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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสังคมศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2554 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะสังคมศาสตร์  ระหว่างวันที่ 10-11 และ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 
พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 3 คน บุคลากร จํานวน 3 
คน และนิสิต จํานวน 6 คน 

  คณะสังคมศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 37 ตัวบ่งชี้ (ได้แก่ตัวบ่งชี้สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
มก. 1 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2)   
โดยผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทตัวบ่งชี้   จํานวน
ตัวบ่งชี ้

ค่าคะแนน 
รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 23 4.79 3.87 ดีมาก ดี
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ + มก. 1 ตัวบ่งชี้  24 4.79 3.79 ดีมาก ดี
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 - 11  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4) 10 3.70 3.49 ดี พอใช้
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 – 15  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4, 12) 13 3.79 3.55 ดี ดี
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 12 ตัวบ่งชี้
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2)

35 4.42 3.75 ดี ดี

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้และสมศ. 12 ตัวบ่งชี้
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2)

36 4.43 3.71 ดี ดี

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 13 ตัวบ่งชี้
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2)

36 4.43 3.76 ดี ดี

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้และสมศ. 13 ตัวบ่งชี้
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2)

37 4.44 3.71 ดี ดี

 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

 
 
 
ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
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องคประกอบคุณภาพ 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

คาคะแนน 
รายองคประกอบ 

ผลการประเมิน 

สกอ. สมศ. มก. รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 1 - - 1 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
2 การผลิตบัณฑิต 8 4* - 12 4.02 2.78 ดี พอใช้
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 2 - 1 3 5.00 3.67 ดีมาก ดี
4 การวิจัย 3 3 - 6 4.59 3.85 ดีมาก ดี
5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 2 2 - 4 3.92 3.75 ดี ดี
6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 2 - 3 4.67 4.33 ดีมาก ดี
7 การบริหารและจัดการ 4 1 - 5 4.82 4.42 ดีมาก ดี
8 การเงินและงบประมาณ 1 - - 1 5.00 4.00 ดีมาก ดี
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 1 1 - 2 4.89 3.94 ดีมาก ดี
คะแนนเฉลี่ยตามตัวบงช้ี สกอ. สมศ. และมก. 23 13 1 37 4.44 3.71 ดี ดี 
คะแนนเฉลี่ยตามตัวบงช้ี สกอ. และสมศ. 23 13  36 4.43 3.76 ดี ดี 

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะสังคมศาสตร์ มีการสนับสนุนกิจกรรมนิสิตที่เข้มแข็ง  นิสิตทุกสาขาวิชาได้มีโอกาสทํากิจกรรม
เสริมหลักสูตรได้ทั่วถึง 

2. มีหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ที่หลากหลายทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมทั้ง
ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรบูรณาการหรือ 
สหวิทยาการ  แต่ละหลักสูตรได้รับความนิยมจากผู้เรียน 

3. มีเงินรายได้จากการบริหารหลักสูตรทั้งภาคปกติ  ภาคพิเศษ  ที่เพียงพอต่อการบริหารงาน และ
พัฒนาบุคลากรของคณะ 

4. งานวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สังคม การสนับสนุนการวิจัยด้วยทุนวิจัยของคณะและการจัดหาแหล่งทุนจากภายนอกมีเพียงพอใน
การสร้างงานวิจัยที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้ง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  

5. มีความร่วมมือของภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ ในการสร้างเครือข่าย
การสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน   

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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1. คณะสังคมศาสตร์ ควรใช้จุดแข็งที่มีอยู่ด้านงบประมาณเงินรายได้  ในการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน  อาทิการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะสามารถกําหนดเป้าหมายการเพิ่มคุณวุฒิ
คณาจารย์ระดับปริญญาเอก  หรือการขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ได้ชัดเจนขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.   ไม่พบระบบการสร้างทีมวิจัยและทิศทางการวิจัยหลักของคณะ รวมทั้งยังไม่พบการให้ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณของนักวิจัย และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์และนักวิจัย อย่างเป็นรูปธรรม 
2.   ไม่พบเอกสารแสดงการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ หรอืภาคเอกชน หรือหน่วยงาน

วิชาชีพเพื่อประกอบการจัดทําแผนการบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์   
 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะสังคมศาสตร์ มีจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีมากถงึ 3,500 คน  และมีภาระงานสอน
ค่อนข้างมาก ทําให้อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา (FTES)  อยู่ในเกณฑ์ที่เกนิมาตรฐานที่
กําหนด จาก 1 : 25   สูงถึง  1 : 63.20  ดังนั้น คณะสังคมศาสตร์ จึงไม่ควรเพิ่มนิสิตระดับปริญญา
ตรีให้มากขึ้นอกี 

2. ควรมีการพัฒนาระบบการสร้างทีมวิจัย และการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย และ
จรรยาบรรณทีเ่กี่ยวข้องกับอาจารย์และนักวิจัย อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
ด้านการวิจัยของคณะ  

3. ควรดําเนินการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ หรอืภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการจัดทําแผนการบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป   

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
คณะสังคมศาสตร์ มีบุคลากรที่กําลังศึกษาต่อปริญญาเอก จํานวน 10 คน และกําลังจะไปศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอกอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งจะทําให้มีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
สถาบันการศึกษากลุ่ม ง ในไม่ช้านี้  และจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก  ซึ่งทําวิทยานิพนธ์ก็มีแนวโน้มที่
จะเพิ่มขึ้นตามนโยบายการรับนิสิตของคณะ 

 
ประสิทธิภาพผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรงุในรอบปีการศึกษา 2553 

การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า   
คณะสังคมศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  จํานวน 31 กิจกรรม  มีการดําเนินงานแล้ว 25  กิจกรรม  และอยู่ระหว่างดําเนินงาน  
6 กิจกรรม  รายละเอียดดังนี้ 

 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ โครงการ/กิจกรรม สถานะของโครงการ
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ประเมินฯ  ปีการศึกษา 2553 ตามแผนพัฒนาปรับปรุง ดําเนินกา
รแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

