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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินฯ ได้

ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 20 -21 กันยายน พ.ศ. 2559 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะสังคมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.98  ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.78 ได้
คุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1) ของคณะสังคมศาสตร์  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.86  มีหลักสูตร 
“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 15 หลักสูตร มีหลักสูตรที่มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี 
จํานวน 8 หลักสูตร  และได้คุณภาพระดับปานกลาง จํานวน  7  หลักสูตร     โดยผลการดําเนินงานองค์ประกอบ
ท่ีมีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่  4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00  
องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  คะแนนเฉลี่ย 4.32  องค์ประกอบที่ 3  
การบริการวิชาการ  คะแนนเฉลี่ย 4.32   และองค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.50 
องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.03 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

 

 จุดเด่น 
           คณะมีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจากภายนอก 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จเชิงคุณภาพของแผนปฏิบัติการประจาํปี รวมถึงโครงการ กิจกรรม

ต่างๆ  
2. บุคลากรและนสิิตยังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ ไม่ท่ัวถึง 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดให้มีการอบรมการจัดทําแผน  วิธีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในเชิงคุณภาพของแผนปฏิบัติ

การประจําปี รวมถึงโครงการ กิจกรรมต่างๆ รวมถึงประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่กําหนด   
2. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคณุภาพกับบุคลากรและนิสิตอย่างทั่วถึง  เช่น การถ่ายทอด

ความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต 
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ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร  

เพื่อการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
2. ควรมีการหารือ และศึกษาวิธีการแก้ปัญหาสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ 
    ประจํา (ค่า FTES) ของคณะที่มีการเปิดสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป  
 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน   
1. ด้านการผลิตบัณฑิต มีหลักสูตรที่หลากหลายด้านสังคมศาสตร์ ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม

โดยคณะมีหลักสูตรทั้งหมด 15 หลักสูตร ผ่านการกํากับมาตรฐานคุณภาพทุกหลักสูตร โดยผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรที่มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี จํานวน 8  
หลักสูตร  และได้คุณภาพระดับปานกลาง จํานวน  7  หลักสูตร  ท้ังนี้ในปีการศึกษา 2558  คณะสังคมศาสตร์ มี
อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกลดลงจากปีท่ีผ่านมา จากร้อยละ 52.43 เป็นร้อยละ 49.77  และมี
อาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการลดลงจากร้อยละ 50.49  เป็นร้อยละ 50.23 เนื่องจากมีอาจารย์ท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาเอกและตําแหน่งวิชาการได้เกษียณอายุออกไป  รวมถึงสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา (FTES) ซ่ึงยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ (FTES เท่ากับ 25 :1)  

2.  ด้านการวิจัย  มีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ และมีระบบ กลไก 
ส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยการจัดหาแหล่งทุนวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะแก่อาจารย์ครบถ้วนตามแผนที่กําหนดไว้  โดยในปีการศึกษา 2558  คณะสังคมศาสตร์มีการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการและงานวิ จัยของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา จากร้อยละ 17.52   
เป็นร้อยละ 22.81 

3.  ด้านการบริการวิชาการ  มีการจัดโครงการ กิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสังคม ชุมชน ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน แต่ยังไม่พบการนําผลการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม และควรมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแก่สังคมให้มากขึ้น 

4.  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีนโยบายด้านการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตลอดจนการสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิต 
มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการยกระดับมาตรฐานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่
ระดับประเทศได้   
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ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2557  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 14 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 9 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน 5 กิจกรรม 
รายละเอียด ดังนี้  
 

โครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 
ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 
ยังไม่ได้

ดําเนินการ 
 รวม  14 กิจกรม 9 กิจกรรม 5 กิจกรรม 0 กิจกรรม 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1. ลดจํานวนรับนิสิตแต่ละภาควิชาให้สอดคล้องกับจํานวน

อาจารย์ท่ีมีอยู่ 
√  

2. ขออัตรากําลังเพิ่ม √  
3. ทําสัญญาจ้างผู้ทรงคุณวุฒิและจ้างอาจารย์พิเศษมาช่วย

สอน 
√  

4. กําหนด Agenda เร่ืองจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ ในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

 √  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
1. มีระบบจัดการฐานข้อมูลผลงานวิจัยออนไลน์ √  
2. มีกองทุนสนับสนุนงานวิจัย √   
3. กําหนดระเบียบให้ผู้รับทุนจะต้องตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล 
√  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
1. โครงการจัดทําแผนบริการวิชาการ √  
2. โครงการให้บริการความรู้ทางสังคมศาสตร์สู่สังคม √  
3. โครงการเสวนาสังคมศาสตร์เพื่อสังคม √  
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. โครงการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสังคมไทย 
√   

