคความรูและพัฒนาสังคมไทย
ในการนี้คณะฯ ไดกําหนดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและของชาติในดาน
การมุงสูสังคมแหงการเรียนรู โดยไดมกี ารดําเนินการดังตอไปนี้ (เอกสารหมายเลข 5.15)
1. สรางบรรยากาศการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยจําลองสถานการณจริง เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากร
ไดฝกฝนทักษะทางดานภาษา เชน การจัดกิจกรรม English Fair และกลุมกิจกรรมเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ในศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง เปนตน
2. สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย เปนผูที่ใฝเรียนรู โดยจัดตั้งศูนยการเรียนรูแบบ
พึ่งตนเอง เพือ่ เปนแหลงใหบริการคนควาหาความรูแกนกั ศึกษาและบุคลากร ตลอดจนผูที่สนใจทั่วไปสามารถเขา
มาใชบริการเพื่อการเรียนรูไ ดดว ยตนเอง
3. ใหบริการวิชาการแกสังคม คณะศิลปศาสตรมีการบูรณาการการเรียนการสอน และบริการวิชาการสู
สังคม เขาไปในรายวิชา โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนกิจกรรมและโครงงาน เพือ่ พัฒนาบุคลากรและ
นักศึกษาใหนกั ศึกษาสามารถนําความรูและประสบการณไปพัฒนาชุมชน และอยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข
4. จัดใหมีรายวิชาที่มีเนื้อหาเปนปจจุบนั และสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึน้ จริง เพื่อใหนกั ศึกษาได
เรียนรูวิทยาการสมัยใหมและการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใหนกั ศึกษาคนควาหาความรูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
(e-learning) และฝกหัดวิธีการนําเสนอโดยใชสื่อประสม (Multimedia)
5. รวมมือกับสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษใหกบั
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (Training Road Map) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษของบุคลากรใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
ตัวบงชี้
5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
(ระดับ)
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ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4

ตัวบงชี้ที่ 5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
สรุปผลการดําเนินงาน
1. การใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายในคณะฯ
คณะศิลปศาสตรมีการบริหารจัดการแบบรวมศูนยบริการประสานบริหาร ซึ่งเปนการบริหารงานที่เนนการ
ใชทรัพยากรรวมกันภายในหนวยงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงานของหนวยงาน และลดความ
ซ้ําซอนในการปฏิบัติงานจากสายวิชา โดยมีสํานักงานคณบดีเปนหนวยงานหลักที่ทาํ หนาที่ดแู ลการบริหารจัดการ
และประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ภายในคณะฯ ซึ่งปจจุบันไดแบงออกเปน 8 งาน คือ งานธุรการ งาน
การเงินและบัญชี งานนโยบายและแผน งานบุคคล งานพัสดุ งานบริการวิชาการ งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร และ
งานประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.16)
นอกจากนี้ คณะฯจัดใหมกี ารใชหองเรียน หองปฏิบัติการทางภาษาและสังคมศาสตร หองประชุม รวมทั้ง
แหลงขอมูลทางวิชาการรวมกันระหวางหนวยในคณะฯ โดยมีผูรับผิดชอบประสานงาน (เอกสารหมายเลข 5.17)
2. การใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายนอกคณะฯ (เอกสารหมายเลข 5.18)
คณะฯ รวมมือกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย โดยใชทรัพยากรรวมกันทางดานอาคารสถานที่ ในการจัด
หองสอบประจําภาคการศึกษาตาง ๆ การจัดประชุม/ อบรม/ สัมมนา ตลอดจนเปดศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง
เพื่อบริการดานวิชาการแกนกศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้บุคลากรของคณะฯยังไดรับเชิญไป
เปนวิทยากรในโครงการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอก เชน
- โครงการสอนเสริมปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- โครงการ 2B KMUTT ของมหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาบุคลากร Training Road Map ของมหาวิทยาลัย
- โครงการอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษตามแผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- โครงการอบรมครูผูสอนภาษอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในพื้นที่เขตจังหวัดราชบุรี
ฯลฯ
3. การใชทรัพยากรรวมกับหนวยภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะฯ รวมมือกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเปดใหบริการเยีย่ มชมศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง
สําหรับบุคลากรจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อศึกษาหาความรู หรือ
เปนตนแบบในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง นอกจากนี้บุคลากรของคณะฯ ยังไดรับเชิญไปเปนวิทยากร
ในโครงการตาง ๆ เชน
- โครงการอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยม โรงเรียนเขตพืน้ ที่การศึกษา
อ.คุระบุรี จ.พังงา ภายใตโครงการฟนฟูผูประสบภัยสึนามิของมหาวิทยาลัย
23

- โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเองใหกับวิทยาลัยชุมชน 10 แหงทัว่ ประเทศ โดย
รวมมือกับสถาบันคีนันแหงเอเชีย
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยรวมมือกับสถาบันคีนันแหงเอเชีย
- โครงการอบรมการใช Dictionary ในหัวขอ “Dictionary ไมไดมีไวแคเปดศัพท” รวมกับศูนยหนังสือ
จุฬาฯ และสํานักพิมพ Pearson Education Indochina
ฯลฯ
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
2546
2547
2548
5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
ระดับที่ 2 ระดับที่ 2 ระดับที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะฯไดนําระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย
รวมทั้งมีการพัฒนาระบบใหมีความทันสมัยอยูเสมอ โดยไดนํามาใชดงั ตอไปนี้
1. คณะฯใชระบบ AXAPTA ในการบันทึกขอมูลงบประมาณรายจายประจําป ระบบงบประมาณ พัสดุ
การเงิน และบัญชี กองทุน เกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหนวยงานใชตั้งแต
ปงบประมาณ 2546 เปนตนมา และมีการนําระบบสารบรรณการแจงเวียนหนังสือ (Intranet) มาใช และจัดเก็บขอมูล
ตามหมวดหมู และจะมีการพัฒนาระบบการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัด
ระบบงานตางๆ ใหเปนระบบ E-Office ในปงบประมาณ 2548 คณะฯไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การจองหองเรียนเพื่อความถูกตองแมนยํา สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะฯยังไดนําระบบ
การสืบคนขอมูลมาใชในศูนยการเรียนรูแ บบพึ่งตนเอง และหอง Resource Centre
2. คณะฯไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน โดยปรับบทเรียนวิชา LNG 550
Remedial English Course for Post Graduate Students บางสวนเปน Online Course ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรูโดย
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส นอกเหนือจากการเรียนในชัน้ เรียน สําหรับวิชา LNG 104 Content Based Language
Learning I ไดมีการคัดเลือกและรวบรวมเว็บไซตที่เปนผลงานของนักศึกษา ตั้งแตปก ารศึกษา 2543 เปนตนมา เพื่อ
เปนตัวอยางแกนักศึกษารุนตอๆ มา นอกจากนี้คณะฯไดใชระบบบริหารงานเพือ่ สนับสนุนการเรียน การสอน
(ACIS) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย ระบบทะเบียน ระบบรับสมัคร ระบบตารางสอนตารางสอบ ระบบ
ตัดเกรด ระบบประเมินการสอนของอาจารย และระบบฐานขอมูลงานวิจยั
ตัวบงชี้
5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอน และการวิจัย (ระดับ)
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ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
ระดับที่ 2 ระดับที่ 2 ระดับที่ 2

ตัวบงชี้ที่ 5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา
สรุปผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2546 คณะศิลปศาสตรมีมูลคาสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เทากับ
277,929,926 : 1,331 คิดเปน 208,842.68 บาท/FTES
ในปงบประมาณ 2547 คณะศิลปศาสตรมีมูลคาสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เทากับ
276,657,598 : 1,517 คิดเปน 182,373.93 บาท/FTES
ในปงบประมาณ 2548 คณะศิลปศาสตรมีมูลคาสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เทากับ
275,883,638 : 1,621 คิดเปน 170,147.30 บาท/FTES (เอกสารหมายเลข 5.19)
ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
208,843
182,374 170,147

ตัวบงชี้
5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาท / คน)

ตัวบงชี้ที่ 5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา
สรุปผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2546 คณะศิลปศาสตรมีคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เทากับ
74,453,781 : 1,331 คิดเปน 55,946.21 บาท (รอยละ 22.72 ของเกณฑปกติ)
ในปงบประมาณ 2547 คณะศิลปศาสตรมีคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เทากับ
93,190,340 : 1,517 คิดเปน 61,431.49 บาท(รอยละ 34.76 ของเกณฑปกติ)
ในปงบประมาณ 2548 คณะศิลปศาสตรมีคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เทากับ
115,054,134 : 1,621 คิดเปน 70,958 บาท (รอยละ 56.65 ของเกณฑปกติ) (เอกสารหมายเลข 5.20)
ตัวบงชี้
5.7 คาใชจายทัง้ หมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ)
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ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
22.72
34.76
55.65

ตัวบงชี้ที่ 5.8 รอยละของเงินเดือนจายสุทธิตองบดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2546 คณะศิลปศาสตรมีรอยละของเงินเหลือจายตองบดําเนินการเทากับ 3,671,306 :
35,746,373 คิดเปนรอยละ 10.27
ในปการศึกษา 2547 คณะศิลปศาสตรมีรอยละของเงินเหลือจายตองบดําเนินการเทากับ 9,828,404 :
47,036,669 คิดเปนรอยละ 20.90
ในปการศึกษา 2548 คณะศิลปศาสตรมีรอยละของเงินเหลือจายตองบดําเนินการเทากับ 9,246,544 :
50,354,908.94 คิดเปนรอยละ 18.36 (เอกสารหมายเลข 5.21)
ตัวบงชี้
5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ (รอยละของ
งบดําเนินการ)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
10.27
20.90
18.36

ตัวบงชี้ที่ 5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
สรุปผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2546 คณะศิลปศาสตรมีจํานวนอาจารยทรี่ วมประชุมหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ คิดเปนรอยละ 31.71
ในปการศึกษา 2547 คณะศิลปศาสตรมีจํานวนอาจารยทรี่ วมประชุมหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ คิดเปนรอยละ 39.02
ในปการศึกษา 2548 คณะศิลปศาสตรมีจํานวนอาจารยทรี่ วมประชุมหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ คิดเปนรอยละ 45.45
เมื่อพิจารณาพัฒนาการดานนี้ของคณะฯพบวา คณะฯมีพัฒนาการที่ดขี ึ้นโดยลําดับ (เอกสารหมายเลข 5.22)
ซึ่งเปนผลมาจากความพยายามสรางความตระหนักและความเขาใจใหอาจารยเห็นความสําคัญของการเขารวมเสนอ
ผลงาน ตลอดจนการสนับสนุนคาใชจายของคณะฯ ทําใหแนวโนมที่อาจารยจะเขารวมนําเสนอผลงานจะเพิม่ ขึ้น
อยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้
5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชากา ทั้งในประเทศและตางประเทศ (รอยละ)
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ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
31.71
39.02
45.45