ภาพรวม 31 กิจกรม 25 
กิจกรรม 

6 กิจกรรม 2 กิจกรม

องค์ประกอบที่ ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนงาน
1.ควรมีการบันทึกข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร กรรมการ
ประจําคณะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงแผนฯได้
ถูกต้อง 

1.นําแผนและการติดตามเข้าสู่ท่ีประชุม และเสนอ
ให้กรรมการและเลขานุการที่ประชุมกรรมการ
ประจําคณะบันทึกผลการพิจารณาและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
นํามาใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินการ 

√  

องค์ประกอบที่ ๒  การผลติบัณฑิต 
1. ควรมีรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

2.แจ้งนโยบายให้ภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะ
ดําเนินการรวบรวมข้อมูล/บันทึกการประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตรให้ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ประเมิน 

√  

2. ควรจัดทําแผนเชิงรุกในการรับ
นิสิตปริญญาโท แผน ก และนิสิต
ปริญญาเอก 

3.ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตปริญญาโท และ
ปริญญาเอก แผน ก ผ่านระบบ Online ทุก
หลักสูตร 

√  

3. ควรมีระบบและกลไกในการ
สนับสนุนให้อาจารย์มีวุฒิปริญญา
เอก และตําแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

4.การ.ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และ
โครงการสัปดาห์เสนอผลงานทางวิชาการ 

√  

4. ควรมีระบบการติดตามให้
บุคลากรสายสนบัสนุนนําความรู้
และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

5.โครงการนพลักษณ์เพื่อความสุขในการทํางาน
และการดําเนินชีวิต 
6.โครงการจัดการความรู้ "มองตน เข้าใจงาน 

พัฒนาองค์กร Ⅳ" 

√ 
 
 
√ 

 

5. ควรมีการประเมินผลสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนรวมทั้งการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 

7.โครงการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหาร
8.โครงการประเมินผลการพัฒนาคณาจารย์  
9.โครงการประเมินผลพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

√ 
 
√ 
 
√ 

 

6.ควรสนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสนํา
ผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 
 

10.โครงการสนับสนุนนิสิตนําเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ

√  

องค์ประกอบที่ ๓  กิจกรรมการพัฒนานสิติ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
ประเมินฯ  ปีการศึกษา 2553 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

สถานะของโครงการ
ดําเนินกา
รแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1. ควรมีการประเมินความสําเร็จ
ของแผนกิจกรรมนิสิตว่าทําได้ตาม
แผนที่วางไว้หรือไม่ มากน้อย
เพียงใด 

11.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนิสิต 

√  

2. ในแผนการจัดกิจกรรมของนิสิต 
ควรมีแผนการจัดกิจกรรมของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาด้วย และมีระบบ
ในการติดตามผลการดําเนินกิจกรรม 

12.แจ้งนโยบายการวางแผนการจัดกิจกรรมนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้จัด
กิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน 

√  

3. ควรมีการประเมินผลระบบการให้
คําปรึกษาทางวิชาการของคณะที่
ดําเนินการอยู่ว่าได้ผลเพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงใน
ด้านใด 

13.โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินระบบอาจารย์
ท่ีปรึกษา 

 √ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
1. ควรกระตุ้นและสนับสนุนให้
อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

14.โครงการรางวัลบริการวิชาการ √  

2. ควรมีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากการงานวิจยั 
หรืองานสร้างสรรค์เพื่อองค์ความรู้ท่ี
คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย 

15.โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการแก่สังคม 

√  

3. ควรมีระบบในจัดเก็บข้อมูล เพื่อ
เป็นหลักฐานการรับรองการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

16.โครงการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดบริการทาง
วิชาการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน 

√  

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม
1.ควรวางระบบให้คณาจารย์ท่ี
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้นํา
ความรู้ ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการ มาสอดแทรกใน
การเรียนการสอน โดยระบุไว้ในเค้า
โครงรายวิชา 

17.การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้า
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

√ 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรม
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
ประเมินฯ  ปีการศึกษา 2553 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

สถานะของโครงการ
ดําเนินกา
รแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

1.ควรมีการสรุปผลการประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตในภาพรวม  

18.กิจกรรมปันรักสู่ผู้ด้อยโอกาสถวายพ่อหลวง
19.กิจกรรมไหว้ครูคณะสังคมศาสตร์ 
20.กิจกรรมตามรอยกรุงเก่าครั้งที่ 2 
21.กิจกรรมไหว้ครูจิตวิทยา 

√ 
 
√ 
 
√ 
√ 

 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ
1. ควรกําหนดเกณฑ์การประเมิน
คณะกรรมการประจําคณะว่าจะ
ประเมินด้านใดบ้าง และให้
คณะกรรมการประจําคณะได้ทราบ
ก่อนการประเมิน 

22.โครงการประเมินการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการประจําคณะ 

√  

2. ควรจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานใน
งานแต่ละด้านของสํานักงาน
เลขานุการ และเผยแพร่ให้บุคลากร
ในหน่วยงานได้ทราบ 

23.โครงการสัมมาทิฐิ เรื่องการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ของสํานักงานเลขานุการ คณะ
สังคมศาสตร ์

 √ 

3. คณะกรรมการประจําคณะ ควรมี
การประเมินผลการบริหารงานของ
คณะ เพื่อเป็นข้อมูลในผู้บริหารนํา
ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง 

24.โครงการประเมินการบริหารจัดการของคณะ
สังคมศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ 

√  

4. ควรมีวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน และมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

25.จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงโดยระบุความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้าน 

 √ 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ
1. ควรนําข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่
แล้วมาจัดทําเป็นแผนระยะยาว  
4 - 5 ปี โดยประมาณการรายได้ 
รายจ่าย และเตรียมการในกรณีท่ี
ต้องมีการใช้เงินจํานวนมากในปีใดปี
หนึ่ง เช่น จะมีการปรับปรุงอาคาร 
จะมีการซ้ือครุภัณฑ์ 

26.จัดทําแผนระยะกลางหรือระยะยาว ท่ีมีการ
ประมาณการใช้จ่ายโดยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากปีท่ี
ผ่านมา 
27.จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
และเสนอหน่วยงานภายในเพื่อเป็นนโยบายและ
ถือปฏิบัติ 

