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คํานําคํานํา  
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาถือเป�นภารกิจท่ีสําคัญอย�างหนึ่งของคณะสังคมศาสตร% 
เพ่ือท่ีจะกําหนดระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานในรอบป.การศึกษา
หนึ่งๆ ในแต�ละองค%ประกอบอย�างมีคุณภาพ เพ่ือเป�นหลักประกันแก�ผู1ท่ีมีส�วนเก่ียวข1อง และสาธารณะให1
เกิดความม่ันใจว�าสถานศึกษาสามารถสร1างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นการประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงต1องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง คณะสังคมศาสตร% มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ได1ดําเนินการให1มี
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาต้ังแต�ป. 2540 เป�นต1นมา โดยได1รับการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย และได1รับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค%การมหาชน) โดยจากผลการตรวจสอบคุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ในระยะเวลาท่ีผ�านมาได1สะท1อนให1 คณะสังคมศาสตร%ได1รับทราบถึงจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และ
ข1อเสนอแนะต�างๆ ซ่ึงเป�นประโยชน%ในการพัฒนาคณะต�อไป โดยคณะสังคมศาสตร%ได1ตระหนักถึง
ความสําคัญของการร�วมมือร�วมใจจากบุคลากรของคณะทุกคน รวมท้ังการกระตุ1นให1ผู1บริหารของคณะให1
ต่ืนตัวในด1านคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป�นป@จจัยหลักในการนําไปสู�ความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

  รายงานการตรวจประเมินตนเองฉบับนี้คณะสังคมศาสตร%จัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค%ในการ
ตรวจประเมินตนเอง โดยรอบระยะเวลาของการตรวจประเมิน คือ ป.การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 
31 พฤษภาคม 2555) ซ่ึงจะใช1รอบระยะเวลานี้กับการตรวจประเมินคุณภาพทุกองค%ประกอบยกเว1นบาง
องค%ประกอบ ซ่ึงจะใช1รอบระยะเวลาของป.งบประมาณ ป. 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) 
สาระสําคัญของรายงานการตรวจประเมินตนเองเล�มนี้จะประกอบไปด1วยข1อมูลพ้ืนฐานของทุกหน�วยงาน 
รายงานผลการดําเนินงานตามองค%ประกอบคุณภาพการศึกษา ผลการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
ภายในและวิเคราะห%ตนเอง ผลการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามแผนพัฒนาและการปรับปรุง และ
แหล�งตรวจสอบ 
 

  คณะสังคมศาสตร%ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกชุดท่ีเก่ียวข1อง ตลอดจนบุคลากรทุกคนท่ี
ให1ข1อคิดเห็น ข1อเสนอแนะจนทําให1งานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสําเร็จลุล�วงไปได1ด1วยดี    
เพ่ือประโยชน%ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของคณะท่ีได1ตั้งไว1 

 
 

      (รองศาสตราจารย% ดร.มนฤตย%พล อุรบุญนวลชาติ) 
                         คณบดีคณะสังคมศาสตร% 

             กรกฏาคม 2555 
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บทนําบทนํา    
บทสรุปผู;บริหารบทสรุปผู;บริหาร  

 
          คณะสังคมศาสตร% มีพันธกิจหลักในด1านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให1บริการทาง
วิชาการแก�สังคม ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมิน
คุณภาพภายใน เพ่ือให1ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
ตามกระบวนการในระบบประกันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% 
 

  รอบป.การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) คณะสังคมศาสตร%    
มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง 9 องค%ประกอบ และมีการดําเนินการตาม
ตัวบ�งชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 37 ตัวบKงช้ี (ได1แก�ตัวบ�งชี้ สกอ. 23 ตัวบ�งชี้ มก. 1 ตัวบ�งชี้ และ    
สมศ. 13 ตัวบ�งชี้ ยกเว1นตัวบ�งชี้สมศ. ท่ี 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2) โดยผลการประเมิน
ตนเอง และ   ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

คKาคะแนน 

รายองค5ประกอบ 
ผลการประเมิน 

ประเภทตัวบKงช้ี   จํานวน 
ตัวบKงชี ้ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวบ�งชี้ สกอ. 23 ตัวบ�งชี้ 23 4.79 3.87 ดีมาก ดี 
ตัวบ�งชี้ สกอ. 23 ตัวบ�งชี้ + มก. 1 ตัวบ�งชี้   24 4.79 3.79 ดีมาก ดี 
ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 1 - 11  (ยกเว1นตัวบ�งช้ีที่ 4) 10 3.70 3.49 ดี พอใช; 
ตัวบ�งชี้ สมศ. ท่ี 1 – 15  (ยกเว1นตัวบ�งช้ีที่ 4, 12) 13 3.79 3.55 ดี ดี 
ตัวบ�งชี้ สกอ. 23 ตัวบ�งชี้ และสมศ. 12 ตัวบ�งชี้ 
(ยกเว1นตัวบ�งช้ีสมศ. ท่ี 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2) 

