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บทสรุปสําหรับผูบริหาร บทสรุปสําหรับผูบริหาร ((EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy))  
รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสังคมศาสตร ประจําป 2553 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน

ของคณะสังคมศาสตร ระหวางวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2553 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมิน

คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 

พฤษภาคม 2553) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ อาจารย จํานวน 3 คน บุคลากร จํานวน 3 

คน และนิสิต จํานวน 6 คน 

  ผลการประเมินฯ พบวา คณะสังคมศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 9 

องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ประเมินครบทั้ง 50 ตัวบงชี้  

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประเมินฯ พบวา การประเมินตนเองในภาพรวม มีระดับคะแนน 2.52

อยูในเกณฑดีมาก สวนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 2.36 อยูในเกณฑดี 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมาย 

ผลประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนงาน 

    3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.50 ดีมาก ดี 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 1.75 1.75 3.00 2.80 2.20 2.20 2.36 2.29 ดี ดี 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต     3.00 2.67     3.00 2.67 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 2.00 2.00 3.00 3.00 1.20 1.00 1.80 1.70 พอใช พอใช 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 2.50 3.00 2.60 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.67 2.67 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ     3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

    3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.33 ดีมาก ดี 

ภาพรวมตัวบงช้ีทุกองคประกอบ 2.20 2.20 3.00 2.73 2.11 2.00 2.52 2.36   
ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี พอใช ดีมาก ดี   

 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณาจารยและบุคลากรใหการดูแลนิสิตอยางใกลชิด 

2. คณะมีทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุนสรางขวัญกําลังใจใหคณาจารยในการทําวิจัย 

3.  คณะมีทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพในการจัดบริการแกนิสิตที่ครบตาม

เกณฑมาตรฐาน ที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 
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4. มีแผนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนิสิตที่หลากหลาย และสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค มีการดําเนินงานที่ประสบสําเร็จ 

5. นิสิตมีการนํากระบวนการประกันคุณภาพมาใชในการจัดกิจกรรมนิสิต  
จุดออน 

1. มีหลักสูตรที่อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งเกินกําหนดเวลา 5 ป ตาม

หลักเกณฑและมาตรฐานในการปรับปรุงหลักสูตร 

2. การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติยังมีนอย 

3. ไมพบการนําผลการประเมินการปฏิบัติตามแผนบริการวิชาการไปปรับปรุงการบริการวิชาการ 
4. การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) ยังไมครอบคลุมทุกขอเสนอแนะ สงผลใหมีหลาย

ประเด็นยังไมดําเนินการปรับปรุง 
ขอเสนอแนะระดับคณะ 

1. คณะควรสรุปกําหนดการพัฒนาหลักสูตรตามรอบเวลาที่กําหนด  ทุก  5 ป  เพื่อให

คณะกรรมการสามารถติดตามการปรับปรุงหลักสูตรไดตามหลักเกณฑและมาตรฐาน 

2. ควรสงเสริมและกระตุนใหคณาจารยมีการสงผลงานวิจัยตีพิมพวารสารในระดับนานาชาติให
มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสผลงานวิจัยไดมี Citation เพิ่มมากขึ้น 

3. คณะควรมีการติดตามการดําเนินงาน และประเมินภารกิจการใหบริการวิชาการแกสังคมของ

ทุกภาควิชา และนําผลการประเมินฯไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 

4. ควรจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) ใหครบตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ

ในรอบปที่ผานมา 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ดาน 

มีการดําเนินงานตามพนัธกจิทั้ง 4 ดาน แตภารกิจดานวจิัยยังไมเปนไปตามเกณฑ 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติที่ดี 

 มีกิจกรรมการพัฒนานิสิตทีห่ลากหลายครบทุกประเภท และมีการใชระบบประกันคณุภาพกับกิจกรรม

นิสิต 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปทีผ่านมา 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  คร้ังที่ผานมา  พบวาคณะฯ มีการ

พัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี  โดยมีโครงการที่ดําเนินงานแลวและ

อยูระหวางดําเนินการ ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 24 กิจกรรม มีการดําเนินงานแลว 16 กิจกรรม และ

ยังไมไดดําเนินงาน จํานวน 8 กิจกรรม   
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ขอมูลขอมูลการประกันคุณภาพของการประกันคุณภาพของคณะคณะ  

คณะสังคมศาสตร ไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับการตรวจสอบ

จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัย มาแลว 8 คร้ัง  ซึ่งผลการประเมินในรอบปที่ผานมา คือ 

คร้ังที่ 9 ในรอบปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) ระหวางวันที่ 20 – 22 

กรกฎาคม 2552 พบวา มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 42 ตัวบงชี้ ตามที่กําหนดไว โดยคณะสังคมศาสตร

ประเมินตนเองไดระดับคะแนน 4.21 อยูในเกณฑดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่ง

ประเมิน ใหคะแนน 4.02 อยูในเกณฑดี 

วัตถุประสงควัตถุประสงค  

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบ

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ

ที่ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผานมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมินฯกําหนดการประเมินฯ  
วันจันทรที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2553 
เวลา 09.00 - 09.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมแนวทางการประเมินฯเบื้องตน       

ณ หองประชุม สค. 3-201 ชั้น 2 อาคาร 3  คณะสังคมศาสตร 
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เวลา 09.30 – 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผูบริหาร คณะสังคมศาสตร ณ หอง

ประชุม สค. 3-201 

- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 

-  ผูบริหารคณะสังคมศาสตร รายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552                     

ทั้งนี้ ขอใหหนวยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคัญ โดยใหอยูในกรอบ

เวลาที่กําหนด ประกอบดวยหัวขอ ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน 

2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและดัชนีประเมิน
คุณภาพภายในของหนวยงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา  กระบวนการและ

ผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองดานการบริหาร

จัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา 

และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต 

4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ  

เวลา 10.30 – 11.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 

เวลา 11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ณ หองประชุม สค. 3-201 

เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุมที่ 1   กลุมอาจารยไมใชผูบริหาร ของแตละภาควิชา     จํานวน  3  คน 

เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุมที่ 2   กลุมนิสิตทุกระดับคละชั้นป จํานวน  6  คน 

                (ปริญญาตรี จํานวน 4 คน และปริญญาโท จํานวน 2 คน) 

เวลา 14.30 – 15.15 น. กลุมที่ 3   กลุมศิษยเกา/ผูใชบัณฑิต จํานวน  -  คน  

เวลา 15.15 – 16.00 น. กลุมที่ 4   กลุมบุคลากรขาราชการ พนักงาน และลูกจาง  จํานวน  3  คน 