ตัวบงชี้ที่ 5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา
สรุปผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2546 คณะศิลปศาสตรไดจัดสรรเงินสําหรับการพัฒนาอาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา เทากับ 1,308,280 : 47 คิดเปน 29,112.34 บาท
ในปงบประมาณ 2547 คณะศิลปศาสตรไดจัดสรรเงินสําหรับการพัฒนาอาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา เทากับ 1,256,100 : 47 คิดเปน 27,576.60 บาท
ในปงบประมาณ 2548 คณะศิลปศาสตรไดจัดสรรเงินสําหรับการพัฒนาอาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา เทากับ 736,500 : 51 คิดเปน 15,152.94 บาท
คณะฯไดจดั สรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคณาจารยทั้งในและตางประเทศเปนประจําทุกป (เอกสารหมายเลข
5.23) ทั้งนี้อาจจะมีจํานวนมากบางนอยบางขึ้นอยูกับหลักสูตรอบรม สถานที่ และจํานวนอาจารยที่ประสงคจะเขา
รับการอบรม หากพิจารณาเฉพาะเงินงบประมาณตอหัวอาจจะพบวามีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง ทัง้ นี้สวนหนึ่งเปน
ผลมาจากจํานวนอาจารยที่เพิ่มขึ้นและขึ้นอยูแผนงบประมาณการใชจา ยของคณะฯ นอกจากนี้จะพบวา มหาวิทยาลัย
และคณะฯไดจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งไวเพื่อพัฒนาอาจารยขึ้นภายใน กรณีทพี่ ิจารณาแลววาจะเปนประโยชน
แกคนสวนใหญ ทําใหการใชจายสวนนี้ถือเปนงบดําเนินการจึงไมไดถูกนํามารวมพิจารณาในงบที่จัดสรรใหแก
อาจารย
ตัวบงชี้
5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา (บาท / คน)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
29,112.34 27,576.60 15,152.94

ตัวบงชี้ที่ 5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทัง้ ใน
ประเทศและตางประเทศ
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตร มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาความรูแ ละทักษะของบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
เพื่อใหบุคลากรภายในคณะฯ สามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ในปการศึกษา 25462548 คณะศิลปศาสตรมีคาเฉลี่ยของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทัง้ ในประเทศและ
ตางประเทศอยูในระดับดี 29,112.34 (70.83) 27,576.60 (85.71) และ 15,152.94 (96.00) ตามลําดับ (เอกสาร
หมายเลข 5.24)
ในการดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากร ในปการศึกษา 2547 คณะศิลปศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัย จัด
โครงการ Training Road Map บุลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษใหกับ
บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังกําหนดใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการอบรม
และเพิ่มพูนความรู อยางนอย 5 วัน/คน/ป
ตัวบงชี้
5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(รอยละ)*

สัมมนา

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
70.83
85.71
96.00

มาตรฐานที่ 6 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเ รียน เนนการเรียนรูดว ยตนเอง
ตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนที่หลากหลาย มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนาผูเรียน
การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งความ
รวมมือจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรม
การศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตรเปดรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ (เอกสารหมายเลข 6.1)
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต (การสอนภาษาอังกฤษ)
เปนหลักสูตรที่ไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากบริติช เคานซิล ในการสราง
หลักสูตร การวัดผล และการปรับปรุงหลักสูตร โดยผูเชีย่ วชาญจากประเทศสหราชอาณาจักร
โดยมีวัตถุประสงคสงเสริมใหอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ และผูที่ตองการจะเปนอาจารย
ผูสอนภาษาอังกฤษ ทุกระดับการศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาความรู ในดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พรอมทั้ง
สรางเสริมประสบการณในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ใหกาวทันความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเรียนการสอนภาษาในระดับสากล ระบบการเรียนการสอนจะมีทั้งการบรรยาย (lecture) การ
สัมมนา ถกแถลงในกลุมยอย และจะเนนหนักทางการปฏิบัติ โดยใชสถานการณจริงของผูเรียน เปนแนวทาง
ประกอบการศึกษา การเรียนการสอนทุกรายวิชา จะเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด
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จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมตา่ํ กวา 42 หนวยกิต โดยมีองคประกอบ ดังนี้
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
- โครงการศึกษาวิจยั
รวม

24
12 - 15
3-6
42

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต (การเรียนรูภาษาอังกฤษแบบ
พึ่งตนเอง)
เปนหลักสูตรที่เนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูค วามสามารถในการใชภาษาอังกฤษระดับสูง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใชทฤษฎีและการปฏิบัติทางการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการเรียนดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถที่จะจัดตั้งและบริหาร
ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง และผลิตสื่อการสอนทางดานการเรียนรูแ บบพึ่งตนเองได ฝกใหผูเรียนสามารถจัดการ
ฝกอบรม เพื่อถายทอดความรูดานการเรียนภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเองใหแกผูอื่นไดเปนอยางดี นอกจากนี้สามารถ
ปรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเหมาะสมกับความตองการของสังคมในปจจุบนั
ระบบการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติพรอมคําบรรยาย สัมมนา และใชสถานการณจริง
ของผูเรียนเปนแนวทางแกปญหา ผูเรียนสามารถศึกษาวิจัยการดําเนินการของศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองของ
คณะศิลปศาสตร โดยรูปแบบการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมตา่ํ กวา 43 หนวยกิต โดยมีองคประกอบ ดังนี้
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
- โครงการศึกษาวิจยั
รวม

25
12
3-6
43

ตัวบงชี้
6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
(รอยละ)
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
100
100
100

ตัวบงชี้ที่ 6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
สรุปผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานดานการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะศิลปศาสตร ในปการศึกษา 2546 ถึง
ปการศึกษา 2548 มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเพิ่มขึ้นทุกปโดยลําดับ สงผลใหภาระงานสอนของอาจารยมากขึ้นตาม
ไปดวย สังเกตไดจากสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง เทากับ
1 : 39 (รอยละ 56) 1 : 40 (รอยละ 60) และ 1 : 41 (รอยละ 64) ตามลําดับ (เอกสารหมายเลข 6.2)
ตัวบงชี้
6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
(รอยละของเกณฑปกติ)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
(1:39)
(1:40)
(1:41)
56%
60%
64%