35 4.42 3.75 ดี ดี 

ตัวบ�งช้ี สกอ. 23 ตัวบ�งช้ี มก. 1 ตัวบ�งช้ีและสมศ. 12 ตัวบ�งช้ี 
(ยกเว1นตัวบ�งช้ีสมศ. ท่ี 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2) 

36 4.43 3.71 ดี ดี 

ตัวบ�งชี้ สกอ. 23 ตัวบ�งชี้ และสมศ. 13 ตัวบ�งชี้ 
(ยกเว1นตัวบ�งช้ีสมศ. ท่ี 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2) 

36 4.43 3.76 ดี ดี 

ตัวบ�งช้ี สกอ. 23 ตัวบ�งช้ี มก. 1 ตัวบ�งช้ีและสมศ. 13 ตัวบ�งช้ี 
(ยกเว1นตัวบ�งช้ีสมศ. ท่ี 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2) 

37 4.44 3.71 ดี ดี 

 
รายละเอียดสรุปได1ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค%ประกอบคุณภาพ 

จํานวน 

ตัวบKงชี้ 
คKาคะแนน 

รายองค5ประกอบ 
ผลการประเมิน 

องค5ประกอบคุณภาพ 

สกอ. สมศ. มก. รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค%และแผนงาน 1 - - 1 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

2 การผลิตบัณฑิต 8 4* - 12 4.02 2.78 ดี พอใช; 
3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ 2 - 1 3 5.00 3.67 ดีมาก ดี 

4 การวิจัย 3 3 - 6 4.59 3.85 ดีมาก ดี 

5 การบริการทางวิชาการแก�สังคม 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 

คะแนนเฉลี่ยตามตัวบKงชี้ สกอ. สมศ. และมก. 23 13 1 37 4.44 3.71 ดี ดี 
คะแนนเฉลี่ยตามตัวบKงชี้ สกอ. และสมศ. 23 13  36 4.43 3.76 ดี ดี 

  จากการวิเคราะห%ตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก คณะสังคมศาสตร% 
พบว�า มีจุดแข็ง และจุดอ�อน ซ่ึงคณะสังคมศาสร%ได1กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว1ดังนี้ 

จุดแข็ง 

1.  คณะสังคมศาสตร%มีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และหลักสูตรท่ีเปVดสอนได1รับ
ความสนใจจากผู1เรียนท้ังระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และและระดับปริญญาเอก 

2.  คณะสังคมศาสตร%มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 

1.  คณะสังคมศาสตร%มีนิสิตท่ีเลือกเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก ยังไม� ถึงเกณฑ%ท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%กําหนด ทางคณะจึงกําหนดเกณฑ%ข้ันตํ่า 30 : 70 ในการเลือกเรียน แผน ก และ ข 

2.  การวิจัยและงานสร1างสรรค% และการนําความรู1จากการวิจัยและการให1บริการวิชาการแก�ชุมชน
มาใช1ในการเรียนการสอนและการวิจัยยังไม�ถึงเกณฑ%ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%กําหนด 
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แนวทางการเสริม 
 

1.  คณะสังคมศาสตร%ควรมีระบบและกลไกให1นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเลือกเรียนในแผน ก มากข้ึน 
2.  คณะสังคมศาสตร%ควรสนับสนุนให1อาจารย%ท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร1างสรรค% ผลงานการ

ให1บริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน มากข้ึน 
 
  ในส�วนของ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได1มีการวิเคราะห%จุดแข็ง จุดท่ีควร
พัฒนา และข1อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป�นแนวทางให1หน�วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานให1มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 
จุดแข็ง 
 

1. คณะสังคมศาสตร% มีการสนับสนุนกิจกรรมนิสิตท่ีเข1มแข็ง  นิสิตทุกสาขาวิชาได1มีโอกาสทํา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรได1ท่ัวถึง 

2. มีหลักสูตรด1านสังคมศาสตร%ท่ีหลากหลายท้ังในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 
ครอบคลุมท้ังทางด1านสังคมศาสตร% มนุษยศาสตร% วิทยาศาสตร% และมีหลักสูตรท่ีเป�นหลักสูตรบูรณาการ
หรือสหวิทยาการ  แต�ละหลักสูตรได1รับความนิยมจากผู1เรียน 

3. มีเงินรายได1จากการบริหารหลักสูตรท้ังภาคปกติ  ภาคพิเศษ  ท่ีเพียงพอต�อการบริหารงาน 
และพัฒนาบุคลากรของคณะ 

4. งานวิจัยของคณะสังคมศาสตร% สามารถนําไปใช1ประโยชน%ได1จริงในการสร1างความเข1มแข็ง
ให1แก�สังคม การสนับสนุนการวิจัยด1วยทุนวิจัยของคณะและการจัดหาแหล�งทุนจากภายนอกมีเพียงพอใน
การสร1างงานวิจัยท่ีมีท้ังปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงแสดงให1เห็นจากผลงานตีพิมพ%ในวารสารวิชาการท้ัง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

5. มีความร�วมมือของภาคเอกชนและหน�วยงานของรัฐ ร�วมกับคณะสังคมศาสตร% ในการสร1าง
เครือข�ายการสร1างความเข็มแข็งให1แก�ชุมชน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