√  

 2. ควรมีการวิเคราะห์สถานะทาง 28.รายงานการใช้จ่ายเงินราย √  
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
ประเมินฯ  ปีการศึกษา 2553 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

สถานะของโครงการ
ดําเนินกา
รแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

การเงิน และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําคณะอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

ไตรมาสเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
1. เอกสารหลักฐานต่างๆ ส่วนใหญ่
เป็นรายละเอียดไม่มีการสรุปในแต่
ละประเด็นตามตัวบ่งชี ้ทําให้ต้องใช้
เวลามากในการค้นหาหลักฐาน 

29.โครงการประกวดผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ ประจําปี 

 √ 

2. การรวบรวมข้อมูลผลการ
ดําเนินงานจากระดับภาควิชามาสู่
คณะยังไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ผลการ
ประเมินในระดับคณะมีข้อมูลไม่ครบ 

30.ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการ
จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบสรุป 

√  

3. ระบบฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพมีข้อมูลท่ีไม่เป็น
ปัจจุบัน 

31. ประสานงานฝ่ายจัดทําฐานข้อมูลฯ ในการ
ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 √ 

 
 ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์  ยังไม่สามารถดําเนินการแก้ไขจดุอ่อนตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ในปีที่ผ่านมาได้ครบถ้วน  คณะจึงควรจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของตัวบ่งชี้ที่เห็นว่ามีความสําคัญจําเป็นต้อง
ได้รับการปรับปรุง  และกําหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งระยะเวลาที่แล้วเสร็จ  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะสังคมศาสตร์  ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 11  ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 13 - 14 
กรกฎาคม 2554 พบว่า ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 
ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.77  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี     ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้ มก. 
1 ตัวบ่งชี้ รวม 24 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย 3.74 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 

 
กําหนดการประเมินฯ 
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 08.30 - 09.30 น.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมแนวทางการประเมินฯเบื้องต้น   
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   ณ ห้องประชุม สค. 3-201 ชั้น 2 อาคาร 3  คณะสังคมศาสตร์ 
เวลา 09.30 – 10.30 น.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์  
   ณ ห้องประชุม สค. 3-201 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางใน
การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
 - ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554                    
ท้ังนี้ ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีสําคัญ โดยให้อยู่ในกรอบเวลา                    
ท่ีกําหนด ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพภายใน

ของหน่วยงาน ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า  กระบวนการและผลผลิต  รวมท้ังผลการ
ประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีท่ีผ่านมา และแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

 

   - คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 
 

เวลา 10.30 – 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม สค. 3-201 

- 13.00 – 14.00 น.  กลุ่มท่ี 1   กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา     จํานวน  3  คน 
  กลุ่มท่ี 2   กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  จํานวน  3  คน 
- 14.00 – 15.00 น.  กลุ่มท่ี 3   กลุ่มศิษย์เก่า/ผู้ใช้บัณฑิต จํานวน  1  คน  
  กลุ่มท่ี 4   กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี จํานวน  6  คน 
  (ปริญญาตรี จํานวน 4 คน และปริญญาโท จํานวน 2 คน)  

เวลา 15.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
 

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555 
เวลา 08.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.30 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2555 
เวลา 13.30 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและบุคลากร 

ของคณะสังคมศาสตร์ รับทราบ ณ ห้องประชุม สค. 3-201 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
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  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศกึษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ   
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทมีงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชงิประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารปูเล่มส่งใหกั้บคณบดี และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

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

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะสังคมศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 37 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ 
และสมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2)  
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ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ (ป 2) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต คะแนนเฉลี่ยรวม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ประเภทตัวบ่งชี้ สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
จํานวนตัวบ่งชี้ (4) (19) (18) (1) (13) (23+1) (23) (13) (35)

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.02 2.50 2.50 5.00 3.03 3.01 3.01 3.03 3.02

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสติ  

- 3.67 4.50 - - 3.67 4.50 - 4.50

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  5.00 4.00 4.00 - 3.36 4.33 4.33 3.36 3.85
องค์ประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม  

- 3.50 3.50 - 4.00 3.50 3.50 4.00 3.75

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและ
กลไกการทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 - 4.00 5.00 5.00 4.00 4.33

องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และจัดการ  

- 4.50 4.50 - 4.12 4.50 4.50 4.12 4.42

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

- 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 - 3.87 4.00 4.00 3.87 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 3.52 3.79 3.89 5.00 3.55 3.79 3.87 3.55 3.75
ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสังคมศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
 
 
ตารางที่ 3   ผลการประเมนิคุณภาพภายในรายองคป์ระกอบคุณภาพ (ป 1) 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ปี
การศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ SAR กรรมการ
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2554 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้เฉพาะ สกอ. และ สมศ. (35 ตัวบ่งชี้)
ยกเว้น ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3, 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  

4.42 3.75

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ท่ี 4,12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.43 3.71
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.79 3.87
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.79 3.79
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 4 3.70 3.49
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 4 และ12 3.79 3.55
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 5.00 5.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัต
ลักษณ์ 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0 0.00 0.00

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต    4.02 2.78
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 
 

ข้อ 7 7 2 
(ไม่พบข้อ 3-8) 

5.00 2.00

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
 
 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

40 37 45.68 37 45.68 3.81 3.81

81 81   

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

15 11 13.580 11 13.580 2.26
  

2.26
  81 81 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนบัสนุน 

ข้อ 7 7 2 
(ไม่พบข้อ 1,2,4,6,7) 

5.00 2.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 5 
(ไม่พบข้อ 6 และ 7) 

5.00 3.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

ข้อ 7 7 3 
(ไม่พบข้อ 2,5,6, 7) 

5.00 2.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ 

SAR กรรมการตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 5 
(ไม่พบข้อ 7) 

5.00 4.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 3.72 87.74 3.72 87.74 4.39 4.39

4.24 4.24 

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 656 656 
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาค

ปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลา
ราชการ) 

คน 698 698 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา คน 372 372 
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบ

อาชีพอิสระ 
คน 29 29 

  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้า
ศึกษา 

คน 7 7 

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 178 178 
  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ

ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 14,222.48 14,222.48 

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

3.51 3.96 3.96 3.96 3.96

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 15 9.25 2.19 9.25 2.19 0.44 0.44