 เวลา 16.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตอ) 
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2553 
เวลา 08.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ หองประชุม สค. 3-201  
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินคุณภาพ

ภายในเบื้องตน 
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วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2553 
เวลา 08.30 – 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ณ หองประชุม สค. 3-201 

เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในดวยวาจาให

ผูบริหารและบุคลากรของคณะสังคมศาสตร รับทราบ ณ หองประชุม สค. 3-501 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

วิธีการดําเนินงานวิธีการดําเนินงาน  

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ของคณะ

สังคมศาสตร ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552   ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 

พฤษภาคม 2553 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง  

เกณฑการประเมินเกณฑการประเมิน  
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.00 หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00  หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคปรตามองคประกอบคุณภาพะกอบคุณภาพ  

 คณะสังคมศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผล

การดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 50 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

2.52 อยูในเกณฑดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.36 อยูในเกณฑดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา  กระบวนการ และผลผลิต พบวา มีผล

ประเมินในแตละประเด็น คือ  ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.20 อยูในเกณฑดี ดานกระบวนการ มี
คะแนนเฉลี่ย 2.73 อยูในเกณฑดีมาก และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในเกณฑพอใช 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสังคมศาสตร  ในรอบปการศึกษา 2552 สามารถสรุปผลการ

ดําเนินงานในรายองคประกอบคุณภาพไดดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนงาน ของคณะสังคมศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน และ

วัตถุประสงคที่หนวยงานกําหนดไว และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงให

เห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หนวยงานกําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา คณะ

สังคมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง เทากับ 3.00 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เทากับ 2.50 อยูระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที ่1  ผลการประเมนิองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

(ปการศกึษา) 
2552 

ผลการประเมิน 
 (คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม 
เปาหมาย  

ประเมิน 
พัฒนาการ 

2551 2552 2551 2552 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 
การ 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดสวน) 

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน  3.00 3.00 2.50 2.00 1.00 2.00 1.00 

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยทุธ 

แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัว

บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

7 7 5 5 3 3 2 / X / X 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว

บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

21 100.00% 17 100.00% 17 100.00% 60.00% 3 3 3 / / / / 

21 17 17 

 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน สรุปไดดังนี้  
จุดแข็ง 
- คณะมีแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

จุดออน 
- มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธเร่ืองเปาหมายทางยุทธศาสตรและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงไมครบทุกโครงการ 
ขอเสนอแนะ 

1. ตัวบงชี้ของการดําเนินงาน ควรกําหนดใหสามารถวัดความสําเร็จได ทั้งในปริมาณและคุณภาพ

มากกวาการกําหนดดวยจํานวนโครงการ 

2. ควรจัดทําแผนกลยุทธที่ตอบภารกิจหลักของคณะ ซึ่งเปนแผนที่ดําเนินการตลอดปการศึกษา 
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ของคณะ

ศึกษาศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

ตลอดจนความสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการวางระบบและกลไก

บริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมยืดหยุน และเนนผูเรียนเปน

สําคัญ มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอหรือปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยบุคคล องคกร และ

ชุมชนภายนอกมีสวนรวม รวมทั้งศักยภาพของอาจารยที่มีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ที่มีภาระงานที่

เหมาะสม และการสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนที่ตอการจัดการเรียนการสอนที่สงผลใหการเรียนการสอนมี

คุณภาพไดมาตรฐาน ที่ชวยสงเสริมใหการผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณพรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ มี

ความรูความสามารถในเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ เพื่อรองรับความตองการของตลาดไดอยางมีคุณภาพ  

จํานวน 14 ตัวบงชี้ พบวา คณะสังคมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง เทากับ 2.36 อยูระดับดี สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 2.29 อยูในระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินองคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

(ปการศึกษา)
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะวิชากรรมการ คณะวิชากรรมการ

ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดสวน) 

x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่2  การเรยีนการสอน     1.86  2.36  2.29  9.00 8.00 8.00 5.00 

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

6 7 5 7 2 3 2 / X / X 

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคญั 

6 7 7 6 3 3 3 / / / / 

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนนุการ

พัฒนาหลกัสตูรและการเรียนการสอน ซึ่ง

บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวน

รวม 

4 5 5 5 2 3 3 / / / / 

2.4* จํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 

3,784.92 62.05 4,146.19 62.82 4,146.19 62.82 53.00 1 1 1 X / X X 

61.00 66.00 66.00 

37.05 148.19% 37.82 151.28% 37.82 151.28% 

25.00 25.00 25.00 

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวฒุิปริญญา

ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทยีบเทา

ตออาจารยประจํา 

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 42.47 2 2 2 X X X X 

69.00 74.00 74.00 

29.00 42.03% 30.00 40.54% 30.00 40.54% 

69.00 74.00 74.00 

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนง

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย 

32.00 46.38% 32.00 43.24% 32.00 43.24% 1-44% 1 1 1 / / X X 

69.00 74.00 74.00 

15.00 21.74% 16.00 21.62% 16.00 21.62% 

69.00 74.00 74.00 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ปการศึกษา)

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะวิชากรรมการ คณะวิชากรรมการ

ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดสวน) 

x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

0 5 5 N/A 0 3 3 - - - - 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนนุใหอาจารย

ประจําทําการวจิัยเพือ่พัฒนาการเรียนการ

สอน 

5 5 5 3 3 3 3 / / / / 

2.9 รอยละของบัณฑติระดบัปริญญาตรทีี่ได

งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ป 

136 68.69% 182 63.41% 181 63.07% 60.00% 2 2 2 / / / / 

198 287 287 

2.10 รอยละของบัณฑติระดบัปริญญาตรทีี่ไดรับ

เงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

135 99.26% 175 96.15% 175 96.69%   2 2 2 - - - - 

136 182 181 

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง 

ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

0.00 3.94 3.94   0 3 3 - - - - 

2.12 รอยละของนสิิตปจจุบันและศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่

ไดรับการประกาศเกยีรติคณุยกยองในดาน

วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา 

สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม และดาน

สิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

55.00 0.82% 35.00 0.49% 34.00 0.48% 0.03% 2 2 2 / / / X 

6,673.00 7,139.00 7,139.00 

0.00 0.00% 0.00 0.000% 0.00 0.00% 

2,666.00 2,616.00 2,616.00 

2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศกึษาซึ่งมีคณุสมบัติเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธที่ทําหนาทีอ่าจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 

38 100.00% 46 100.00% 46 100.00% 90.00% 3 3 3 / / / / 

38 46 46 

2.14 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพ

การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

4.31 3.94 3.94 4.00 3 2 2 / X / X 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนา

ผูเรียน 

2. มีกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวมที่

มากมายหลากหลาย 

3. มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยที่ชัดเจน 

4. มีแนวทางการพัฒนาอาจารยและทุนสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

และมีการสรางเครือขายวิจัยทางดานการเรียนการสอน 



 9 
 

5. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รับหนาที่เปน
อาจารยที่ปรึกษาทุกคน 

 

จุดออน 
1. มีหลักสูตรที่อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งเกินกําหนดเวลา 5 ป ตามหลักเกณฑ

และมาตรฐานในการปรับปรุงหลักสูตร 

2. มีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําสูงกวาเกณฑมาตรฐานมาก 

3. อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. มีจํานวนนอย 

4. การเตรียมเอกสารหลักฐานไมตรงกับเอกสารที่แจงไวในเลมรายงาน และไมชี้ชัดตัวหลักฐานที่

แสดงวาเปนแนวทางปฏิบัติที่เขาตามเกณฑมาตรฐาน 
 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะควรสรุปกําหนดการพัฒนาหลักสูตรตามรอบเวลาที่กําหนด ทุก 5 ป เพื่อใหคณะกรรมการ

สามารถติดตามการปรับปรุงหลักสูตรไดตามหลักเกณฑและมาตรฐาน 

2. ควรหาแนวทางที่จะชวยปรับลดคาจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ทั้งนี้

เพื่อไมใหสงผลกระทบตอภารกิจอ่ืน 

3. ควรสนับสนุนขอมูลหรือหาแหลงทุนใหอาจารยเรียนตอปริญญาเอก หรือจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

ใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ 

4. ควรมีการจัดเอกสารหลักฐานใหตรงกับเกณฑและตัวบงชี้ พรอมทั้งมีการทวนสอบใหถูกตอง 
 
องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต ของคณะ

สังคมศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการใหบริการที่จัดใหแกนิสิตและศิษยเกาในกิจกรรมตางๆ อยาง

เหมาะสม ครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ เพื่อสงเสริมการเรียนการ

สอน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมความรู ประสบการณของนิสิต ตลอดจนมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่

เขมแข็งมากขึ้น เพื่อติดตามดูแลใหการชวยเหลือ ประสานงาน แนะนําและใหคําปรึกษาแกนิสิต จํานวน 3 ตัว

บงชี้ พบวา คณะสังคมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง เทากับ 3.00 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ เทากับ 2.67 อยูในระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3    ผลการประเมินองคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

 (ปการศึกษา) 
ผลการประเมิน 
 (คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน 
ตามเปาหมาย  

ประเมิน 
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 
การ 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดสวน) 

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ 

องคประกอบที่ 3  การพฒันานิสิต     3.00 3.00 2.67 3.00 3.00 3.00 2.00 

3.1 มีการจัดบริการแกนิสติและศิษยเกา 8 8 8 8 3 3 3 / / / / 

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสติทีค่รบถวน

และสอดคลองกับคณุลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค 

4 4 4 4 3 3 3 / / / / 

3.3 ระบบอาจารยที่ปรึกษา 5 5 4 3 3 3 2 / / / X 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต สรุปไดดังนี้  
  จุดแข็ง 

1. มีการจัดบริการแกนิสิตที่ครบตามเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ

ตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต  

2. นิสิตมีสวนรวมในการทํากิจกรรมพัฒนานิสิตในทุกกิจกรรม 

3. มีแผนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนิสิตที่หลากหลาย และสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค มีการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ 
จุดออน 
- ไมพบรายงานหรือขอสรุปการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา 
ขอเสนอแนะ 
1.  ควรนําผลสรุปการประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

2. ควรนําผลการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษามาปรับปรุง ทั้งนี้ควรมีหลักฐานใหปรากฎอยาง
ชัดเจน 

องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย ของคณะสังคมศาสตร ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

สรางงานวิจัยและงานสรางสรรคใหสามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว การสงเสริมพัฒนาศักยภาพแก

อาจารย บุคลากรวิจัยและทีมวิจัย  ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย 

ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรวิจัยในการทํางานวิจัยใหมี

คุณภาพและเปนที่ยอมรับ สามารถตีพิมพเผยแพร การไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากลทั้งในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จํานวน 10  ตัวบงชี้ พบวา 
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คณะสังคมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง เทากับ 1.80 อยูระดับพอใช สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ เทากับ 1.70 อยูในระดับพอใช รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  ผลการประเมินองคประกอบที่ 4  การวิจัย 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดสวน) 

x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่4  การวิจัย     1.20 1.80 1.70 3.00 2.00 2.00 2.00 

4.1 มีกระบวนการและกลไกในการ

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

6 6 6 5 3 3 3 / / / / 

4.2 มีกระบวนการและกลไกบริหาร

จัดการความรูจากงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

0 5 4   0 3 3 - - - - 

4.3 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยและ

งานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยัตอจํานวน

อาจารยประจํา 

6,669,385.00 109,334.18 9,471,225.00 143,503.41 8,205,425.00 124,324.62   3 3 3 - - - - 

61.00 66.00 66.00 

4.4 รอยละของงานวจิัยและงาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาต ิและระดับนานาชาติ 

ตอจํานวนอาจารยประจํา 

31.00 50.82% 29.00 43.94% 28.00 42.42% 30.00% 3 3 3 / / X X 

61.00 66.00 66.00 

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

31.00 29.00 28.00 

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

2.00 3.00 2.00 

4.5 รอยละของงานวจิัยและงาน

สรางสรรคที่นํามาใชอนักอใหเกดิ

ประโยชนอยางชดัเจนตอจํานวน

อาจารยประจํา 

0.00 0.00% 13.00 19.70% 13.00 19.70%   0 2 2 - - - - 

61 66 66 

4.6** จํานวนผลงานวจิัยและงาน

สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสนิทางปญญา 

0.0 0.0 0.0 0.00% 0 0 0 - - - - 

4.7 รอยละของผลงานวชิาการที่ไดรับ

การจดลิขสิทธิ์ และ/หรือ ได

รับรองคุณภาพจากหนวยงานที่

เชื่อถอืไดตออาจารยประจํา 

0 0.00% 8 12.12% 5 7.58%   0 1 0 - - - - 

61 66 66 

4.8 รอยละของบทความวิจยัที่ไดรับ

การอางอิง (Citation) ใน 

refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาต ิหรือระดับ

นานาชาตติออาจารยประจํา 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1-14% 0 0 0 - - - - 