1. คณะสังคมศาสตร% ควรใช1จุดแข็งท่ีมีอยู�ด1านงบประมาณเงินรายได1  ในการพัฒนาบุคลากรท้ัง
สายวิชาการและสายสนับสนุน  อาทิการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงจะสามารถกําหนดเปXาหมายการเพ่ิมคุณวุฒิ
คณาจารย%ระดับปริญญาเอก  หรือการขอตําแหน�งทางวิชาการของคณาจารย%ได1ชัดเจนข้ึน 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
 

1.   ไม�พบระบบการสร1างทีมวิจัยและทิศทางการวิจัยหลักของคณะ รวมท้ังยังไม�พบการให1ความรู1
ด1านจรรยาบรรณของนักวิจัย และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข1องกับอาจารย%และนักวิจัย อย�างเป�นรูปธรรม 

2.   ไม�พบเอกสารแสดงการสํารวจความต1องการของชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน�วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการจัดทําแผนการบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร%   

 
ข;อเสนอแนะ 
 

1. คณะสังคมศาสตร% มีจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีมากถึง 3,500 คน  และมีภาระงานสอน
ค�อนข1างมาก ทําให1อัตราส�วนของอาจารย%ต�อนิสิตเต็มเวลา (FTES)  อยู�ในเกณฑ%ท่ีเกินมาตรฐานท่ีกําหนด 
จาก 1 : 25   สูงถึง  1 : 63.20  ดังนั้น คณะสังคมศาสตร% จึงไม�ควรเพ่ิมนิสิตระดับปริญญาตรีให1มากข้ึนอีก 

2. ควรมีการพัฒนาระบบการสร1างทีมวิจัย และการให1ความรู1ด1านจรรยาบรรณของนักวิจัย และ
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวข1องกับอาจารย%และนักวิจัย อย�างเป�นรูปธรรมเพ่ือท่ีจะช�วยเสริมความแข็งแกร�งด1านการ
วิจัยของคณะ  

3. ควรดําเนินการสํารวจความต1องการของชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน�วยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการจัดทําแผนการบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร%อย�างเป�นรูปธรรมต�อไป   
 

ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง  4  ด;าน 
 

 คณะสังคมศาสตร% มีบุคลากรท่ีกําลังศึกษาต�อปริญญาเอก จํานวน 10 คน และกําลังจะไป
ศึกษาต�อระดับปริญญาเอกอีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงจะทําให1มีคณาจารย%คุณวุฒิปริญญาเอกมีสัดส�วนตามเกณฑ%
มาตรฐานสถาบันการศึกษากลุ�ม ง ในไม�ช1านี้   และจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก  ซ่ึงทํา
วิทยานิพนธ%ก็มีแนวโน1มท่ีจะเพ่ิมข้ึนตามนโยบายการรับนิสิตของคณะ 
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ประสิทธิภาพผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบป�การศึกษา 2553 

  การติดตามผลการดําเนินงานตามข1อเสนอแนะจากการประเมินในรอบป.การศึกษา 2553  
พบว�า คณะสังคมศาสตร% มีการพัฒนาปรับปรุงแก1ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีโครงการ
ท้ังหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 31 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล1ว 25 กิจกรรม  และอยู�ระหว�าง
ดําเนินงาน 6 กิจกรรม 

  ท้ังนี้คณะสังคมศาสตร%  ยังไม�สามารถดําเนินการแก1ไขจุดอ�อนตามข1อเสนอแนะของการ
ประเมินคุณภาพในป.ท่ีผ�านมาได1ครบถ1วน  คณะจึงควรจัดลําดับความสําคัญก�อนหลังของตัวบ�งชี้ท่ีเห็นว�ามี
ความสําคัญจําเป�นต1องได1รับการปรับปรุง  และกําหนดผู1รับผิดชอบ พร1อมท้ังระยะเวลาท่ีแล1วเสร็จ 

 



บทที่ บทที่ 11  

ข�อมูลพ้ืนฐานของหน�วยงานข�อมูลพ้ืนฐานของหน�วยงาน  

11..1 1 ช่ือหน�วยงานช่ือหน�วยงาน 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

11..2 2 ท่ีตั้งท่ีตั้ง 

คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เลขท่ี 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทร.  0 2561 3480  0 2561 3484  โทรสาร  0 2561 2738 
Home page  :  http://www.soc.ku.ac.th 

 

11..33  ประวัติความเป$นมาประวัติความเป$นมา  
 

ประวัติความเป$นมา 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได?เปAดสอนวิชาด?านสังคมศาสตร ต้ังแตE พ.ศ.2486 เปFนต?นมา 
พร?อมๆ กับการกEอต้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายวิชาท่ีเปAดสอนในขณะนั้น ได?แกE วิชากฎหมาย      
เปAดสอนอยูEในคณะสหกรณ สังกัดแผนกวิชานิติศาสตร สEวนรายวิชาด?านสังคมศาสตร ก็เปAดสอนเพียงบาง
รายวิชา ได?แกE สังคมวิทยาเบ้ืองต?น สังคมวิทยาชนบท แตEยังไมEมีภาควิชาสังกัด 
 