2. โครงการนํานิสิตตามรอบเบื้องพระยุคลบาท ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

√  

3. โครงการอุปสมบทหมู่บุคลากรและนิสิต ภาคฤดูร้อน √  
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
1. จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน √  
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สรุปข้อมูลผลการประเมนิในรอบปีที่ผ่านมา 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประเมินฯ 

ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะสังคมศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย  3.84  ได้คุณภาพระดับดี       ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 
ได้คุณภาพระดับดี    โดยปัจจัยนําเข้า (input) มีคะแนนเฉลี่ย 2.86  อยู่ในระดับพอใช้   กระบวนการ (process)  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.71 อยู่ในระดับพอใช้ และผลลัพธ์ (output) มีคะแนนเฉลี่ย 2.39 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง     

ท้ังนี้หากพิจารณาตามรายองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม) ของคณะสังคมศาสตร์  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.58  มีหลักสูตร “ผ่าน” ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร และมีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน  
1 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  คะแนนเฉลี่ย 4.10    
องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 2.84  
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย  3.00   องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรม 
คะแนนเฉลี่ย 3.00   และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.50   
 

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

• การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การดําเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทมีงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะใหค้ณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  
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สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและรว่มอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การดําเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

• วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  กําหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานขอ้มูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และนําข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทกุคน เพื่อตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และนําเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

• วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ี
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ท่ีดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

• กรอบการประเมินประสิทธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
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• กําหนดการประเมิน 
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 
08.30 – 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมแนวทางการประเมินในเบื้องต้น 

ณ ห้องประชุม คณะสงัคมศาสตร์ อาคาร 3 ช้ัน 2 ห้อง 3-201  
09.30 – 09.45 น. -  คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะสงัคมศาสตร ์   
 -  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ 
 -  ประธานคณะกรรมการประเมินฯชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางในการประเมิน  

   คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 
 -  ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศกึษา 2558  

   และผลการบริหารงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคณุภาพ 
09.45 - 10.450 น. คณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
10.45 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯพิจารณาผลการประเมินและข้อมูลหลักฐานตามองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้ 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินและข้อมูลหลักฐานตามองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้ (ต่อ) 
 
วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 
08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมการสัมภาษณ์ฯ  

ณ ห้องประชุม คณะสงัคมศาสตร์ อาคาร 4 ช้ัน 7 ห้อง 4-701 
09.00 – 09.30 น. สัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์ท่ีไม่ใช่ผู้บริหารของแต่ละภาควิชา  จํานวน  6 คน 
09.30 - 10.00 น. สนทนากลุ่มผู้ใช้บัณฑิต     จํานวน  3 คน 
10.30 – 11.00 น. สนทนากลุ่มศษิย์เก่า จํานวน  3 คน                           
11.00 – 12.00 น.  สัมภาษณ์นิสิตทุกระดับช้ันปีที่ 1 และ4 (คละภาคปกติและพิเศษ)        
  ระดับปริญญาตรี จํานวน 14 คน 
  ระดับปริญญาโท จํานวน  3 คน 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.45 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน

ของคณะสงัคมศาสตร์  
14.45 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ 
15.30 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจาให้ผู้บริหาร 

และบุคลากรของคณะสงัคมศาสตร์ รับทราบ 
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• เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

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 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 คณะสังคมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 3.98 ได้
คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 ได้คุณภาพระดับดี โดย
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะสังคมศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.86  มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 15 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00  องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  คะแนนเฉลี่ย 4.32  องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 4.00  และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.50  องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.03  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

1 การผลิตบัณฑิต 2.10 2.11 5.00 4.50 2.67 2.86 3.16 3.03 พอใช้ พอใช้

2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 2.83 2.96 4.28 4.32 ดี ดี
3 การบริการวิชาการ   5.00 4.00 5.00 4.00 ดีมาก ดี
4 การทํานุบํารุง-
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

5 การบริหารจัดการ   5.00 4.50 5.00 4.50 ดีมาก ดี
รวม 2.83 2.83 5.00 4.57 2.75 2.91 3.98 3.78 ด ี ดี

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ดีมาก ด ี พอใช้ พอใช้ ดี ด ี   
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสังคมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปผล 
การประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ์
(%หรือ
สดัส่วน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
(%หรือ
สดัส่วน)

(/ = บรรล,ุ  
x = ไม่บรรลุ) 

(/ = บรรล,ุ  
x = ไม่บรรลุ) 