69 74 74 

4.9 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ

ทุนทําวิจยั และงานสรางสรรค

จากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา 

31 50.82% 31 46.97% 31 46.97% 1-34% 3 2 2 / - X X 

61 66 66 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดสวน) 

x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

4.10 รอยละของอาจารยประจําทีเ่ขา

รวมประชุมวิชาการและ/หรือ

นําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

13 21.31% 34 51.52% 34 51.52% 60.00% 0 1 1 X X / / 

61 66 66 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปไดดังนี้ 
  จุดแข็ง 

1. คณะมีทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุนสรางขวัญกําลังใจใหคณาจารยในการทําวิจัย  

2. คณาจารยมีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจากแหลงเงินภายนอกเปนจํานวนมาก 
จุดออน 
1. ไมพบกระบวนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากการวิจัย ซึ่งจะเปน

ประโยชนในการสืบคนและนําไปใชประโยชน 

2. การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติยังมีนอย 

3. ฐานขอมูลวิจัยยังไมเปนปจจุบัน 

4. ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตรหรือรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดยังมีนอย 

5. ไมพบการดําเนินงานใน ตัวบงชี้ที่ 4.6 จํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรคทีไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และ ตัวบงชี้ที่ 4.8 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารย

ประจํา 

6. จํานวนอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานมีจํานวนนอยโดยเฉพาะในภาควิชา
ภูมิศาสตร สวนภาควิชานิติศาสตรและประวัติศาสตรไมพบรายงานการเขารวมประชุมวิชาการ/

นําเสนอผลงานของคณาจารย 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการดําเนินการรวบรวมคัดสรรและสังเคราะหผลงานวิจัย เพื่อเปนประโยชนแกนักวิจัยรุน

ใหม และผูที่จะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

2. ควรสงเสริมและกระตุนใหคณาจารยมีการสงผลงานวิจัยตีพิมพวารสารในระดับนานาชาติให
มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสผลงานวิจัยไดมี Citation เพิ่มมากขึ้น 

3. ควรมีมาตรการในการปรับปรุงฐานขอมูลการวิจัยใหเปนปจจุบัน 
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4. ควรมีการติดตามหรือการขอจดแจงลิขสิทธิ์ของผลงานวิชาการของคณาจารยและวิทยานิพนธ
ของนิสิต 

5. ควรผลักดันใหคณาจารยเขารวมประชุมวิชาการ/นําเสนอผลงานใหมากขึ้น  
 
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ของคณะสังคมศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการกระตุนเห็นความสําคัญของการนําความรู ความ

เชี่ยวชาญและผลงานวิจัยเผยแพรสูสังคม เพื่อสนองตอบความตองการของชุมชนและสังคม อันกอใหเกิด

ความเขมแข็งของสังคมและประเทศชาติ จํานวน 5 ตัวบงชี้ พบวา คณะสังคมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง 

เทากับ 3.00 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 2.60 อยูในระดับดีมาก

รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5   ผลการประเมินองคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

(ปการศกึษา
2552 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะวิชากรรมการ คณะวิชากรรมการ

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดสวน) 

x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม     2.40 3.00 2.60 3.00 1.00 2.00 2.00 

5.1 มีกระบวนการและกลไกในการบริการ

ทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย

ของหนวยงาน 

0 6 4   0 3 2 - - - - 

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวม

ในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม 

เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาตติออาจารยประจํา 

32 46.3

8% 

42 56.7

6% 

32 43.24

% 

25.00% 3 3 3 / / / / 

69 74 74 

5.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการ

ทางวิชาการ และวชิาชพี ที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนา และเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ และนานาชาติ ตอ

อาจารยประจํา 

25 40.9

8% 

21 31.8

2% 

19 28.79

% 

30.00% 3 3 2 / X X X 

61 66 66 

5.4 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 85.19 4.82 4.82   3 3 3 - - - - 

5.5 มีการนําความรูและประสบการณจาก

การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใน

การพัฒนาการเรียนการสอน และการ

วิจัย 

4 5 3 3 3 3 3 / X / / 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
- คณาจารยมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถเปนที่ยอมรับจํานวนมาก โดยไดรับเชิญเปนกรรมการ

วิชาการวิชาชีพ และกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย 
จุดออน 
1. ไมพบการนําผลการประเมินการปฏิบัติตามแผนบริการวิชาการไปปรับปรุงการบริการวิชาการ 
2. ไมพบหลักฐานการใหบริการวิชาการตามความตองการ การพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งของ

สังคมชุมชน ในบางภาควิชา (ประวัติศาสตร และสังคมวิทยา) 

3. ขาดการรายงานการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในโครงการตางๆของภาควิชา 

4. ไมพบหลักฐานการจัดแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการ
สอนและไมพบการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง

ตามที่ระบุไว 

5. ไมพบหลักฐานตามที่ระบุในตัวบงชี้ที่ 5.5 เกณฑขอ 4 มีการนําความรูและประสบการณจากการ

บริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย และขอ 5 มีการบูร

ณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยอยางนอย 1 โครงการ 
ขอเสนอแนะ 
1. คณะควรมีการติดตามการดําเนนิงาน และประเมินภารกจิการใหบริการวิชาการแกสังคมของทกุ

ภาควิชา และนําผลการประเมินฯไปปรับปรุงการบริการวชิาการแกสังคม 

2. ควรมีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 

และครบทุกโครงการ 

3. ควรสอบทานหลักฐานหรือระบุหลักฐานใหชัดเจนสอดคลองกับเกณฑการประเมินที่กําหนด 

 
องคประกอบที่ 6 การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะ

สังคมศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการสงเสริมใหเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย 

รวมทั้งเปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา คณะสังคมศาสตร มีผล

การประเมินตนเอง เทากับ 3.00 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 3.00 อยู

ในระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 
 
 



 15 
 

ตารางที ่6  ผลการประเมนิองคประกอบที่ 6  การทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

 (ปการศึกษา)
ผลการประเมิน  
คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม
เปาหมาย  

ประเมินพัฒนาการ

2551 2552 2552 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 

การ 
คณะวิชากรรมการ คณะวิชากรรมการ

ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดสวน) 

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพฒันาการ

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม     0.00 3.00 3.00 1.00 1.00 0.00 1.00 

6.1 มีกระบวนการและกลไกใน

การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

0 4 4   0 3 3 - - - - 

6.2 รอยละของโครงการ/กจิกรรม

ในการอนุรักษพัฒนา และ

สรางเสริมเอกลกัษณ ศิลปะ

และวฒันธรรมตอจํานวนนสิิต

เต็มเวลาเทียบเทา 

0 0.00% 38 2.12% 38 2.12% 2.00% 0 3 3 / / X / 

3,784.92  1,796.34 1,796.34 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
- คณะ/ภาควิชา ใหการสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พรอมทั้งใหงบประมาณ