ตัวบงชี้ที่ 6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตร มีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรของคณะฯ เพิ่มคุณวุฒิการศึกษา โดยสนับสนุนใหบคุ ลากร
ไดมีโอกาสลาศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในปการศึกษา 2546 มีอาจารยที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 23.40 ทั้งนี้
คณะศิลปศาสตรยังมีจํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและตางประเทศอีกจํานวน 6 คน
ในปการศึกษา 2547 มีอาจารยที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 25.53 ทั้งนี้
คณะศิลปศาสตรยังมีจํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและตางประเทศอีกจํานวน 6 คน
ในปการศึกษา 2548 มีอาจารยที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 23.53 ทั้งนี้
คณะศิลปศาสตรยังมีจํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและตางประเทศอีกจํานวน 7 คน
(เอกสารหมายเลข 6.3)
ดังนั้น หากพิจารณาขอมูลจํานวนอาจารยที่อยูระหวางการลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกแลว ในอนาคต
คณะศิลปศาสตร จะมีสัดสวนของอาจารยที่มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมดของคณะฯ
ตัวบงชี้
6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
(รอยละ)
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ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
23.40
25.53
23.53

ตัวบงชี้ที่ 6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตร มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยของคณะฯ ไดสรางผลงานวิชาการและ
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง เพื่อใหอาจารยไดมีความกาวหนาในวิชาชีพและมีตําแหนงทางวิชาการ ดังจะเห็นไดจาก
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทําวิจยั และนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในปการศึกษา 2546 คณะศิลปศาสตรมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 25.53
ของอาจารยทั้งหมด
ในปการศึกษา 2547 คณะศิลปศาสตรมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 27.66
ของอาจารยทั้งหมด
ในปการศึกษา 2548 คณะศิลปศาสตรมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการจํานวน 12 คน เนื่องจากมีอาจารยที่
มีตําแหนงทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 23.53 ของอาจารยทั้งหมด (เอกสาร
หมายเลข 6.4)
ตัวบงชี้
6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ (รอยละ)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
25.53
27.66
23.53

ตัวบงชี้ที่ 6.5 การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics)
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตร ไดดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสงเสริมใหอาจารยของคณะฯ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา โดยไดมกี ารเผยแพรคมู ือความเปนครูและจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยระดับอุดมศึกษาแกอาจารยของคณะฯ ไดรับทราบและยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน และนํามาใช
เปนสวนหนึ่งของการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย (เอกสารหมายเลข 6.5)
ตัวบงชี้
6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional
Ethics) (ระดับ)
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ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
ระดับที่ 4 ระดับที่ 4 ระดับที่ 4

ตัวบงชี้ที่ 6.6 กระบวนการเรียนการรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัตแิ ละ
ประสบการณจริง
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตร มีนโยบายและแผนดําเนินการ สงเสริมใหสายวิชาฯ จัดกระบวนการเรียนการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง ดังจะเห็นไดจากการจัดตั้งศูนยการ
เรียนรูภาษอังกฤษแบบพึ่งตนเองขึ้น ถือเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องจาก
ผูเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษไดตามความสนใจ และหากมีขอติดขัดสามารถสอบถามไดจากอาจารยที่
ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงประจําศูนย นอกจากนีใ้ นกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสายวิชาตางๆ อาจารยผูสอนได
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง อาทิเชน การจัดการเรียนการสอนในสายวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ไดแก รายวิชา SSC 210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต รายวิชา SSC 290 สิ่งแวดลอมกับ
การพัฒนา SSC 260 สังคมศาสตรเบื้องตน ซึ่งไดบูรณาการการสอนในหองเรียนกับการทํากิจกรรมหรือโครงการ
ตางๆตามความสนใจของนักศึกษาเขามาเพื่อใหเกิดการเรียนรู หรือการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาภาษา เชน
รายวิชา LNG 101 Fundamental English I, LNG102 Fundamental English II, LNG 104 Content Based Language
Learning I เปนตน (เอกสารหมายเลข 6.6)

ตัวบงชี้
6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการ
เรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง (ขอ)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
7 ขอ
7 ขอ
7 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตร มีนโยบายใหใชผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา มา
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอนของอาจารยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในกรณีผลการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารยต่ํากวา 3.5 คะแนนโดยเฉลี่ย ประธานสายวิชาฯ ก็จะใหขอเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการ
พัฒนาดานการสอนของอาจารยใหมีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการนําผลการประเมินดังกลาวมาใช
ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารยแตละคนอีกดวย (เอกสารหมายเลข 6.7)
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ตัวบงชี้
6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและสิง่ สนับสนุนการเรียนรู (ระดับ)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
4.00
3.96
4.02