423 423 

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

0 0
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ 

SAR กรรมการตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 3.51 324.00 4.00 324.00 4.00 3.33 3.33

81.00 81.00 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 36.00 72.00 36.00 72.00 

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 16.00 80.00 16.00 80.00 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4.00 12.00 4.00 12.00 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 14.00 84.00 14.00 84.00 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4.00 20.00 4.00 20.00 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 7.00 56.00 7.00 56.00 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก
 
 
 
 
 

คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานสิติ   5.00 3.67
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา

และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต 

ข้อ 6 6 5 
(ไม่พบข้อ 6) 

5.00 4.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 2 
(ไม่พบข้อ 3,4,5) 

5.00 2.00

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย      4.59 3.85
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ 

SAR กรรมการตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 7 6 
(ไม่พบข้อ 3) 

5.00 4.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 5 
(ไม่พบข้อ 2) 

5.00 4.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 75000 7,114,548 100,204.90 6,667,180 93,903.94 5.00 5.00

71.00 71.00 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 10 9.75 12.04 9.25 11.42 5.00 5.00

81.00 81.00 

  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 80.00 80.00 
  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 1.00 1.00 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 16.00 4.00 16.00 4.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 3.00 1.50 2.00 1.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 
หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ 

SAR กรรมการตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2  
(Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน 3.00 3.00 3.00 3.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 5.00 1.25 5.00 1.25   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 12 15.00 18.52 9.00 11.11 4.63 2.78

81.00 81.00 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 0 0  

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 15 9.00  

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0 0  

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงาน
สร้างสรรค ์

เรื่อง 0 0   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 5 4.75 5.86 3.75 4.63 2.93 2.31

81.00 81.00 
  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติ 
เรื่อง 11.00 2.75 11.00 2.75   



 17

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ 

SAR กรรมการตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง 4.00 2.00 2.00 1.00   

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด 

เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00   

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม   3.92 3.75
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
ข้อ 5 4

(ขาดข้อ 5) 
4 
 

4.00 4.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 3 
(ไม่พบข้อ 1, 4) 

5.00 3.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ร้อยละ 20 3.00 10.00 33.00 100.00 1.67 5.00

30.00 33.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 23 23     
  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 4 4     
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
เรื่อง 3 3 

    
  - โครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ

ท้ังหมด 
เรื่อง 30 30 

    
9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5.00 3.00 5.00 3.00

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
(ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ 

SAR กรรมการตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม   4.67 4.33
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
ข้อ 5 6 5 

(ไม่พบข้อ 6) 
5.00 5.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 4 
(ไม่พบข้อ 5) 

5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ   4.82 4.42
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 5 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 4 
(ไม่พบข้อ 4) 

5.00 4.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 5 
(ไม่พบข้อ 6) 

5.00 4.00

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
สภาสถาบัน 

คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน 
 

คะแนน 3.5 4.12 4.12 4.12 4.12

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ   5.00 4.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 6 

(ไม่พบข้อ 4) 
5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ   4.89 3.94
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 8 9 7 

(ไม่พบข้อ 5 และ 9) 
5.00 4.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ 

SAR กรรมการตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 0 4.79 3.87 4.79 3.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00   ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  
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 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
ไม่มี 
 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 12 ตัวบ่งชี้  
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.02  ได้คุณภาพระดับดี   ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.78  ได้
คุณภาพระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง   
     ไม่มี 
 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. มีการดําเนินงานการประเมินหลักสูตรฯ แต่ไม่ครบทุกหลกัสูตร 
2. มีการประเมินหลักสูตรประจาํปี แต่ไม่ครบทุกหลักสูตร 
3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแผน ก ยังมสีัดส่วนตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับจํานวน

หลักสูตรทั้งหมด 
4. อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ. กําหนด 
5. อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ. กําหนด 
6. ไม่มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุที่ชัดเจน 
7. มคอ.3 และมคอ.5 ยังมีไม่ครบทุกรายวิชา 
8. ไม่พบหลักฐานการวิจัยในชั้นเรียน 

 ข้อเสนอแนะ 
 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 ได้คุณภาพ
ระดับดี 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 
  
 

 จุดที่ควรพฒันา 
 ยังไม่มีการประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
  
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 
3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้สมศ. 3 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.85  ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะสังคมศาสตร์ มีการบรหิารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ทั้งระดับคณะ
และระดับภาควิชา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ และคณะกรรมการวิจัยและบริการเป็น
กลไกในการผลักดันงานวิจัยของคณะ 

2. คณะสังคมศาสตร์ มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนอย่างชัดเจน โดยมีทั้งงานวิจัยของ
อาจารย์และการให้โอกาสแกน่ิสิตเข้าร่วมงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในรายวิชา 

3. คณะสังคมศาสตร์ มีการจัดต้ังกองทุนวิจัยของคณะและจดัหาแหล่งทุนจากภายนอก รวมทั้งมีหน่วย
สนับสนุนงานวิจัย ทั้งห้องปฏิบัติการ เครื่องมือที่ทันสมัย และแหล่งค้นคว้าข้อมูล ทีส่นับสนุน
งานวิจัยของอาจารย์อย่างเพียงพอ 

4. งานวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ มีการเผยแพร่และนําไปใช้ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายชิ้น 
ทั้งงานวิจัยที่เป็นของอาจารย์เองและงานที่เป็นสัญญาทุนวิจัย 

5. คณะสังคมศาสตร์ มีศักยภาพสูงในการจัดสรรทุนวิจัย และจัดหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 
6. คณะสังคมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างมีศักยภาพ  

มีนโยบาย แผนงาน คณะกรรมการและงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยทั้งทุนภายในและทุนภายนอก 
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มีผลงานวิจัยทีบู่รณาการไปสู่การเรียนการสอนอย่างชัดเจน ผลงานวิจัยมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ตามความต้องการของนักวิจัยและเจ้าของทุน 

 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย โดยการกํากับและดูแลอาจารย์และนักวิจัย  ในการทําวิจัย การ
ตีพิมพ์ผลงานทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ยังไม่กําหนดให้เป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน  

2. การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ยังไม่
เป็นระบบอย่างชัดเจน 