สนับสนุน 
จุดออน 
- หลักฐานที่แสดงไมสอดคลองกับเกณฑประเมิน เชน หลักฐานที่ 6.1/1-2 และ 6.1/3-1 (มีจํานวน

มากและไมตรงกับเกณฑ) 
ขอเสนอแนะ 
- ควรมีการสอบทานเอกสารหลักฐานใหถกูตองตรงตามเกณฑการประเมิน 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ของคณะ

สังคมศาสตร  ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการเปนผูนํา เพื่อนําไปสู

การบริหารจัดการที่ดีใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของบุคลากร รวมทั้งการสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ใหมีโอกาสเขารวมการฝกอบรม ประชุม สัมมนา การดูงาน   

และการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศอยางเทาเทียมกัน จํานวน 9 ตัวบงชี้ พบวา คณะสังคมศาสตร มีผล

การประเมินตนเอง เทากับ 2.67 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 2.67 อยู

ในระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่  7  ผลการประเมินองคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

 (ปการศึกษา)
ผลการประเมิน 
 (คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดสวน) 

x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ     1.89 2.67 2.67 6.00 6.00 5.00 6.00 

7.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิ

บาล และภาวะผูนํา 

5 5 5 3 3 3 3 / / / / 

7.2 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 0 5 4 N/A 0 3 3 - - - - 

7.3 มีกระบวนการและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพือ่พัฒนา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคณุภาพและ

ประสิทธิภาพ 

5 6 6 3 3 3 3 / / / / 

7.4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาหนวยงาน 

4 5 5 3 2 3 3 / / / / 

7.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล

ผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.00% 0 0 0 X X X X 

69 74 74 

0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

0 0 0 

7.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน

กระบวนการบริหารการศึกษา 

0 5 5  N/A 0 3 3 - - - - 

7.7 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้

และเปาหมายของระดบัองคกรสูระดับ

บุคคล 

8 8 8 5 3 3 3 / / / / 

7.8 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย

ทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารย

ประจํา 

4,367,699.00  63,299.99 6,970,884.00 94,201.14 6,970,884.00  94,201.14    15,000.00  3 3 3 / / / / 

69 74 74 

7.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนนุ

ที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

วิชาชีพทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 

  57 100.00% 53.00 88.33% 53.00 88.33% 80.00% 3 3 3 / / X / 

57 60 60 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. คณะมีการนําการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เปนรูปธรรม และมีการเสนอผลการประเมินสูระดับ

มหาวิทยาลัย 

2. มีการถายทอดการบริหารความเสี่ยงจากคณะสูภาควิชา (ภาควิชานิติศาสตร ไดมีการวางแผนใน

เร่ืองของการบริหารความเสี่ยง) 
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จุดออน 
- มีโครงการที่พัฒนาสูการเรียนรูนอย 
ขอเสนอแนะ 
1. การพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู ควรดําเนินการพัฒนาในการรวบรวมเนื้อหา (Content) 

อยางเปนรูปธรรมเพื่อการพัฒนาองคความรูใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 

2. คณะควรนําการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องของอัตรากําลังคนทั้งอาจารยและบุคลากรมา
วิเคราะห เพื่อใหเห็นอายุงานที่เหลือของแตละคน และการสรางกําลังทดแทนโดยทําเปนแผนให

ชัดเจน  เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะกระทบตอการบริหารจัดการทั้งอาจารย บุคลากรและนิสิต 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ของคณะ

สังคมศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกล

ยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากแหลงเงินทุนทั้ง

จากเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได  จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา คณะสังคมศาสตร มีผลการประเมิน

ตนเอง เทากับ 3.00 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เทากับ 3.00 อยูระดับดีมาก 

รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8  ผลการประเมินองคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย (ป

การศึกษา) 
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัว 
หาร 

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัว 
หาร 

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดสวน) 

x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่8  การเงนิและงบประมาณ     1.50 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน

และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

7 7 7 7 3 3 3 / / / / 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก

หนวยงานรวมกนั 

0 4 4  N/A 0 3 3 - - - - 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
- คณะมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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จุดออน 
- แผนการใชทรัพยากรของคณะไมควรพิจารณาทรัพยากรรวมกับคน ควรแยกเฉพาะทรัพยากร

อยางเดียว 
ขอเสนอแนะ 
1. การใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน ควรดําเนนิการเพื่อแสดงใหเห็นผลของการประหยัด

งบประมาณทีเ่กิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

2. คณะควรกําหนดนโยบายการบริหารทรพัยากรคณะ รวมทั้งการใชทรัพยากรภายในและภายนอก

รวมกัน โดยมรีะบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงทั้งคณะ และสามารถเรยีกใชไดตลอดเวลา 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมนิผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ของคณะสังคมศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง มี

การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่กําหนด และเกิดความตระหนักในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพที่ถือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานประจําวัน จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา คณะ

สังคมศาสตร มีผลการประเมินตนเอง เทากับ 3.00 อยูระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เทากับ 2.33 อยูในระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9  ผลการประเมินองคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

(ปการศกึษา) 
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2551 2552 

คณะวิชา กรรมการ คณะวิชา กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

คณะ
วิชา 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน)

ตัวหาร (% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดสวน) 

x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     2.00 3.00 2.33 2.00 2.00 2.00 2.00 

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในทีเ่ปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

0 7 2 N/A 0 3 1 - - - - 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทกัษะดานการ

ประกันคณุภาพแกนิสติ 

7 7 6 4 3 3 3 / / / / 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพภายใน 5 6 6 4 3 3 3 / / / / 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. คณะใหความสําคัญในการสรางความรูความเขาใจและทักษะดานประกันคุณภาพใหกับนิสิต 
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2. นิสิตมีการนํากระบวนการประกันคุณภาพมาใชในการจัดกิจกรรมนิสิต (PDCA) 
จุดออน 
1. การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) ยังไมครอบคลุมทุกขอเสนอแนะ สงผลใหมีหลาย

ประเด็นยังไมดําเนินการปรับปรุง  

2. การจัดเอกสารหลักฐานยังไมถูกตองและสอดคลองกับตัวบงชี้ 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับอัตลักษณของคณะ 

2. ควรจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) ใหครบตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ

ในรอบปที่ผานมา 

3. ควรมีการสอบทานความถูกตองของหลักฐานในทุกองคประกอบ รวมทั้งควรมีตัวบงชี้หลักฐานให