ภาพรวมผลการประเมิน 8 7 3.98 3.78 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.16 3.03
1.1 ผลการบรหิาร
จัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คะแนน 
3.51 

  

40.06 2.67
  

42.95 2.86
  

x x 2.67 2.86
15 15   

1.2 อาจารย์ประจํา
คณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 80  
  

55.50 50.68 54.50 50.46 x x 3.17 3.15
109.50 108   

1.3 อาจารย์ประจํา
คณะที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 80  
  

55.00 50.23 55 50.93 x x 3.14 3.18

109.50 108   

1.4 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา 

สัดส่วน  
1 : 25 

  

4,563.93 45.41 4,563.93 45.64 x x 0.00 0.00

100.50 100   

1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 5
(ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 6) 

/ x 5.00 4.00

1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 6 / / 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  4.28 4.32
2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 6 6 / / 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ์
(%หรือ
สดัส่วน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
(%หรือ
สดัส่วน)

(/ = บรรล,ุ  
x = ไม่บรรลุ) 

(/ = บรรล,ุ  
x = ไม่บรรลุ) 

2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

สัดส่วน  
100,000 

บาทต่อคน  

25,504,300 248,822.44 25,504,300 255,043 / / 5.00 5.00

102.50 100   

2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

ร้อยละ 40 
  

25.20 22.60 25.80 23.67 x x 2.83 2.96

111.5 109   

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  5.00 4.00
3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 6 5
(ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 5) 

/ / 5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00
4.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 6 / / 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  5.00 4.50
5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการกาํกับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

6 ข้อ 7 6
(ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2) 

/ / 5.00 4.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบ
กํากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

6 ข้อ 6 6 / / 5.00 5.00
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.16 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.03 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

คณะยังไม่มีการให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดโครงการที่ให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยร่วมมือกับสมาคม

นิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า  
คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.28  ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.32 ได้คุณภาพระดับดี 
 จุดแข็ง 

อาจารย์มีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจากภายนอก 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 

ข้อเสนอแนะ 
- 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ไม่มีการนําผลประเมินมาปรับปรงุแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 
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องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดแข็ง 

มีกิจกรรมทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมหลากหลาย 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับศาสตร์ของคณะสังคมศาสตร์ 

  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50  ได้คุณภาพระดับดี 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่พบการกําหนดตัวช้ีวัดที่ เป็นเชิงคุณภาพเพื่อแสดงประสิทธิภาพของการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของแผนหรือโครงการ 

2. ไม่พบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรกําหนดตัวช้ีวัดที่เป็นเชิงคุณภาพเพื่อแสดงประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ

แผนหรือโครงการ 
2. ควรมีวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต

และโอกาสในการแข่งขัน 
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ภาคผนวก 
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        ภาคผนวกที่ 1   
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ในระบบ QAIS ปี พ.ศ.2559 

ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 108

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 0
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 53.5
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 54.5

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 53
จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0
จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 35.5
จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 17.5

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 26
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 6
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 20

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 24
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 10
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรอืเทียบเท่า 14

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 5
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 4,563.93
ระดับอนุปริญญา 0
ระดับปริญญาตรี 3,470.03
ระดับ ป.บัณฑิต 0
ระดับปริญญาโท 605.22
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0
ระดับปริญญาเอก 2.5

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 2,725,000.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
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ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,725,000.00

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 22,779,300.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22,779,300.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 99
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 99

จํานวนนักวิจยัประจําที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1

จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 9
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9

จํานวนนักวิจยัประจําที่ลาศึกษาต่อ 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 40
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.2) 

8

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8



 18 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรอืในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ค่าน้ําหนัก 0.4) 

7

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ําหนัก 0.4) 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ําหนัก 0.6) 

7

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ําหนัก 0.8) 

4

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

2
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ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ําหนัก 1.0) 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
(ค่าน้ําหนัก 1.0) 

0

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

ผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (ค่าน้ําหนัก 1.0) 10
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุสั์ตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (ค่าน้ําหนัก 1.0) 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(ค่าน้ําหนัก 1.0) 

0

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ําหนัก 1.0) 

2

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2
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ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน
จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online (ค่าน้ําหนัก 0.2) 

0

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ําหนัก 0.4) 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.6) 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
(ค่าน้ําหนัก 0.8) 

0

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูภิาคอาเซียน (ค่าน้ําหนัก 1.0) 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 1.0) 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
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ภาคผนวกที่ 2  
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มอาจารย์ที่ไม่ใชผู่้บรหิารของแต่ละภาควิชา จํานวน 6 คน 