3. ยังไม่พบระบบการสร้างทีมวิจัยและทิศทางการวิจัยหลักของคณะ รวมทัง้ยังไม่พบการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณของนักวิจัย และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์และนักวิจัย อย่างชัดเจน 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดภาระงานด้านการวิจัยกําหนดให้เป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อพัฒนา

ศักยภาพด้านการวิจัย โดยการกํากับและดูแลอาจารย์และนักวิจัย  ในการทําวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน
ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ  

2. ควรมีระบบและกลไกในการสงัเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์เพื่อเป็นองค์ความรู้
ที่คนทั่วไปเข้าใจ ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

3. ควรกําหนดทิศทางการวิจัยหลักของคณะ เพื่อส่งเสริมระบบการสร้างทีมวิจัย และสนบัสนุนการให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย  

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 4 
ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.92  ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 ได้
คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะสังคมศาสตร์ มีคณะกรรมการบริการทางวิชาการ ที่ควบคุมการดําเนินการตามพันธกิจ มี
งบประมาณสนับสนุน มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย   
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2. มีความร่วมมือของภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ ในการสร้างเครือข่าย
การสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่ชุมชน   

3. คณะสังคมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้งานวิจัยในการ
ตอบปัญหาของชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มี
การนําความรู้จากการบริการวิชาการฯ มาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย แต่ยังขาด
ความต่อเนื่องในการดําเนินกิจกรรมอย่างเพียงพอที่จะทําให้ชุมชนสามารถพฒันาตนเองให้มีกลไกขับ
เคลื่อนที่ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ยังไม่พบการนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการบูรณาการฯ ทั้งในแผนและผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็น

รูปธรรม   
2. ไม่พบเอกสารแสดงการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน

วิชาชีพเพื่อประกอบการจัดทําแผนการบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์   
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการฯ ในแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม   
2. ควรจัดทําการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการจัดทําแผนการบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์   
 

 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
3 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสังคมศาสตร์  มีผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.33
ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

ไม่มี 
 

 จุดที่ควรพฒันา 
      การประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียน 
การสอนและกิจกรรมนิสิต ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ 
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ข้อเสนอแนะ 

                  คณะสังคมศาสตร์ ควรมีการประเมินผลสําเร็จของการนํากิจกรรมด้านทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมนิสิตใหค้รบถ้วนทุกประเด็น และ 
มีการติดตามอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัว
บ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.82  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้
คุณภาพระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

ไม่มี 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. การรวบรวมองค์ความรู้จากกิจกรรมการถา่ยทอดความรู้ของผู้มีประสบการณ์ ยังไม่มีการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ ไม่พบคู่มือทีเ่ผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสรุปประเด็นต่างๆ ที่เป็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี จากกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ถ่ายทอดความรู้ มาเรียบเรียงเป็นแนวปฏิบัติ และเผยแพร่ให้บุคลากรนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

 คณะสังคมศาสตร์ มีงบประมาณอย่างเพียงพอในการจัดทําแผนงบประมาณในโครงการต่างๆ และมี
การบริหารเงินของโครงการพิเศษต่างๆ ที่ดี  ทําให้สามารถนําเงินจากโครงการพิเศษมาสนับสนุน
กิจกรรมในภาพรวมของทั้งคณะได้ 
 

 จุดที่ควรพฒันา 
 ไม่พบการนํารายงานทางการเงินมารายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ  พบเพียงการรายงานต่อ
คณบดีเป็นรายเดือน และรายไตรมาส 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 คณะสังคมศาสตร์ มีการนําเสนอรายงานทางการเงินต่อมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นก่อน
จะนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย  ควรนําข้อมูลดังกล่าวนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะทราบก่อน  
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสังคมศาสตร์  มีผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.89 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 3.94  ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

ไม่มี 
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 จุดที่ควรพฒันา 
การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางานฯ ยังไม่สามารถดําเนินการได้

ครบถ้วน 
 

 ข้อเสนอแนะ 
       คณะสังคมศาสตร์ ควรจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และจัดทําแผนที่ชัดเจน มีการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร์  แล้ว พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของสมศ. 
12 ตัวบ่งชี้  รวมจํานวนตัวบ่งชี้ 35 ตัวบ่งชี้  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  
และตัวบ่งชี้ มก.ที่ 3.3) คะแนนเฉลี่ย 3.75  ได้คุณภาพระดับดี   รายละเอียดดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป 3) 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

จํานวนตัวบ่งชี ้ (4) (19) (18) (1) (13) (24) (23) (13) (35)

มาตรฐานที่ 1  
ด้านคุณภาพบัณฑิต  

- - - 5.00 2.93 5.00 5.00 2.93 3.45

มาตรฐานที่ 2  
ด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

3.52 3.94 3.88 - 3.90 3.86 3.80 3.90 3.83

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.14 4.14 - 4.12 4.14 4.14 4.12 4.14

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

3.52 3.50 3.67 - 3.87 3.50 3.62 3.87 3.69

มาตรฐานที่ 3  
ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 4.00 4.00 - 3.36 4.00 4.00 3.36 3.62

เฉลี่ยภาพรวม 3.52 3.79 3.89 5.00 3.55 3.79 3.87 3.55 3.75
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี

 
 
 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
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 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.45   ได้คุณภาพ
ระดับพอใช้  สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์ ควรเร่งดําเนินการในเรื่องคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีกําหนด  รวมทั้ง
การขับเคลื่อนให้ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เอก  ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
3.83  อยู่ในเกณฑ์ดี   หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.14  ได้คุณภาพระดับดี     ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.96  
ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์  มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมมาภิ
บาล  มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว  โปร่งใส ตรวจสอบได้   ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์  
จําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสม  และควรมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของคณะ 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.62   ได้คุณภาพระดับดี    สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์ มีการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน ควรมีการ
กําหนดเป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศ เพื่อเสริมสร้างแนวทาง หรือหลักการอันนําไปสู่สังคมฐานความรู้ และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร์  แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของสมศ. 12 ตัวบ่งชี้  รวมจํานวนตัวบ่งชี้  
35 ตัวบ่งชี้  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  และตัวบ่งชี้ มก.ที่ 3.3) คะแนน
เฉลี่ย 3.75  ได้คุณภาพระดับดี   มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  (ป 4) 
มุมมองด้านการบริหาร คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
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จัดการ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