ชัดเจน และสรุปเฉพาะขอมูลสําคัญ เพื่อความรวดเร็วของการประเมินฯ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

สําหรับการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มีเกณฑการ

ประเมินผล และการแปลความหมาย ดังนี้ 

- คะแนนนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

- คะแนน 1.51 - 2.00 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

- คะแนน 2.01 - 2.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี 

- คะแนน 2.51 - 3.00 หมายถึง    การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก  

 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเกษตรแลว พบวา มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพ

บัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 2.36 อยูใน

เกณฑดี รายละเอียดดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมาย 

ผลประเมิน 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต         2.25 2.25 2.25 2.25 ดี ดี 

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจดัการการ
อุดมศึกษา 

2.20 2.20 3.00 2.70 2.07 1.93 2.52 2.34 ดีมาก ดี 

    มาตรฐานที่ 2 ก  ดานธรรมาภิบาลของการบริหาร

การอุดมศึกษา 

3.00 3.00 3.00 2.67 2.40 2.40 2.81 2.63 ดีมาก ดีมาก 

    มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

2.00 2.00 3.00 2.73 1.89 1.67 2.36 2.18 ดี ดี 

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสงัคมแหงการเรียนรู 

    3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวมตัวบงชีทุ้กมาตรฐาน 2.20 2.20 3.00 2.73 2.11 2.00 2.52 2.36   

ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี พอใช ดีมาก ดี   

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแตละดาน 

สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้  

 - มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.25 อยูใน

เกณฑดี ซึ่งสะทอนใหเห็นวา คณะฯ สามารถผลิตบัณฑิตไดเปนที่พึงพอใจแกผูใชบัณฑิต และบัณฑิต

สามารถมีงานทําและไดรับเงินเดือนตามเกณฑที่อยูในระดับใกลเคียงมาตรฐาน 
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 - มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนน

เฉลี่ย 2.34 อยูในเกณฑดี  โดยมีผลการประเมินดานปจจัยนําเขา มีคาเฉลี่ย 2.20 อยูในเกณฑดี             

ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ย 2.70 อยูในเกณฑดีมาก และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 1.93 อยูในเกณฑพอใช 

ตามลําดับ หากพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน

เฉลี่ย 2.63 อยูในเกณฑดีมาก สวนดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 2.18  อยูใน

เกณฑดี  สะทอนใหเห็นวา ถึงแมวาคณะฯ จะมีปญหาดานปจจัยนําเขาอยูบาง ไดแก คุณวุฒิ และตําแหนง

ทางวิชาการของคณาจารย และจํานวนนิสิตในความดูแลจํานวนมาก แตในดานกระบวนการมีการดําเนินการ

ในทุกภารกิจในภาพรวมอยูในระดับดีมาก สําหรับดานผลผลิต มีผลการดําเนินงานดานวิจัยต่ํากวามาตรฐาน 

ซึ่งตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 - มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวมมี

ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก  สะทอนใหเห็นวา คณะฯ มีการดําเนินการในการ

พัฒนาในการสรางฐานความรูใหกับบุคลากรภายในคณะไดในระดับดี 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

สําหรับการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ มีเกณฑการ

ประเมินผล และการแปลความหมาย ดังนี้ 

- คะแนนนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

- คะแนน 1.51 - 2.00 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

- คะแนน 2.01 - 2.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี 

- คะแนน 2.51 - 3.00 หมายถึง    การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก  

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร แลวพบวา มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวน

เสีย  ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม  โดยมีผลการ

ประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 2.36 อยูในเกณฑดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 11 

ตารางที ่11 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจดัการดานตางๆ  
การบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมายผล

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.00 2.00 3.00 2.75 2.56 2.44 2.68 2.53 ดีมาก ดีมาก 

2. ดานกระบวนการภายใน 3.00 3.00 3.00 2.33 3.00 3.00 3.00 2.60 ดีมาก ดีมาก 

3. ดานการเงิน 3.00 3.00 3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม 1.80 1.80 3.00 3.00 1.00 0.83 1.94 1.88 พอใช พอใช 

ภาพรวมตัวบงช้ีทุกดาน 2.20 2.20 3.00 2.73 2.11 2.00 2.52 2.36   
ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี พอใช ดีมาก ดี   
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอน

ผลการดําเนินงานไดดังนี้  

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 2.53 อยูใน

เกณฑดีมาก สะทอนใหเห็นวา การที่มีกระบวนการดําเนินงานทั้งตนการเรียนการสอน และบริการวิชาการอยู

ในระดับดี แตตองมีจํานวนนิสิตมากๆ สูงเกินเกณฑที่กําหนด อาจสงผลกระทบตอผลผลิตในดานความพึง

พอใจของนิสิตและจํานวนโครงการบริการวิชาการมีจํานวนนอย 

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 2.60 อยูในเกณฑดี

มาก สะทอนใหเห็นวา คณะฯ มีผลการดําเนินงานดานปจจัยนําเขา และผลลัพธอยูในระดับดีมาก แตในดาน

กระบวนการดําเนินงานในเรื่องของแผนงาน การพัฒนาและบริหารหลักสูตร และระบบกลไกการประกัน

คุณภาพภายในยังตองพัฒนาอยางตอเนื่อง 

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก สะทอน

ใหเห็นวา คณะฯ มีปจจัยดานการเงิน และกระบวนการดําเนินงานการเงินอยูในระดับดีมาก 

- ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 1.88 

อยูในเกณฑพอใช  สะทอนใหเห็นวา คณะฯ ยังตองพัฒนาคุณภาพปจจัยนําเขาดานบุคลการ โดยเพราะ

การเพิ่มตําแหนงทางวิชาการของอาจารย คุณวุฒิของอาจารย การสงเสริมใหอาจารยเขารวมนําเสนอผลงาน/

ประชุมวิชาการ เพิ่มมาขึ้น สงผลใหผลผลิตยังอยูในเกณฑตองพัฒนาตอเนื่อง โดยเฉพาะในดานการวิจัย

ถึงแมในดานกระบวนการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมากก็ตาม 
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ภาคผนวกที ่1 
ขอมูลพืน้ฐานผลการดําเนินงาน 

 
ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะ กรรมการ 
2550 2551 2552 2552 

  องคประกอบที ่1            

1  จํานวนตัวบงชีข้องแผนปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณทั้งหมด 

ตัวบงชี้ 17 21 17 17 

2  จํานวนตัวบงชีข้องแผนปฏิบัติงาน

ประจําปที่บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี้ 17 21 17 17 

3  มีการกําหนดปรัชญา หรือปณธิาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 

แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้

เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 6 7 7 5 

  องคประกอบที ่2            

4  จํานวนหลักสตูรที่เปดสอนทั้งหมด หลักสูตร 15 15 16 16 

5 - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 7 7 7 7 

7 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) หลักสูตร 3 3 3 3 

10 - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร     1 1 

11 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) หลักสูตร 5 5 5 5 

12  จํานวนหลักสตูรที่มีจํานวนและคุณวุฒิ

อาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2548  

หลักสูตร 15 15 16 16 

13 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 7 7 7 7 

15 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร 8 8 8 8 

17 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร     1 1 

18  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา

ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

คน     131 131 

19  จํานวนวิทยานพินธทั้งหมด เร่ือง 39 25 16 16 

20 - ระดับปริญญาโท เร่ือง 39 25 16 16 

21 - ระดับปริญญาเอก เร่ือง         

22  จํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่

ตีพิมพเผยแพร 

เร่ือง 23 21 13 13 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

23 - บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญา

โท ที่ตีพิมพเผยแพร 

เร่ือง 23 21 13 13 

25  ผลการประเมนิความพึงพอใจของ

ผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) เฉลีย่ทุกหลักสูตร 

คาเฉลี่ย 1-5 4.69 4.31 3.94 3.94 

26 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 1-5 4.69 4.31 3.78 3.78 

27 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 1-5     3.78 3.78 

30 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 1-5     4.09 4.09 

31 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 1-5     4.09 4.09 

36  จํานวนหลักสตูรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่

ปรับปรุง และจํานวนหลักสูตรที่ยังไมมี

การปรับปรุง ซึ่งมโีครงการหรือกิจกรรมที่

บุคคล ชุมชน องคกร ภายนอกมีสวนรวม 

หลักสูตร 9 7 0 0 

37 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 3     

39 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร 7 4     

42  จํานวนนิสิตปจจุบันทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา 

คน 2,909 3,264 3,761 3,761 

43 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน 1,442 1,494 1,540 1,540 

44 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน 645 991 1,303 1303 

47 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน 185 140 150 150 

48 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน 637 639 768 768 

53  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 

FTES     4,994.67      5,841.04      4,146.19  4146.19 

54 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES      3,362.46        3,784.92       1,796.34     1796.34 

55 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES         514.26           933.22       1,200.27  1,200.27 

58 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES         176.85           195.90          166.80  166.8 

59 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES         941.10           927.00          982.78  982.78 

64  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามา

เปนปริญญาตร ี

FTES     3,362.46      3,784.92      4,146.19  4146.19 

65 - จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ระดับ

ปริญญาตรีทั้งหมด 

FTES      2,244.51        2,662.02       2,996.61  2996.61 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

66 - จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกทัง้หมดเมื่อ

ปรับคาเปนปริญญาตรี 

FTES      1,117.95        1,122.90       1,149.58  1149.58 

67 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามา

เปนปริญญาตร ี(ภาคปกติ) 

FTES      1,907.10        1,924.70       1,963.14  1963.14 

68 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามา

เปนปริญญาตร ี(ภาคพิเศษ) 

FTES     1,455.36        1,860.22       2,183.05  2183.05 

69  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

คน 73 69 74 74 

70  จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ คน 10 8 8 8 

71  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

คน 0 0 0 0 

72  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 

คน 42 40 44 44 

73  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

คน 31 29 30 30 

74  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีมี่

ตําแหนงอาจารย 

คน 39 37 42 42 

75  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีมี่

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
คน 18 17 16 16 

76  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่

ตําแหนงรองศาสตราจารย 

คน 15 13 15 15 

77  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีมี่

ตําแหนงศาสตราจารย 

คน 1 2 1 1 

80  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถวน ที่จะ

เปนอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ 

(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

คน 45 38 46 46 

81  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 

คน 45 38 46 46 

82  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด

ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 
คน 275 250 406 406 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

83  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมี

งานทําประจํากอนเขาศึกษา 

คน 275 250 405 405 

84  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่

ศึกษาตอระดับบณัฑิตศึกษา และ/หรือไม

ประสงคทํางาน 

คน 87 52 118 118 

85  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไมมีงานทํา

ประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําและ

ประกอบอาชีพอสิระ หลังสําเร็จการศึกษา 

คน 152 136 182 181 

86  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทํา

ประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงนิเดือน

เร่ิมตน เปนไปตามเกณฑหลังสําเรจ็

การศึกษา 

คน 133 135 175 175 

88  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทํา

ประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงนิเดือน

เร่ิมตน ตํ่ากวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน   1     

89  ระดับความพึงพอใจของ

นายจาง ผูประกอบการและผูใช

บัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 1-5     3.94 3.94 

90  จํานวนนิสิตปจจุบันและศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล

ประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

คน 46 55 35 34 

91 - ดานวิชาการ วิชาชีพ คน 3 8 15 3 

92 - ดานคุณธรรม จริยธรรม คน 8 2 2 2 

93 - ดานกีฬา สุขภาพ คน 35 44 16 27 

94 - ดานศิลปะและวฒันธรรม คน 0 1 2 2 

95 - ดานสิ่งแวดลอม คน 0 0 0 0 

96  จํานวนนิสิต บัณฑิตศึกษาปจจุบัน และ

ศิษยเกา ระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่

ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง

ระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัย

และ/หรือวิทยานพินธ 

คน 0 0 0 0 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

97  จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา 

คน   2,498    3,409    3,378  3,378 

98 - ระดับปริญญาตรี คน   830   1,522    1,680  1,680 

99 - ระดับปริญญาโท คน 1,668 1,887 1,698 1,698 

103  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่จบ

การศึกษาทั้งหมด 

คน 285 407 428 428 

104  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

ระดับ 7 6 7 5 

105  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ   

ระดับ 7 6 7 7 

106  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมี

สวนรวม 

ระดับ 5 4 5 5 

107  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

ระดับ     5 5 

108  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย

ประจําทําการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน 

ขอ 5 5 5 5 

  องคประกอบที ่3            

109  ผลการประเมนิ คุณภาพการใหบริการ

นิสิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 1-5     38 38 

116  จํานวนนิสิต แยกตามประเภทกจิกรรม คน 0 0 0 0 

122  มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา   ระดับ 8 8 8 8 

123  มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวน

และสอดคลองกบัคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค 

ระดับ 4 4 4 4 

124  ระบบอาจารยที่ปรึกษา ระดับ 5 5 5 4 

  องคประกอบที ่4            

125  จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

บาท 
4,550,360.60 6,669,385.00 9,471,225.00 8,205,425.00

126 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอก

มหาวิทยาลัย 

บาท 

2,299,174.60 4,021,390.00 8,088,700.00 8,088,700.00
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