  ในปP พ.ศ.2509 ได?มีคณะวิทยาศาสตรและอักษรศาสตรเกิดข้ึน แผนกวิชาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตรจึงได?มาสังกัดอยูEในคณะนี้ โดยมี ศาสตราจารย ดร. นิพนธ คันธเสวี เปFนหัวหน?าแผนก 
 

  คณะสังคมศาสตรต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2517 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี       
มีท่ีทําการอยูEท่ีอาคารชั่วคราวหลังท่ี 4 ตรงข?ามกับคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ เม่ือแรกกEอต้ัง คณะ
สังคมศาสตรยังไมEได?มีการแบEงสEวนราชการในคณะสังคมศาสตรแตEอยEางใด จนกระท่ังวันท่ี 2 ตุลาคม 2518  
จึงได?มีสํานักงานเลขานุการเกิดข้ึนกEอน ตEอมาในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2518 จึงมีการแบEงสEวนราชการ
ข้ึนมาอีก 5 สEวนราชการ นอกเหนือจากสํานักงานเลขานุการท่ีมีอยูEแล?ว คือ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา ภาควิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และ
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
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  ตEอมาในปP พ.ศ.2522 เม่ืออาคารคณะสร?างเสร็จจึงได?ย?ายท่ีทําการคณะมาอยูEท่ีอาคาร
คณะสังคมศาสตรในปWจจุ บัน และได? เ พ่ิมภาควิชานิ ติศาสตร  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี               
ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2523 ภาควิชานิติศาสตรนี้แตEเดิมสังกัดอยูEในคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
เม่ือคณะมนุษยศาสตรกEอต้ังข้ึนในปP พ.ศ.2528 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาได?ย?ายไปสังกัดในคณะ      
ดังกลEาว และได?แยกภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชาประวัติศาสตร ออกจากกันด?วย 
 

  ปWจจุบัน คณะสังคมศาสตรมีสEวนราชการในสังกัดรวมท้ังสิ้น 7 สEวนราชการ คือ 
1.  สํานักงานเลขานุการคณะ 
2.  ภาควิชาจิตวิทยา 
3.  ภาควิชานิติศาสตร 
4.  ภาควิชาประวัติศาสตร 
5.  ภาควิชาภูมิศาสตร 
6.  ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
7.  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 
1.4 ปรัชญา ปณิธานของคณะสังคมศาสตร+ 
 

พัฒนาความเข?มแข็งทางวิชาการสังคมศาสตร  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
และสร?างจิตสํานึกรับใช?สังคม 

 

วิสัยทัศน+ 
 

คณะสังคมศาสตรเปFนสถาบันการศึกษาท่ีมีความเปFนเลิศทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร 
มีผลงานเปFนประโยชนแกEสังคม เปFนผู?นําทางปWญญาเพ่ือการพัฒนาประเทศอยEางยั่งยื่น 

 
วัตถุประสงค+ของคณะสังคมศาสตร+ 
 

1.  เพ่ือจัดการศึกษาด?านสังคมศาสตรให?แกEเยาวชนและประชาชน 
2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีปWญญา รู?เหตุรู?ผล อยูEในคุณธรรมและมีจิตสํานึกเพ่ือสEวนรEวม 
3.  เพ่ือสร?างงานวิจัยและการประยุกตใช?เพ่ือพัฒนาสังคมอยEางยั่งยืน 
4.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ีสEงเสริมความเชื่อม่ันของประเทศและความม่ันคงของรัฐ 
5.  เพ่ือให?มีระบบบริหารของคณะท่ียึดม่ันในการบริหารจัดการท่ีดี 
6.  เพ่ือสEงเสริม สนับสนุนการวิจัยและเผยแพรEสูEสังคม 
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พันธกิจของคณะสังคมศาสตร+ 
 

สร?างและพัฒนาองคความรู?ในสาขาสังคมศาสตร  ให?บริการทางวิชาการแกEสังคมพร?อมท้ัง
สร?างคนท่ีมีปWญญา รู?เหตุรู?ผล อยูEในคุณธรรมและมีจิตสํานึกเพ่ือสEวนรวม โดยมีการบริหารทรัพยากรอยEางมี
ประสิทธิภาพ รEวมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบตEอสังคม เพ่ือให?เปFนกลไกสําคัญในการนําประเทศไปสูE
ความผาสุกและม่ันคง 
 
คณะสังคมศาสตร มีพันธกิจ 4 ด?าน ประกอบด?วย 
 

1. การผลิตบัณฑิต คณะสังคมศาสตรได?จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี และสูงกวEาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาจิตวิทยา นิติศาสตร ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 
รัฐศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

2. การวิจัย คณะสังคมศาสตรได?ดําเนินการศึกษา ค?นคว?า และวิจัยทางสังคมศาสตรเพ่ือสร?างองค
ความรู?และความเปFนเลิศทางวิชาการทางด?านสังคมศาสตร โดยดําเนินการรEวมกับมหาวิทยาลัยและ
หนEวยงานภายนอก 