จํานวนตัวบ่งชี ้ (4) (19) (18) (1) (13) (24) (23) (13) (35)

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 3.43 3.67 5.00 3.36 3.63 3.86 3.36 3.65

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

3.00 4.00 4.00 - 4.00 3.90 3.90 4.00 3.93

3. ด้านการเงิน 5.00 4.00 4.00 - - 4.50 4.50 - 4.50
4. ด้านบุคลากรและการ
เรียนรู้และนวตักรรม 

3.03 4.00 4.00 - 3.36 3.52 3.52 3.36 3.44

เฉลี่ยภาพรวม 3.52 3.79 3.89 5.00 3.55 3.79 3.87 3.55 3.75
ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี
 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.65 ได้คุณภาพ
ระดับดี   สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ
และวิชาชีพ และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.93  ได้คุณภาพระดับดี
สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์ มีกระบวนการพัฒนาแผน การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย  4.50   ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้
เห็นว่าคณะสังคมศาสตร์  มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการจัดสรรเงิน
สนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.44  ได้
คุณภาพระดับพอใช้   สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์  ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหา
และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานของอาจารย์
ตามพันธกิจของคณะ 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร์  แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
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การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของสมศ. 12 ตัวบ่งชี้  รวมจํานวนตัวบ่งชี้ 35 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้น 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  และตัวบ่งชี้ มก.ที่ 3.3)  คะแนนเฉลี่ย 3.75  ได้
คุณภาพระดับดี     มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  (ป 5)  
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

จํานวนตัวบ่งชี ้ (4) (19) (18) (1) (13) (24) (23) (13) (35)

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.02 3.70 3.70 - 3.78 3.54 3.54 3.78 3.57

   1) ด้านกายภาพ 3.00 - - - - 3.00 3.00 - 3.00
   2) ด้านวิชาการ 3.03 2.00 2.00 - 3.33 2.41 2.41 3.33 2.57
   3) ด้านการเงิน - 5.00 4.00 - - 4.00 4.00 - 4.00
   4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.50 4.50 - 4.00 4.50 4.50 4.00 4.45
2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 3.89 4.13 5.00 3.17 4.09 4.30 3.17 3.71

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 3.75 4.33 5.00 2.93 4.00 4.50 2.93 3.83
   2) ด้านการวิจัย 5.00 4.00 4.00 - 3.36 4.33 4.33 3.36 3.85
   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 3.50 3.50 - 4.00 3.50 3.50 4.00 3.75

   4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 - 4.00 5.00 5.00 4.00 4.33

เฉลี่ยภาพรวม 3.52 3.79 3.89 5.00 3.55 3.79 3.87 3.55 3.75
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี

 
 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพ 
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
3.00  ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.57  ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย  4.00  และด้านการบริหารจัดการ มี
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คะแนนเฉลี่ย 4.45    สะท้อนให้เห็นว่า  คณะสังคมศาสตร์  มีความพร้อมด้านการเงิน มีแผนการเงินที่สามารถ
จัดสรรได้ตามพันธกิจและเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ดําเนินการตามแผนการบริหารบุคคล มีสวัสดิการให้กับอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ   ทั้งนี้ในด้านกายภาพ 
พบว่าคณะสังคมศาสตร์มีอาคาร และพื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการ
จัดการศึกษาโดยเฉพาะความเหมาะสมของพื้นที่ใช้สอยต่อจํานวนนิสิตซึ่งมีค่อนข้างสูงมาก 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี   มีคะแนนเฉลี่ย 3.75   ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย  3.83  ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย  3.85   ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย
3.75  และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย  4.33  สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์   
มีการดําเนินการด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย  และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตามแผน และ
เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของจัดการเรียนการสอน  การปลูกฝังให้ผู้เรียน
และบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ      
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ภาคผนวกที่  1 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจาํปีการศึกษา 2554  คณะสังคมศาสตร ์
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ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

1 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด 26 26
2 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 24 24

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 15 15

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  - -

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  - -

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 1 1

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข  - -

9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับ
เดียวกัน 

8 8

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
แผน ก 

9 9

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - -

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 1

13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 1

14 (สกอ.) จํานวนศนูย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด  - -

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง  - -

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  - -

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี  - -

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  - -

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  - -

20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - -

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - -

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง และแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

 - -

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  - -

24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี  - -

25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  - -

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  - -

27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - -

28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - -

29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 15 15

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  - -
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ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  - -

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 8 8

34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - -

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 1

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผล
ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

6 6

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  - -

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2 2

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  - -

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 4 4

41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - -

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - -

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 2 2

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  - -

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2 2

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  - -

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  - -

48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - -

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - -

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กร
วิชาชีพทั้งหมด 

2 2

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  - -

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2 2

53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  - -

54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  - -

55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - -

56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - -

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

7 7

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  - -

59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  - -

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 5 5

62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - -



 35
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ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 
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63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 1

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี) 

6 6

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  - -

66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2 2

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  - -

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 4 4

69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - -

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - -

71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี ้

6 6

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  - -

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2 2

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  - -

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 4 4

76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - -

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - -

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

 - -

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  - -

80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี  - -

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  - -

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  - -

83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - -

84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   - -

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 4,547 4,547

86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา  - -

87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 3,515 3,515

88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  - -

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 1,013 1,013

90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก) 285 285

91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 728 728

92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - -

93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 19 19
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94 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 81 81

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 71 71

96 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 10 10

97 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตาม
วุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า  

81 81

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

 - -

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

 - -

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

10 10

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณี
ท่ีเลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

45.68 45.68

102 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 52 52

103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

 - -

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

36 36

105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

16 16

106 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 18

107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

 - -

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

4 4

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

14 14

110 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 11 11

111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

 - -

112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

4 4

113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

7 7

114 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  - -
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115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

 - -

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

 - -

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

 - -

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 19.58 19.58

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 4,493.25 4,493.25

120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  - -

121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี  - -

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  - -

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  - -

124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  - -

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - -

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศึกษา 150 150

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการ
ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