127 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายใน

มหาวิทยาลัย 

บาท 

2,251,186.00 2,647,995.00 1,382,525.00 1,382,525.00

128  จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย คน 51 31 31 31 

129 - จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายนอก

มหาวิทยาลัย 

คน 38 21 15 15 

130 -  จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายใน

มหาวิทยาลัย 

คน 13 10 16 16 

131  จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจยัและ

งานสรางสรรค 

ชื่อเร่ือง 33 31 29 28 

132 - จํานวนผลงานทีตี่พิมพเผยแพร

ระดับชาติ 

ชื่อเร่ือง 33 29 26 26 

133 - จํานวนผลงานทีตี่พิมพเผยแพรระดับ

นานาชาติ 

ชื่อเร่ือง 0 2 3 2 

134 - จํานวนผลงานตีพิมพในวารสารที่มี 

impact factor 

ชื่อเร่ือง         

135 - จํานวนผลงานทีอ่าจารยเปนนกัวจิัยหลัก 

(Corresponding Author) หรือเปนชื่อ

แรก (First Author) 

ชื่อเร่ือง         

138  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชน ชื่อเร่ือง 0 0 13 13 

139 -  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนใน

เชิงวิชาการ 

ชื่อเร่ือง     13 13 

140 -  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนใน

เชิงสาธารณะ 

ชื่อเร่ือง     0 0 

141 - จํานวนผลงานทีน่ําไปใชประโยชนในเชิง

นโยบาย หรือระดับประเทศ 

ชื่อเร่ือง     0 0 

142 - จํานวนผลงานทีน่ําไปใชประโยชนในเชิง

พาณิชย 

ชื่อเร่ือง     0 0 

143  จํานวนผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ ์

และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงาน

ที่เชื่อถือได 

ชื่อเร่ือง 0 0 8 5 

145 -  จํานวนผลงานที่ไดรับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่เชือ่ถอืได 

ชื่อเร่ือง     8 8 

149  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม

วิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการใน

ประเทศ 

คน 57 13 31 31 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

150  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม

วิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการ

ตางประเทศ 

คน 0 0 3 3 

151  มีกระบวนการและกลไกสนับสนุนการ

ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค   

ขอ 6 6 6 6 

152  มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการ

ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ขอ     5 4 

  องคประกอบที ่5            

153  จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมใน

การบริการทางวิชาการแกสังคม 

คน 39 32 42 42 

154  จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก

มหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ วิชาชพี

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

คน 39 32 42 32 

155  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบรกิาร

วิชาการและวิชาชพี 

โครงการ/

กิจกรรม 

25 25 21 19 

156  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 1-5 87.50 85.19 4.82 4.82 

157  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบรกิาร

วิชาการที่มีการสํารวจความพึงพอใจ 

โครงการ/

กิจกรรม 

16 27 6 6 

158  มีกระบวนการและกลไกบริการทาง

วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ

หนวยงาน 

ระดับ     6 4 

159  มีการนําความรูและประสบการณจาก

การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใน

การพัฒนาการเรียน การสอน และการ

วิจัย 

ขอ 3 4 5 3 

  องคประกอบที ่6            

160  จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

    38 38 

167  มีกระบวนการและกลไกในการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ     4 4 

  องคประกอบที ่7            

168  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน

ทั้งหมด 

คน 57 57 60 60 

169  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ คน 57 57 53 53 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 

170 -  ในประเทศ คน 57 57 27 27 

171 -  ตางประเทศ คน     26 26 

172  จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่

ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 1 0 0 0 

173 - ดานการวิจัย คน 0 0 0 0 

174 -  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 0 0 0 0 

175 -  ดานอื่นๆ คน 1 0 0 0 

176  งบประมาณสาํหรับพัฒนาอาจารยทั้ง

ในและตางประเทศ 
บาท     

3,686,149.01  

    

4,367,699.00  

      

6,970,884.00  

     

6,970,884.00  

177  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรร

มาภิบาล และภาวะผูนํา 

ระดับ 5 5 5 5 

178  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการ

เรียนรู 

ระดับ     5 4 

179  มีกระบวนการและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธาํรง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ระดับ 6 5 6 6 

180  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาหนวยงาน 

ระดับ 3 4 5 5 

181  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช

ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับ     5 5 

182  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว

บงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 

ระดับ 3 8 8 8 

  องคประกอบที ่8           

183  รายรับทั้งหมดของหนวยงาน 

(ปงบประมาณ) 

บาท 
 123,653,075.81  199,767,445.62  248,226,214.21  248,226,214.21 

185  งบดําเนินการทั้งหมด บาท    40,402,604.00   51,139,489.54   59,634,285.09 59634285.09

187  คาใชจายทั้งหมดของหนวยงานโดยไม

รวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่และ

ที่ดิน (ปงบประมาณ) 

บาท      130,160,761.70  130,160,761.70
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะ กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

188  คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ 

และที่ดิน (ปงบประมาณ) 

บาท        79,064,325.47    79,064,325.47

190  คาใชจายและมูลคา ในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
บาท              46,169.50          46,169.50 

191  คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย 

(ปงบประมาณ) 

บาท          1,816,779.00      1,816,779.00

192  คาใชจายที่ใชในระบบ

หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศ (ปงบประมาณ) 

บาท  2,403,884.65   7,847,841.93     10,046,927.97    10,046,927.97

193  เงินเหลอืจายสทุธิ (ปงบประมาณ) บาท       443,843.14  56,637,437.11 39,001,127.04  39,001,127.04 

194  สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) บาท    73,044,501.10   23,387,261.50  112,819,103.46  112,819,103.46 

195  มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงิน

และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 7 7 7 

196  มีการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกหนวยงานรวมกัน 

ระดับ     4 4 

  องคประกอบที ่9            

197   มีระบบและกลไกในการประกัน

คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับ     7 2 

198   มีระบบและกลไกการใหความรูและ

ทักษะดานการประกันคุณภาพแกนสิิต 

ระดับ 4 7 7 6 

199  ระดับความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ตาม

เกณฑ 5 ระดับของ สกอ. 

ระดับ 4 5 6 6 
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ภาคผนวกที ่2  
ภาพกจิกรรม 

 

                         
 
 
 
 

                         
 
 
 

                         

คณะกรรมการประเมินฯ  พบผูบริหารสํานักฯ 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 

สัมภาษณกลุมนิสิต 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 

สัมภาษณกลุมบุคลากร 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 

ตรวจเยี่ยมหนวยงาน 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 

กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหาร

และบุคลากร รับทราบ  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 

 