3. การบริการทางวิชาการ คณะสังคมศาสตรให?บริการทางวิชาการใน 2 ลักษณะ คือ จัดการเรียน
การสอนวิชาพ้ืนฐานในหมวดศึกษาท่ัวไปให?แกEนิสิตคณะตEางๆ ในมหาวิทยาลัย และให?บริการด?านวิชาการ 
การฝ[กอบรม แกEชุมชนและสังคมโดยรวม 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตรมีสEวนรEวมในการพัฒนาสังคมท้ังสังคมเมืองและ
ชนบท รวมถึงการดําเนินกิจกรรมเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะดังกลEาว 
 
คณะสังคมศาสตร มีพันธประเด็นยุทธศาสตร 7 ประเด็น ประกอบด?วย 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การสร?างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู?ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช?ความรู?เปFนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของรัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฏหมายด?านการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  การศึกษาและวิจัยเพ่ือให?พัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาลและสEงเสริมสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7  การศึกษาและวิจัยเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
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เป0าประสงค+ของคณะสังคมศาสตร+ 
 

1.  สร?างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู?ท่ีหลากหลาย ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให?แกEเยาวชนและประชาชน 

2.  ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 
3.  สร?างองคความรู?และถEายทอดวิทยาการในสาขาวิชาตEางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให?สามรถพ่ึงพา

ตนเองได?อยEางยั่งยืน และสามารถชี้นําเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
4.  สEงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือฟ̂_นฟูความเชื่อม่ันของประเทศและความม่ันคงของรัฐ 
5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีธรรมภิบาล มีความโปรEงใส และรEวม

รับผิดชอบตEอสังคม 
6.  พัฒนาการจัดการศึกษาและวิจัยด?านวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวข?องกับวิทยาศาสตรสุขภาพและสาขา

ท่ีเก่ียวข?องกับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7.  สEงเสริมการศึกษาและวิจัย พร?อมท้ังเสริมสร?างจิตสํานึกและคEานิยมท่ีดีงามในการอนุรักษและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
1.5 เอกลักษณ+ อัตลักษณ+ ของหน�วยงาน 
 

คณะสังคมศาสตร ได?ใช?เอกลักษณ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ 
- เอกลักษณ+ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร+  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มุEงสร?างศาสตรแหEงแผEนดิน เพ่ือความกินดีอยูEดีของชาติ 

(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation) 
- อัตลักษณ+ (Identity) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร+ 

สํานึกดี (Integrity) มุEงม่ัน (Determination) สร?างสรรค (Knowledge creation) สามัคคี (Unity) 
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1.6 แผนงานประจําปEของหน�วยงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร+ เป0าประสงค+ กลยุทธ  ของคณะสังคมศาสตร+ 

คณะสังคมศาสตร มีพันธประเด็นยุทธศาสตร 7 ประเด็น ประกอบด?วย 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   การสร?างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู?ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช?ความรู?เปFนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของรัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5   การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฏหมายด?านการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6   การศึกษาและวิจัยเพ่ือให?พัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาลและ 

      สEงเสริมสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7   การศึกษาและวิจัยเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 1 : การสร�างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
เป0าประสงค+เชิงยุทธศาสตร+ :  สร�างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย ท้ังการศึกษา

ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให�แก�
เยาวชนและประชาชน 

 
ตัวช้ีวัด เป0าหมาย 

1. จํานวนผู?สําเร็จการศึกษาด?านสังคมศาสตรและสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
(เฉพาะปริญญาตรี) 

733 

2. จํานวนนิสิตท่ีรับเข?าใหมEด?านสังคมศาสตรและสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 1,040 
3. จํานวนนิสิตท่ีคงอยูEด?านสังคมศาสตรและสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 3,682 
4. จํานวนโครงการพัฒนานิสิตให?เปFนเลิศด?านคุณธรรมควบคูEกับพัฒนา
ความเปFนเลิศทางวิชาการ 

5 

5. จํานวนนิสิตท่ีเข?ารEวมโครงการพัฒนานิสิตให?เปFนเลิศด?านคุณธรรมควบคูE
กับพัฒนาความเปFนเลิศทางวิชาการ 

100 
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กลยุทธ+ 
1. จัดการศึกษาท่ีเหมาะสมในแตEละวิทยาเขตอยEางมีมาตรฐานและมีคุณภาพ พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนแบบ e-learning ผลิตบุคลากรให?สอดคล?องกับความต?องการของภาคการผลิตและบริการ รวมท้ัง
วิสาหกิจชุมชน 
2. ปรับปรุงระบบการรับนิสิตให?ผู?เรียนในภูมิภาคและผู?ด?อยโอกาสทางการศึกษาสามารถเข?าศึกษาในวิทยา
เขตตEางๆ และ/หรือได?มีโอกาสเข?าถึงระบบการศึกษาเรียนรู?ได?อยEางท่ัวถึง 
3. สEงเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาให?แกEผู?ด?อยโอกาส ผู?พิการ และผู?มีความสามารถพิเศษ 
4. พัฒนานิสิตให?เปFนเลิศด?านคุณธรรมควบคูEไปกับพัฒนาความเปFนเลิศทางวิชาการ 
 