1. คณะสังคมศาสตร์ มีการจัดโครงการ KM ให้กับบุคลากรทุกระดับทุกปี 
2. อาจารย์มีการวางแผนเกี่ยวกบัการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
3. อาจารย์มีกิจกรรมบริการวิชาการให้บุคคลภายนอก 
4. อาจารย์มีการทําวิจัยร่วมกันระหว่างสาขา 
5. คณะสังคมศาสตร์ มีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม / สัมมนา 
6. จุดเด่น/จุดเน้น ของคณะสังคมศาสตร์คือ การบูรณาการศาสตร์ของสงัคมศาสตร์ เน้นทางด้านวิจัย 
7. ความโดดเด่นของคณะสังคมศาสตร์ 

- การอยู่ด้วยกันในความแตกต่าง 
- มีการเน้นการบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

8. ความประทับใจของอาจารย์ต่อคณะสงัคมศาสตร์ 
- คณะสังคมศาสตร์ มีความหลากหลายของรายวิชา 
- นิสิตมีความเช่ือฟังอาจารย์ผู้สอน สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ดี 
- มีความประทับใจเพื่อนร่วมงาน มีความใกล้ชิด สนิทสนมกัน 
- ประทบัใจความใฝ่รู้ของนิสิต 

9. คณะสังคมศาสตร์ ควรปรับ 
- แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี โดยคํานึงถึงภารกจิหลักและภารกิจรอง 
- ควรปรับฐานข้อมูลการวิจัยออนไลน์ของสายสังคมศาสตร์ 

 
กลุ่มศิษย์เก่า  จํานวน 3 คน 

1. คณะสังคมศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิตจัดกิจกรรมมากมาย 
2. กิจกรรมที่ภาควิชา หรือคณะสังคมศาสตร์ จัดทําให้นิสิตรูจั้กกันมากขึ้น 
3. สมาคมศิษย์เก่า มีกิจกรรมที่จัดร่วมกับคณะสังคมศาสตร ์เช่น งานบวช เป็นต้น 
4. คณะสังคมศาสตร์ ช่องทางในการประชาสมัพันธ์ระหว่างนิสิต และสมาคมศิษย์เก่า ผ่านทาง Facebook 

หรือ Line 
5. คณะสังคมศาสตร์ มีกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ 
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กลุ่มเจ้าหน้าที่ จํานวน 6 คน 

1. แนวความคิดระหว่างผู้บรหิารกับบุคลากรไม่สอดคล้องกัน 
2. บุคลากรบางกลุ่ม มองการประกันคุณภาพเป็นการเพิ่มภาระงานมากขึ้น 
3. บุคลากรมีความต้องการเพิ่มอัตรากําลังมาช่วยปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรมีความต้องการปรับปรุงห้องทํางาน ซ่ึงคับแคบ และอยู่ด้วยกันหลายคน 

 
กลุ่มนิสิตระดับชั้นปีที ่1 และปีที่ 4 (คละภาคปกติและภาคพิเศษ) จํานวน 12 คน 

1. นิสิตต้องการให้มีวิชาบูรณาการร่วมกับสาขาอ่ืนๆ 
2. นิสิตต้องการให้คณะสังคมศาสตร์เน้นให้ความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ 
3. นิสิตต้องการให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับต่างประเทศ  
4. นิสิตต้องการให้มีวิชาปฏิบัติการในห้องเรียนเพิ่มมากข้ีน 
5. นิสิตต้องการให้มีแหล่งสืบค้นเอกสารการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 
6. นิสิตต้องการอยากให้มีการจัดกิจกรรมต่างสถาบันการศึกษา 
7. นิสิตต้องการสถานที่สําหรับจัดกิจกรรม เช่น อาคารสังคมศาสตร์ 1 ช้ัน 5 
8. นิสิตส่วนใหญ่ไม่ทราบแนวทางการประกันคุณภาพ ยกเว้นนิสิตที่จัดกิจกรรมจะทราบ เพราะนําหลัก 

PDCA มาประกอบการจัดกิจกรรม 
9. นิสิตต้องการให้คณะสังคมศาสตร์ ติดไฟส่องสว่าง เนื่องจากเวลากลางคืนบริเวณคณะสังคมศาสตร ์

มืดมาก 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานประเมินฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ  
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการประเมินฯ 

คณบดี รองคณบดี และบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการ 
ประเมินฯ พร้อมแนะนําผู้บริหาร 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะสังคมศาสตร์
โดย รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์ และซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คณะกรรมการ ประเมินฯ รายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ รับทราบ  

คณะกรรมการประเมินฯ ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารและ
บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ 