ตัวบงชี้ที่ 6.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตร มีนโยบายและแผนดําเนินการใหสายวิชาฯ บูรณาการการเรียนการสอนกับการทํา
กิจกรรม/โครงการเขาดวยกัน ถึงแมวา คณะฯ จะไมมนี ักศึกษาระดับปริญญาตรีของตนเอง เชน การเรียนการสอน
ในรายวิชา SSC 210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษาทํา
กิจกรรม/โครงงานเพื่อสังคมและชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การปฏิบัติตนที่ดีของนักศึกษา และเพื่อสราง
ประโยชนแกชุมชนและสังคม
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต คณะฯ ไดจดั กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ โดยจัด
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาหลากหลายรูปแบบ อาทิเชน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในชนบท
โครงการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมไทย โครงการ English Camp โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกเด็กใน
พระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพฯ เปนตน ซึ่งกิจกรรม/โครงการเหลานี้ทําใหนกั ศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาทักษะ
ตนเอง และการทํางานเปนทีม การแบงงานกันทํา จากการเขารวมทํากิจกรรมดังกลาว (เอกสารหมายเลข 6.8)
ตัวบงชี้ที่ 6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตร มีนโยบายและแผนดําเนินการในการพัฒนาระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และสารสนเทศ
เพื่อใชประโยชนในการเรียนการสอน การวิจัย และการศึกษาคนควาหาความรู โดยคณะฯ ไดจัดสรรงบประมาณ
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานดังกลาวอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
ในปการศึกษา 2546 คณะศิลปศาสตรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงหองเรียน LNG 301, LNG 302
และ LNG 303 ยุบรวมเปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ดังนั้น
คาใชจายสวนใหญจึงเปนคาใชจายโครงสรางพื้นฐานเพือ่ การวางระบบคอมพิวเตอร โดยมีสัดสวนคาใชจายทั้งหมด
ที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และสารสนเทศ ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา คิดเปนรอยละ 821.78
ในปการศึกษา 2547 และปการศึกษา 2548 คาใชจายสวนใหญจะใชเพือ่ การจัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรู
เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส โปรแกรมและครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน โดยมี
สัดสวนคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และสารสนเทศ ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
คิดเปนรอยละ 410.02 และ 413.91 ตามลําดับ (เอกสารหมายเลข 6.9)
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ตัวบงชี้
6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และ
ศูนยสารสนเทศ ตอนักศึกษา (บาท / คน)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
10,817
10,005
11,304

มาตรฐานที่ 7 ดานระบบการประกันคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อนําไปสูก ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอยางตอเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได
ตัวบงชี้ที่ 7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
สรุปผลการดําเนินงาน
คณะศิลปศาสตร จัดใหมรี ะบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
และเพื่อเปนการตอบสนองตอ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีการดําเนินการดานประกันคุณภาพ
การศึกษาดังนี้
1. คณะศิลปศาสตร มีนโยบายและแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการ
นํานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปจัดทําแผนงานและเผยแพรใหหนวยงานในคณะฯ ทราบ (เอกสาร
หมายเลข 7.1)
2. ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนมา คณะศิลปศาสตรไดดําเนินการขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมีการ
พัฒนางานดานประกันคุณภาพอยางตอเนือ่ ง (เอกสารหมายเลข 7.2)
3. ในปการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยฯ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเยีย่ มชมหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
คณะศิลปศาสตรดวย ซึ่งผลที่ไดจากการตรวจเยี่ยมคณะฯ ทําใหคณะไดรับทราบจุดเดนและประเด็นที่ควรพัฒนา
และไดนํามาปรับปรุงการดําเนินงาน และกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ (เอกสาร
หมายเลข 7.3)
4. ในปการศึกษา 2546 เพื่อใหการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ มีความชัดเจนและ
เปนรูปธรรมมากขึ้น จึงไดมีการแตงตั้งรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะทํางานดาน
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การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ผลของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) (เอกสารหมายเลข 7.4)
5. ในปการศึกษา 2548 คณะฯ ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองและขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.5) จากนั้นไดแจงผลการประเมินใหประชาคมรับทราบ และนํา
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินมาเปนแนวทางในการปรับปรุง (เอกสารหมายเลข 7.6)
6. คณะทํางานดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ไดดําเนินงานดานนี้อยางตอเนื่อง และไดพัฒนา
แนวทางการดําเนินงานของคณะฯ
ใหมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นตามคําแนะนําของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้
7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่ อใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (ระดับ)

ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5

ตัวบงชี้ที่ 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
สรุปผลการดําเนินงาน
1. คณะฯ ไดนาํ ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาใชในการปรับปรุง
แนวทางการจัดการศึกษาของคณะฯ อาทิเชน ไดมีการจัดโครงการ/กิจกรรมของศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบ
พึ่งตนเอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร เปนประจําทุกป (เอกสารหมายเลข 7.7)
นอกจากนี้ ยังไดมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสูสังคมเขาดวยกัน โดยจัดไวในรายวิชา
ทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และสงเสริมใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดังกลาวขางตน เพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
2. คณะฯ ไดนําขอเสนอแนะดานงานวิจัยจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาเปน
แนวทางในการสงเสริมการทําวิจยั ของคณะฯ โดยจัดตัง้ ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเปนกลไกสําคัญในการ
พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของคณะฯ มีงานวิจยั ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. คณะฯ มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหสอดคลองกับภารกิจ และมีการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ ของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
โดยนําผลการประเมิน และคําแนะนําของคณะกรรมการประเมินฯ มาปรับปรุงเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ ใหมีมาตรฐานสูงขึ้นในครั้งตอไป

ตัวบงชี้
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ)
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ผลการดําเนินงาน
2546
2547
2548
ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5

จุดออน/แนวทางแกไข จุดแข็ง/แนวทางเสริม
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต

จุดออน
1. จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในแตละปการศึกษายังไมไดตามเปาหมาย
ที่คณะฯ ตั้งไว
2. จํานวนวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ของบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษามีจํานวนนอย
แนวทางแกไข
1. สงเสริมและสนับสนุนใหบัณฑิตมีการที่ตีพิมพเผยแพรบทความ
วิทยานิพนธในระดับชาติและระดับนานาชาติมากขึ้น
2. สนับสนุนใหมีการผลิตบทความวิทยานิพนธที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการสรางองคความรูใหม
จุดแข็ง
1. มีการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพในสาขาขาดแคลน ซึ่งสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิตที่จบการศึกษามีงานทําไมนอยกวารอยละ 80
แนวทางเสริม
1. ผลักดันใหวารสาร rEFLection เปนวารสารระดับชาติ เพื่อใชเปน
เวทีในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ขอเสนอแนะ
การนับจํานวนวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติของนักศึกษาปริญญาโท โดยนับเฉพาะวิทยานิพนธ 12
หนวยกิต นั้น อาจทําใหมาตรฐานของดัชนีชี้วัดไมสามารถครอบคลุมการ
ดําเนินงานทั้งหมดได เนื่องจาก การคนควาอิสระและสารนิพนธบางเรื่อง
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท อาจมีคุณภาพและการนําไปประโยชน
และเปนมีการอางอิงนําไปใชเปนพื้นฐานแนวคิดในการทําวิทยานิพนธที่
เปนมากกวาวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
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มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค

จุดออน
1. คณะฯ มีนโยบายในการสงเสริมงานวิจยั ของคณะฯ ไมไดผลเทาที่ควร
เนื่องจาก ภาระงานสอนของอาจารยมีมาก อาจารยประจําจึงไมสามารถ
ทํางานวิจยั ไดอยางเต็มที่
2. คณะฯ มีสัดสวนงานวิจยั ตอจํานวนอาจารยประจําไมคงที่ เนื่องจากการ
ทํางานวิจยั บางครั้งมีปจจัยภายนอก เชน มีภาระงานสอนและงานบริการ
วิชาการอื่นๆ ที่สงผลตองานวิจยั ทําใหไมสามารถทําผลงานวิจยั ไดสําเร็จ
ตามเปาหมายที่กําหนด
3. ยังไมมีผลงานวิจยั ที่ไดรับรางวัลวิจยั ดีเดนระดับชาติ
แนวทางแกไข
1. สนับสนุนใหอาจารยจดั หาทุนวิจยั จากแหลงทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้น
2. สงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ และสามารถนําไปใชประโยชนแกสังคมใหมากที่สุด
3. เรงจัดทําระบบฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับงานวิจยั ภายในปการศึกษา
2551
จุดแข็ง
1. คณะฯมีนโยบายในการสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยรวมทั้งสนับสนุน
ดานงบประมาณอยางตอเนื่อง
2. คณะฯ มีนกั วิจยั พี่เลีย้ งทีม่ ีคุณภาพในการใหคําปรึกษาดานการทําวิจัย
ใหกับนักวิจยั รุนใหม
3. คณะฯมีการจัดตั้งศูนยวจิ ัยและบริการวิชาการ เพื่อทําหนาที่ให
คําปรึกษาและประสานงาน ตลอดจนอํานวยความสะดวกดานการทําวิจัย
ใหแกบุคลากร
4. คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณรอยละ 2 ของงบประมาณทั้งหมดของ
คณะฯ เพื่อจัดตั้งเปนทุนวิจยั ใหแกบุคลากรของคณะฯ
แนวทางเสริม
1. เชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกหรือนักวิจยั ที่มีคุณภาพในระดับสากลมา
เปนวิทยากรหรือควบคุมคุณภาพงานวิจยั ของอาจารยในคณะฯ
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มาตรฐานที่ 3 ดานบริการวิชาการ

จุดออน
1. ระบบการจัดเก็บขอมูลดานบริการบริการวิชาการของคณะฯ ยังไม
ประสิทธิภาพเทาที่ควร
2. คณะฯ ยังไมสามารถดําเนินการวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการไดทุกโครงการ
แนวทางแกไข
1. จัดใหมีการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู
สังคมทุกโครงการ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริการวิชาการ
ใหดีขึ้น
จุดแข็ง
1. คณะฯ มีนโยบายและภารกิจที่มุงเนนการใหบริการวิชาการสูสังคม
2. คณะฯ มีศนู ยวจิ ัยและบริการวิชาการทีท่ ําหนาที่ดแู ลรับผิดชอบ
ประสานงานที่เกี่ยวกับงานดานบริการวิชาการ
3. คณะฯ มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสูสังคม ที่สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต ใหกับชุมชนอยางตอเนือ่ ง
4. มีการบูรณาการการใหบริการวิชาการเขากับหลักสูตรการเรียนการสอน
ของคณะฯ
แนวทางเสริม
1. สงเสริมใหจัดทําระบบฐานขอมูลดานงานบริการวิชาการ เพื่อนําไปใช
ประโยชนในการอางอิง ภายในป 2551
2. สรางเครือขายการบริการวิชาการสูสังคมรวมกับสถาบันการศึกษา
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ใหมากขึน้
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มาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

จุดออน
1. คณะฯ มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไม
มาก
2. คณะศิลปศาสตร ยังขาดการประเมินกิจกรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในบางโครงการ ไดแก โครงการรดน้ําขอพรผูอาวุโส การ
ถวายเทียนพรรษา ฯลฯ
แนวทางแกไข
1. จัดใหมีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทุกโครงการ
จุดแข็ง
1. คณะฯ มีนโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. มีการแตงตัง้ คณะทํางานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. บุคลากรของคณะฯ มีสว นรวมและใหความรวมมือในการจัดโครงการ/
กิจกรรมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
4. มีการจัดสรรงบประมาณดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แนวทางเสริม
1. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาก
ขึ้น
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มาตรฐานที่ 5 ดานการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร

จุดออน
1. ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัยและ
การบริการวิชาการยังไมสมบูรณ
2. คณะฯ ยังขาดการประเมินนโยบายการบริหารงานของคณะฯ
แนวทางแกไข
1. คณะฯ สงเสริมใหมีการจัดทําระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการ การ
เรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การทํางาน
จุดแข็ง
1. คณะฯ มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง
3. คณะฯ มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย เพื่อเปนการใชทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพทั้ง ทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณ รวมทั้งลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน
แนวทางเสริม
2. สงเสริมใหบุคลากรไดนําระบบฐานขอมูลดานตางๆ มาใชประโยชนใน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึน้
3. สงเสริมใหบุคลากรของคณะฯ ไดเพิ่มพูนความรูโดยการใชแหลง
ความรูตางๆ ที่คณะฯ จัดให
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตร จุดออน
1. จํานวนผูมีสิทธเขาศึกษาตอในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ยัง
และการเรียนการสอน
ไมไดตามเปาหมายที่คณะฯ ตั้งไว
2. จํานวนผูมีสําเร็จการศึกษาตอในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ยัง
ไมไดตามเปาหมายที่คณะฯ ตั้งไว
3. คณะฯ ยังขาดการติดตามคุณภาพบัณฑิตและความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตอยางเปนระบบ
4. นักศึกษาที่เขามาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีสวนใหญยังมีพื้นฐาน
ทักษะทางดานภาษาอังกฤษออน และขาดความใสใจเรียน ทําให
พัฒนาการทางดานภาษาเปนไปไดชา
5. คณะฯ ยังมีปญหาการขาดแคลนอาจารยผูสอน เนื่องจากผลกระทบจาก
นักศึกษาเพิ่มขึน้ ทุกป ทําใหสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาไมไดสัดสวน
ภาระงานสอนที่เพิ่มมากขึ้น
6. นักศึกษามีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป สงผลใหจํานวนหองเรียนที่สนับสนุน
การเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีมีไมเพียงพอ
7. การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนขนาดใหญสําหรับวิชาภาษาอังกฤษ
นักศึกษาสวนใหญจะไมไดรับประโยชนจากการเรียนเทาที่ควร
แนวทางแกไข
1. จัดใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น
2. ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนใหเปนแบบ E-Learning มากยิ่งขึน้
3. สงเสริมใหนักศึกษา ไดเพิ่มพูนความรูโ ดยการใชแหลงความรูตางๆ ที่
คณะฯ จัดให
จุดแข็ง
1. รับสมัครอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่เปดสอน
2. มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยทุกภาคการศึกษา ทําใหทราบ
ผลการปฏิบัติงานและนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
3. มีผูประสานงานรายวิชาที่มีอาจารยผูสอนมากกวา 2 คนขึ้นไป
4. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน
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5. มีกระบวนการพิจารณาผลการศึกษา โดยอาจารยผูสอนรับผิดชอบ
เสนอผานคณะกรรมการของสายวิชาฯ และนําเขาพิจารณาใน
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อใหความเห็นชอบกอนประกาศผล
คะแนนใหนักศึกษาทราบ
แนวทางเสริม
1. คณะฯ จัดใหมีระบบฐานขอมูลนักศึกษาและบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา
เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผล
2. จัดหาอาจารยพิเศษที่คณ
ุ วุฒิตรงตามความตองการของหลักสูตร
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการ จุดออน
ประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. คณะฯ มีการแตงตั้งคณะทํางานดานประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ
2. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะฯ อยางตอเนื่อง
3. มีการนําผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ มาปรับปรุงดัชนี
และเกณฑการประเมินของคณะฯ ใหสอดคลองกับภารกิจของคณะฯ มาก
ยิ่งขึ้น
4. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินภายนอก
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แนวทางเสริม
- คณะฯ ตองเตรียมความพรอมในการขอรับการประเมินคุณภาพจาก
ภายนอก โดยเนนใหบุคลากรของคณะฯมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง และตระหนักถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
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เอกสารหมายเลข
1.1
1.2
1.3

เอกสารหมายเลข
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

รายการหลักฐานอางอิง
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต
รายชื่อหลักฐาน/เอกสารอางอิง
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2546-2548
วิทยานิพนธทตี่ ีพิมพเผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติปการศึกษา 25462548
วารสาร rEFLection (2003-2006)

มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและงานสรางสรรค
รายชื่อหลักฐาน/เอกสารอางอิง
- นโยบายสงเสริมการทําวิจยั ของคณะศิลปะศาสตร
- ประกาศแนวทางการปฏิบัติเพื่อขอนับงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของภาระงานสอน
- ผลงานวิจยั และงานสรางสรรคตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติ
- งานวิจัยทีไ่ ดรับทุนสนับสนุน
- ทุนภายใน (ทุน มจธ.) ปการศึกษา 2546-2548
- รายงานสรุปเงินอุดหนุนวิจยั ประจําป 2546
- รายชื่อโครงการวิจยั ที่ไดรบั ทุนอุดหนุนอุดหนุนวิจยั ของคณะศิลปศาสตร
ปงบประมาณ 2547
- หนังสืออนุมตั ิบุคลากรเขารวมโครงการวิจัย
- โครงการวิจยั เรื่อง “ยุทธศาสตรการวางแผนกําลังคนดานพลังงานของประเทศ”
- โครงการ “การสํารวจความพึงพอใจตอความเปนผูนําของผูวาราชการจังหวัด
สมุทรสาคร”
- โครงการ “พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลนสําหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ”
โครงการจัดตัง้ ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
สรุปขอมูลนักวิจัยที่ขอรับทุนวิจยั และงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย ป
การศึกษา 2546-2548
เอกสารบทความวิจยั ที่ไดรับการอางอิง
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เอกสารหมายเลข
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