แผนงานท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 1 
 

การจัดการศึกษาด�านสังคมศาสตร+ 
โครงการ งบประมาณปE 2554 ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดการศึกษาด?านสังคมศาสตร งบประมาณแผEนดิน รองคณบดีฝqายวิชาการ / 
ภาควิชา 

2. โครงการจัดการศึกษาในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน งบประมาณแผEนดิน รองคณบดีฝqายวิชาการ /  
ภาควิชาภูมิศาสตร 

3. โครงการจัดการศึกษาสําหรับผู?ด?อยโอกาสผู?พิการ 
และผู?มีความสามารถพิเศษ 

งบประมาณแผEนดิน รองคณบดีฝqายวิชาการ / 
ภาควิชา 

4. โครงการจัดทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนานิสิต งบประมาณเงินรายได? รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต / 
ภาควิชา 
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การพัฒนาศักยภาพนิสิต 
โครงการ งบประมาณปE 2554 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด?านทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ 
- โครงการอบรมนิสิต 4 โครงการ  
- โครงการอาจารยพบนิสิตในท่ีปรึกษา ปP
การศึกษาละ 2 ครั้ง  
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา  
- โครงการเรEงรัดการทําวิทยานิพนธและการ
ค?นคว?าอิสระ  
- โครงการสานสัมพันธอาจารยและนิสิต
บัณฑิตศึกษา 

0.910 
 
 
 
 

0.190 
 

รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต / 
ภาควิชา 

 
 
 
 

ภาควิชาภูมิศาสตร (0.070) 
โครงการพิเศษ (0.120) 

 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด?านบุคลิกภาพ 
- โครงการปWจฉิมนิเทศ ภาควิชาภูมิศาสตร 

0.350 
 

0.005 

รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต / 
ภาควิชา 

 
ภาควิชาภูมิศาสตร 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด?านพัฒนา
คุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

0.160 รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต / 
ภาควิชา 

โครงการ งบประมาณปE 2554 
(ล�านบาท) 

ผู�รับผิดชอบ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด?านพัฒนา
จิตสํานึกตEอสEวนรวม 

0.040 รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต / 
ภาควิชา 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด?านพัฒนา
สุขภาพและกายภาพ 
- โครงการพัฒนาสภาพภูมิทัศนซุ?มอEานหนังสือ
ชุมนุมภูมิศาสตร 

0.450 
 

0.005 
 

รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต / 
ภาควิชา 

 
ภาควิชาภูมิศาสตร (โครงการ

พิเศษ) 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตภาควิชา
จิตวิทยา 

- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมของ   
 นิสิตภาควิชาจิตวิทยา 

- โครงการสัมมนาจิตวิทยาคลินิก 

 
 

0.050 
 

0.050 

ภาควิชาจิตวิทยาและ
สาขาวิชา 

 
” 
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โครงการ งบประมาณปE 2554 
(ล�านบาท) 

ผู�รับผิดชอบ 

- โครงการจิตวิทยาเพ่ือการเสริมสร?าง 
 สุขภาพจิตแกEผู?ด?อยโอกาส 

- โครงการกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 นักจิตวิทยาและสร?างสัมพันธภาพของนิสิต 
 จิตวิทยา ปริญญาโท 

- โครงการศึกษาดูงานในโครงการพระราชดําริ  
 และโครงการสร?างจิตสํานึกด?านสิ่งแวดล?อม 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา 
 บุคลิกภาพและโครงการเสริมสร?าง 
 สัมพันธภาพของนิสิต ป.โท 

- โครงการสัมมนาจิตวิทยาพัฒนาการ ระดับ   
 ปริญญาตรี  

- โครงการสัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ 
  องคการ ระดับปริญญาตรี 
- โครงการสัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ  
   องคการ ระดับปริญญาโท 
- โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสําหรับ 
 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา 
 อุตสาหกรรมและองคการ 
 

0.050 
 

0.050 
 
 

0.050 
 

0.060 
 
 

0.040 
 

0.040 
 

0.050 
 

0.050 
 

 
 

” 
” 

 
” 

 
 
” 
 
” 
 
 
” 
 
” 
 
” 
 
” 
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โครงการ งบประมาณปE 2554 
(ล�านบาท) 

ผู�รับผิดชอบ 

- โครงการพัฒนาความเข?มแข็งทางการศึกษา 
 ของนิสิต ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยา  
 อุตสาหกรรมและองคการ 

- โครงการศึกษาดูงานด?านการบริหาร 
  หนEวยงานของรัฐหรือเอกชนของนิสิต ป.ตรี   
 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

0.060 
 
 

0.050 

ภาควิชาจิตวิทยาและ
สาขาวิชา 

 
 
” 
 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตภาควิชา
นิติศาสตร 
- โครงการอบรมจริยธรรมสําหรับนักกฎหมาย 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะในอาชีพ 
- โครงการจ?างนิสิตชEวยงานด?านวิชาการของ
ภาควิชานิติศาสตร 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรีชั้นปPท่ี 1 