8,584 8,584

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศกึษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.98 3.98

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.26 3.26

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.84 3.84

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของ
เสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.94 3.94

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

3.63 3.63

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 3.60 3.60
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135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 3.69 3.69

137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก    

139 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 698 698

140 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 656 656

141 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

372 372

142 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 29 29

143 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา 7 7

144 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว  - -

145 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 178 178

146 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 1 1

147 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร 1 1

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

14,222.48 14,222.48

149 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ
2 16.2) 

 - -

150 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ
2 16.2) 

 - -

151 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สาํหรับ สมศ
2 16.2) 

 - -

152 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

68 68

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.96 3.96

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.85 3.85

155 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 - -

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 - -

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 - -



 39

 

ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

158 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 - -

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 - -

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 - -

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 3.85 3.85

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด 68 68

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.85 3.85

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร
นิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท ท่ีผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย] 

32 32

165 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง  

3 3

166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

 - -

167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

1 1

168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 1

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

 - -

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

 - -

171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 27 27

172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

 - -

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

 - -

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ 

 - -

175 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศกึษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

423 423
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176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

 - -

177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนัก
อื่นๆ) 

16 16

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎ
ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับใน
ค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

3 3

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้า
กับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

 - -

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Sc
opus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

3 3

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) 

 - -

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

 - -

183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 5 5

184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

 - -

185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

 - -

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   -  -

187 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็น
วงรอบประเมิน) 

 - -

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.66 3.66

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.58 3.58

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.29 4.29
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191 จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตาม
ประเภทกิจกรรม 

  

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 81 81

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ์

10,292 10,292

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 2 2

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 358 358

   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 2 2

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  - -

   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 27 27

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 2,174 2,174

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

192 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

 - -

193 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัย 

 - -

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

15 15

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 7,114,548 7,114,548

196 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - -

197 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 662,000 662,000

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  - -

200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - -

201 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6,452,548 6,452,548

203 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 71 71

204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - -

205 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 71 71

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  - -

208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - -

209 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - -

211 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 10 10
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ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - -

213 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

214 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 10

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ  - -

216 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - -

217 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

218 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - -

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

16 16

220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - -

221 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

222 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 16

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตท่ีิมีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

3 3

224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - -

225 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

226 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 3

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้า
กับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

 -  -

228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - -

229 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

230 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - -

231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Sc
opus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

3 3

232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - -

233 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

234 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 3

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

 - -
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ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - -

237 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

238 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - -

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

5 5

240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  -

241 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -  -

242 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 5

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

 - -

244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - -

245 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

246 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - -

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

 - -

248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - -

249 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

250 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - -

251 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

 - -

252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - -

253 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - -

254 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - -

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 15 9

256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์  - -

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 15 13

258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 11 11

259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 4 2

260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตอ้งเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

 - -

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

 - -

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม
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ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 30 30

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการ
เรียนการสอน 

23 23

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการ
วิจัย 

4 4

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา ท้ังการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

3 3

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม

266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่
ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

3.77 3.77

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) 4.12 4.12

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน
แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  

4.12 4.12

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 70 70

270 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 12 12

   -  จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ
7 7 

   -  จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ
5 5 

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ 65 65

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ
56 56 

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ
9 9 

272 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพระดับชาติ 

 - -

   - ด้านการวิจัย       -      -

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม  - -

   - ด้านอื่นๆ  - -

273 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพระดับนานาชาต ิ  -  -

   - ด้านการวิจัย  - -

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม  - -

   - ด้านอื่นๆ  - -
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ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

284 รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 290,415,190.75 290,415,190.75 

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 48,906.00 48,906.00 

286 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน     

   - ปีงบประมาณ 143,590,767.59 143,590,767.59 

   - ปีการศึกษา  -  - 

287 ค่าใช้จ่ายด้านครภัุณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 3,712,997.11 3,712,997.11 

288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  -  - 

289 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ) 5,859.414.75 5,859.414.75 

290 ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ)  - -

291 เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 143,111,426.05 143,111,426.05 

292 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 139,683,162.32 139,683,162.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มที่ 1 อาจารย์ จํานวน  3 คน 

1. จํานวนการรับนิสิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้จํานวนห้องเรียนไม่เพียงพอและไม่พร้อมสําหรับการรองรับนิสิต
จํานวนมาก 

2. ภาระงานอาจารย์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะภาระงานด้านการบริหาร ซึ่งอาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงานสอน
เกิน 10 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
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3. การแบ่งหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนไม่ชัดเจนทําให้ติดขัดในการติดต่อประสานงาน 
4. การจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

สอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา) 
มีการดําเนินการ แต่ยังไม่ครบทุกหลักสูตร   

5. การจัดทํา มคอ. 3 ของหลักสูตรเก่า พบว่าไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกหมวด  แต่หลักสูตรที่ปรับปรุง
สามารถจัดทํา มคอ. 3 ได้ครบถ้วนทั้งหมด 

6. มีโอกาสได้เป็นส่วนร่วมกับการบริการวิชาการ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ที่ขอความ
ร่วมมือมายังคณะ เช่น  การไปฝึกอบรมและเข้าร่วมโครงการจัดการความขัดแย้ง   การเข้าร่วมเสวนากับ
สถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  

7. คณะฯ  ยังไม่มีการสํารวจความต้องการในการให้บริการวิชาการ  แต่มีการจัดกิจกรรมให้กับอาจารย์และ
บุคลากรภายในคณะ ได้แก่  การจัดสัมนาประจําปี  การประชุมสัญจร  เป็นต้น 

8. มีระบบการให้คําปรึกษากับนิสิต  ผ่านเว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ 
9. การถ่ายทอดคําสั่ง  นโยบาย หรือแผนการดําเนินงาน มีการจัดประชุมในระดับคณะกรรมการ  และ

ถ่ายทอดต่อไปในระดับภาควิชา   
10. มีสวัสดิการให้กับอาจารย์  เช่น  ตัดเสื้อสูท   แจกเสื้อยืดคณะ  คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะสําหรับใช้ส่วนบุคคล   