มาตรฐานที่ 3 ดานบริการวิชาการ
รายชื่อหลักฐาน/เอกสารอางอิง
แผนงานดานบริการวิชาการ
ตารางรอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตออาจารยประจํา ปการศึกษา 2546-2548
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการสอนภาษาอังกฤษ
นโยบายและแผนการดําเนินการคณะศิลปศาสตร(ปการศึกษา 2544-ปจจุบัน)
ตารางรอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2546-2548
รายงานประจําป 2546
แผนการสอนรายวิชา SSC 210
โครงการอบรมคอมพิวเตอรชวยสอน
โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนในชนบท
แผนการสอนรายวิชา SSC 290
ขาวประชาสัมพันธ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใหบริการปรึกษาผูมี
ปญหาสุขภาพจิต”
ขาวประชาสัมพันธ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Brain Based Learning”
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในชนบทในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา อําเภอ
คุระบุรี จังหวัดพังงา
แผนการสอนรายวิชา SSC 260
รายงานประจําป 2548
ตารางคาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ
อาจารยประจํา ประจําป 2546-2548
เอกสารประชาสัมพันธ KAPLAN
เอกสารประชาสัมพันธโครงการฝกอบรมการใช Dictionary ในหัวขอ “Dictionary
ไมใชมีไวแคเปดศัพท”
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เอกสารหมายเลข
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24

รายชื่อหลักฐาน/เอกสารอางอิง
เอกสารประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนย CIL
เว็บไซต http://mercury.kmutt.ac.th/books/main.asp
เว็บไซต http://arts.kmutt.ac.th/sears/
เว็บไซต http://arts.kmutt.ac.th/call/
สรุปรายรับการบริการวิชาการ คณะศิลปะศาสตร ป 2546-2548
รายงานประจําป 2546-2548
รายงานแผนผลการดําเนินงานป 2546-2548

มาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
เอกสารหมายเลข
รายชื่อหลักฐาน/เอกสารอางอิง
4.1
โครงงานนักศึกษารายวิชา SSC 210
4.2
โครงการศึกษาวิถีชีวิตไทย
4.3
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2546-2548
4.4
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.5
โครงการ “ปฐมนิเทศดานเอกลักษณของชาติแกผูเกีย่ วของกับงานดานวิเทศ รุนที่
58”
4.6
ตารางรอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะฯ (ป2546-2548)

มาตรฐานที่ 5 ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
เอกสารหมายเลข
รายชื่อหลักฐาน/เอกสารอางอิง
5.1
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2546-2548
5.2
คําสั่งแตงตั้งผูประสานงานรายวิชา
5.3
เว็บไซต http://www.kmutt.ac.th/misc/tE-Learning.html
เว็บไซต http://eu.lib.kmutt.ac.th/elearning/lifelong/lifelong.php
เว็บไซต http://eu.lib.kmutt.ac.th/course_od.php
5.4
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพของอาจารยปการศึกษา 2546-2548
5.5
เอกสารเชิญผูทรงคุณวุฒิ
5.6
หนังสือขอเสนอชื่อพี่เลี้ยงอาจารยใหม
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เอกสารหมายเลข
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23

5.24

รายชื่อหลักฐาน/เอกสารอางอิง
เว็บไซต http://arts.kmutt.ac.th/SoLA/research1.html
รายนามคณะกรรมการวิชาการของคณะศิลปศาสตร
รายงานการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร
การอบรม Work Flow
รอยละของอาจารยประจําทีเ่ ขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในประเทศและตางประเทศ ปการศึกษา 2546-2548
รายงานการอบรม/ศึกษาดูงาน
- โครงการการสรางทีมงานและพัฒนาองคกร
- โครงการการปรับโครงสรางการบริหารงานภายในคณะศิลปศาสตร
- โครงการสัมมนาเรื่อง “ทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมาและการจัดทํา แผน
กลยุทธ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตร”
นโยบายคณะศิลปะศาสตร
แนวทางหรือวิธีการที่จะทําใหคณะศิลปศาสตรไปถึงเปาหมายที่กําหนด
ยุทธศาสตรคณะศิลปะศาสตร
โครงสรางการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร
เอกสารประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตร
พื้นที่อาคารคณะศิลปะศาสตร
รายงานประจําป 2546-2548
สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา FTES
คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (FTES) กรณีรวมคาเสื่อมแยกตามหนวยงาน
รอยละของเงินเหลือจายตองบดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2546-2568
รอยละจํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในประเทศ / ตางประเทศ ปการศึกษา 2546-2548
- งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารย
ประจํา ปงบประมาณ 2546-2548
- อาจารยประจําคณะศิลปศาสตรปการศึกษา 2546-2548
- รอยละบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ ปการศึกษา 2546-2548
- บุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2546-2548
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มาตรฐานที่ 6 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
เอกสารหมายเลข
รายชื่อหลักฐาน/เอกสารอางอิง
6.1
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตรประยุกต (การสอนภาษาอังกฤษ)
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตรประยุกต (การเรียนรูภาษาอังกฤษ
แบบพึ่งตนเอง)
6.2
FTES ปการศึกษา 2546-2548
6.3
รอยละของอาจารยประจําทีม่ ีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตออาจารยประจํา
6.4
รอยละของอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงวิชาการ
6.5
คูมือความเปนครูและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยระดับอุดมศึกษา
6.6
- แผนการสอนรายวิชา SSC 210
- โครงงานนักศึกษา
- แผนการสอนรายวิชา SSC 260
- แผนการสอนรายวิชา SSC 290
- หลักสูตรรายวิชา LNG 101, LNG 102, LNG 103, LNG 104
6.7
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพของอาจารยปการศึกษา 2546-2548
6.8
รายงานประจําป 2546-2548 (การพัฒนานักศึกษา)
6.9
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร

มาตรฐานที่ 7 ดานระบบการประกันคุณภาพ
เอกสารหมายเลข
รายชื่อหลักฐาน/เอกสารอางอิง
7.1
- นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
- แผนการดําเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา
- ขาวประชาสัมพันธการประเมินภายใน
7.2
หนังสือขอรับการประเมินภายใน
7.3
กําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
7.4
- คําสั่งแตงตั้งรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
7.5
รายงานการประเมินตนเองคณะศิลปะศาสตร
7.6
รายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร
7.7
โครงการ Training Road Map
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