 
 

0.020 
0.015 
0.150 

 
0.020 

 
 

ภาควิชานิติศาสตร 
” 
” 
 
” 
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ประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 2 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เป0าประสงค+เชิงยุทธศาสตร+ :  ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 

 

ตัวช้ีวัด เป0าหมาย 
1. ร?อยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทEา 40% 
2. ร?อยละของอาจารยประจําท่ีมีตําแหนEงทางวิชาการ 40% 
3. ร?อยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติ  เปFนท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ  ท่ีทําหน?าท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

90% 

4. จํานวนบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกท่ีตีพิมพเผยแพรE 15 
5. ร?อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได?งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปP 

60% 

 
กลยุทธ+ 
1. จัดสEงเสริมการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงกับการวิจัย และบูรณาการการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให?ทันสมัย เน?นการเรียนท่ีนําไปสูEการปฏิบัติ
จริง พัฒนาผู?สอน กระบวนการ และสื่อการเรียนการสอนให?สอดคล?องกับวิทยาการท่ี  เปลี่ยนแปลงไป 
2. จัดการแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย จัดทําหลักสูตรรEวมสองปริญญา (Double Degree Program) 
หลักสูตรสองปริญญาแบบตEอยอด (Joint Degree Program) และปรับการเรียนการสอนให?ใช?ภาษาอังกฤษ
เปFนสื่อกลาง 
3. สร?างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต และสEงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย  
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา 
5. พัฒนาชEองทางการนําเสนอและเผยแพรEผลงานทางวิชาการท่ียอมรับในระดับนานาชาติ และพัฒนาการ
ผลิตและเผยแพรEวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยให?กว?างขวาง 
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แผนงานท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 2 
 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ งบประมาณปE 2554 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
- หลักสูตรภาควิชาภูมิศาสตร 
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

0.100 
0.020 
0.250 

รองคณบดีฝqายวิชาการ / 
ภาควิชา 

ภาควิชาภูมิศาสตร 
ภาควิชานิติศาสตร 

 2. โครงการปรับปรุงห?องปฏิบัติการคอมพิวเตอร 0.160 รองคณบดีฝqายเทคโนโลยีฯ 
 3. โครงการพัฒนาห?องสมุด 0.110 รองคณบดีฝqายวิเทศฯ 
4. โครงการจัดทําระบบ e-library ด?าน
สังคมศาสตร 

0.050 รองคณบดีฝqายเทคโนโลยีฯ 

5.โครงการปรับปรุงห?องปฏิบัติการภาควิชา 
- โครงการปรับปรุงห?องปฏิบัติการภาควิชา
ภูมิศาสตร 

 
1.130 

 
ภาควิชาภูมิศาสตร (0.030) 
และโครงการพิเศษ (1.100) 

6.โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาด?านจิตวิทยา 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 
ภาคปกติ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษา ภาคปกติ 

 
 

0.070 
 

0.100 
 

 
0.100 

 
 

ภาควิชาจิตวิทยา 
 
” 
 
” 
 
 
” 
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โครงการ งบประมาณปE 2554 
(ล�านบาท) 

ผู�รับผิดชอบ 

7. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาด?านนิติศาสตร 
- โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบอาจารยท่ี
ปรึกษา 
- โครงการอบรมเพ่ือสร?างมาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิตและสEงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย 
- โครงการจัดซ้ือตําราทางนิติศาสตร 
- โครงการจัดทําวารสารกฎหมายวันรพี 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต 
- โครงการนิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษา 

 
 

0.005 
 

0.020 
 

 
0.300 
0.200 
0.050 
0.020 

 
 

ภาควิชานิติศาสตร 
 

” 
 
 
” 
” 
” 
” 
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การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
โครงการ งบประมาณปE 2554 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
   (การเขียนตํารา / ขอตําแหนEงทางวิชาการ) 

0.240 
 

รองคณบดีฝqายพัฒนาฯ 
(งบกองทุนพัฒนาบุคลากร) 

2. โครงการสัปดาหการเขียนบทความทางวิชาการ 0.070 รองคณบดีฝqายวิชาการ 
3. โครงการฝ[กอบรม เรื่อง “ประสิทธิภาพการ
เรียนรู?ท่ีเน?นผู?เรียนเปFนสําคัญ” 

0.018 
 

รองคณบดีฝqายวิชาการ 

4. โครงการฝ[กอบรม “การสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในการทํางาน” 

0.015 
 

รองคณบดีฝqายวิชาการ 

5. โครงการรEวมมือกันเรียนรู? IT เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร 

0.273 รองคณบดีฝqายเทคโนโลยีฯ 
 

6. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการนิติศาสตร 
- โครงการสนับสนุนและสEงเสริมงานวิจัย 
- โครงการสนับสนุนและสEงเสริมการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให?ศึกษาตEอ
ในระดับปริญญาเอก 
- โครงการฝ[กงานภาคฤดูร?อน 
- โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบอาจารยท่ี
ปรึกษา 