จัดห้องพักประจําอาจารย์ 1 คนต่อ 1 ห้อง   มีห้องรับประทานอาหาร และมีแม่บ้านช่วยอํานวยความ
สะดวกในเรื่องของเครื่องดื่ม 

11. มีการจัดทําแผนประจําปีของแต่ละภาควิชา โดยมาจากแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะ 
12. มีการจัดสรรเงินให้อาจารย์ในการนําเสนอผลงานวิชาการ ทุนในการทําวิจัย และการสนับสนุนให้เขียน

บทความวิขาการ 
 
 
 
 
 
กลุ่มที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 3 คน 

1. คณะฯ สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ  โดยการสนับสนุนให้เข้ารับการ

ฝึกอบรมทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกจัด   และบุคลากรสามารถเสนอ
ขอฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนได้ 

3. มีสวัสดิการให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยตํ่า มีการตัดเครื่องแบบให้คนละ 1 ชุดต่อปี   มีห้องรับประทาน
อาหาร    ห้องออกกําลังกายสําหรับให้บริการแก่บุคลากร 
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4. มีการจัดประชุม สัมมนาร่วมกันเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ปีละ 1 ครั้ง  โดยมีกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  มีกิจกรรมในการเรียนรู้ และทําความรู้จักกันมากขึ้น 

5. คณะฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดไม่จํากัด  ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่คณะฯ ให้ความสําคัญ   ทําให้ห้องสมุดมีหนังสือที่ทันสมัย พร้อมให้บริการกับนิสิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน    

 
กลุ่มที่ 3 นิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คน 

1. พ้ืนที่การให้บริการระบบเครือข่ายสัญญาณ Wifi ของคณะ ไม่ครอบคลุมทุกบริเวณ บางจุดสัญญาณ
อินเตอร์เนตช้า หรือบางจุดไม่มีเลย  ซึ่งปัญหาที่พบไม่แน่ใจว่าจะร้องเรียนที่หน่วยงานใดในคณะ 

2. ห้องน้ํามีไม่เพียงพอสําหรับการใช้นอกเวลาราชการ เนื่องจากมีนิสิตอยู่ทํากิจกรรมจํานวนมากแต่ห้องน้ํา
ที่ให้บริการหลังเวลาราชการมีเพียงจุดเดียว 

3. สถานที่ทํากิจกรรมสําหรับนิสิตมีไม่เพียงพอ เนื่องจากนิสิตบางภาควิชามีจํานวนมาก เมื่อรวมตัวทํา
กิจกรรมพร้อมกันทําให้สถานที่ไม่เพียงพอ และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่กลางแจ้งทําให้ไม่สะดวกในการทํา
กิจกรรมในฤดูฝน  

4. จํานวนนิสิตที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก  ส่งผลต่อการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่อํานวยความสะดวก
ต่างๆ ไม่เพียงพอ 

5. การขออนุญาตใช้ห้องเรียนเพื่อทํากิจกรรมรับน้องค่อนข้างยากมาก โดยเฉพาะการทํากิจกรรมบนอาคาร
ในเวลานอกราชการ 

6. เนื่องด้วยความจําเป็นในการจัดสรรเวลาการใช้ห้องเรียนในการเรียนการสอนทําให้เวลาเรียนบางรายวิชา
คาบเกี่ยวกับช่วงพักเที่ยง ทําให้นิสิตที่มีเรียนต่อเนื่องไม่มีเวลาพักรับประทานอาหาร  ซึ่งบางรายวิชามี
การเรียนการสอนต่อเนื่องกันถึง 3 ช่ัวโมง ทําให้นิสิตรู้สึกเมื่อยล้า และไม่มีสมาธิในการเรียน จึงอยาก
เสนอให้ควรแบ่งชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 ครั้งต่อสัปดาห์  (1 ช่ัวโมงครึ่ง) 

7. การจัดการเรียนการสอนมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ จอ LCD   สื่อการเรียนการสอน 
ห้องเรียน ห้องโสตทัศนูปกรณ์  และการให้บริการที่ดีและรวดเร็ว 

 
 
กลุ่มที่ 3 นิสิตระดับปริญญาโท จํานวน  2 คน 

1. ห้องสมุดของคณะสังคมศาสตร์ มีหนังสือที่ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการใช้ของนิสิต 
2. เหตุผลของการเลือกเรียนปริญญาโทที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสาขาวิชา

และองค์ความรู้มีความน่าสนใจ  และมีความคุ้นเคยกับอาจารย์ผู้สอนอยู่แล้ว 
3. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเป็นอย่างดี แต่อาจารย์ผู้สอนมีจํานวนน้อยสอน  

2-3 วิชาต่อคน 
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4. ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในระดับบัณฑิตศึกษามีน้อย ส่วนใหญ่เป็นการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ 
หรือบอร์ดประกาศข่าวสารบางจุด 

5. การสืบค้นฐานข้อมูลเกี่ยวกับวารสารวิชาการ (journal) มีความคล่องตัวเนื่องจากมหาวิทยาลัยซื้อลิขสิทธ์ิ
ให้นิสิตได้ใช้ศึกษาค้นคว้า 

6. อาจารย์เปิดโอกาสให้นิสิตเป็นผู้ช่วยวิจัย เพื่อเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง 
7. การรับนิสิตจํานวนมาก ส่งผลต่อคุณภาพของนิสิตที่จบออกมา อยากให้คณะพิจารณาเรื่องการเปิดรับ

นิสิต 
8. คณะฯ ไม่มีห้องพักสําหรับนิสิตปริญญาโท  
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ภาคผนวกที่ 3 
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร และบุคลากร
คณะสังคมศาสตร์ 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์  
รายงานผลการดําเนินงานรอบปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ 
อาจารย์ 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ 
บุคลากรสายสนบัสนุน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ 
นิสิตปริญญาตรี ทุกชั้นปี 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ 
นิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก 
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คณะกรรมการประเมินฯ  
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

คณะกรรมการประเมินฯ  
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียม 
ห้องออกกําลังกาย 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียม 
ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมห้องประชุมรัฐสภาจําลอง คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมห้องสมุด

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ
ให้ผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ รับทราบ 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ 
ให้ผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ รับทราบ 
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