 
 

0.200 
0.200 

 
2.500 

 
0.050 
0.005 

 
 

ภาควิชานิติศาสตร 
” 
 
” 
 
” 
” 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพในการประเมินผลการ
เรียนการสอนของคณาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 

0.050 ภาควิชาภูมิศาสตร (โครงการ
พิเศษ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 3 : การพัฒนาขีดความ สามารถของประเทศ โดยใช�ความรู�เป$นฐาน 
เป0าประสงค+เชิงยุทธศาสตร+ :  สร�างองค+ความรู�และถ�ายทอดวิทยาการในสาขาวิชาต�าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาชุมชนให�สามารถพ่ึงพาตนเองได�อย�างย่ังยืน และสามารถช้ีนําเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด เป0าหมาย 
1. จํานวนโครงการวิจัยท่ีดําเนินการปPงบประมาณ 2554 3 
2. ร?อยละของงานวิจัย หรืองานสร?างสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพรE ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตEออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

40% 

3. ร?อยละของงานวิจัย หรืองานสร?างสรรคท่ีนํามาใช?อันกEอให?เกิดประโยชน
อยEางชัดเจนตEออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

19% 

4. ร?อยละของบทความวิจัยท่ีได?รับการอ?างอิง (Citation) ใน referred journal 
หรือในฐานข?อมูล 

ตัวชี้วัด มก. 

5. จํานวนผลงานวิจัยและงานสร?างสรรคท่ีได?รับแจ?งลิขสิทธิ์ ตัวชี้วัด มก. 
6. จํานวนของโครงการบริการวิชาการท่ีได?รับการถEายทอดสูEประชาชน 20 
7.ร?อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ต?องการพัฒนาและเสริมสร?างความเข?มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือ
นานาชาติตEออาจารยประจํา 

28% 

8.ระดับความพึงพอใจของผู?เข?ารับบริการวิชาการ ระดับ 4 
 
กลยุทธ+ 
1. ผลิตและสนับสนุนงานวิจัยท่ีสร?างองคความรู?ใหมEในสาขาท่ีมีศักยภาพและองคความรู?ท่ีเปFนเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาความเข?มแข็งทางวิชาการ และสนองตอบตEอความต?องการของชุมชนและสังคม 
พร?อมท้ังสEงเสริมและสร?างเครือขEายความรEวมมือด?านการวิจัยกับหนEวยงานตEางๆ ท้ังภายในและภายนอก 
รวมท้ังนักวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนําในตEางประเทศ 
2. ประยุกตองคความรู?และผลงานวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร?างศักยภาพของชุมชนและประเทศ 
3. สร?างและพัฒนาศูนยความเปFนเลิศและศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีมีบทบาทสEงเสริมการพัฒนาภาคการ
ผลิตอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน พัฒนาแกนนําในการวิจัย/เครือขEาย คลังสมอง เพ่ือรEวมกิจกรรมเชิง
วิชาการอยEางตEอเนื่อง 
4. ผลิตนักวิจัยรุEนใหมEท่ีมีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย ท้ังงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกตสEงเสริมให?
อาจารยนักวิชาการ และนักวิจัยสร?างผลงานวิจัยอยEางตEอเนื่อง ครบวงจร เปFนผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือให?
นักวิจัยชาวไทยและตEางประเทศใช?อ?างอิง และสนับสนุนงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามากข้ึน 
5. สนับสนุนการแสวงหางบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากแหลEงทุนภายในและภายนอกประเทศ 
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6. พัฒนาระบบสารสนเทศและ เครือขEายฐานข?อมูลงานวิจัยและข?อมูลผู?เชี่ยวชาญสาขาตEาง ๆรวบรวม
ความรู?ภูมิปWญญา เพ่ือบูรณาการและเผยแพรEความรู?สูEสังคม เชื่อมโยงเครือขEายการพัฒนาและสร?างองค
ความรู?รEวมกับชุมชน 
7. ประชาสัมพันธ เผยแพรEความรู?ในองคความรู?งานวิจัยท่ีสร?างข้ึนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรให?
แพรEหลายในมุมกว?างและลึก รวมท้ังสร?างบทบาทในการเปFนผู?นําและการเข?าไปมีสEวนรEวมในงานวิชาการ
ด?านตEาง ๆ ของสังคมและประเทศ 
8. สร?างเครือขEายความรEวมมือกับหนEวยงานตEาง ๆ ท้ังภาครัฐและ เอกชน รวมท้ังสถาบันการศึกษาตEาง ๆ 
ตลอดจนผู?มีสEวนได?สEวนเสีย เพ่ือให?เกิดการระดมความรู? รวบรวมวิเคราะห กลั่นกรอง กระจายความรู? 
ถEายทอดภูมิปWญญาตEางๆ ไปสูEทุกภูมิภาคอยEางท่ัวถึง 

 

แผนงานท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 3 
 

การวิจัย 
โครงการ งบประมาณปE 2554 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการสนับสนุนนักวิจัยรุEนใหมE 0.200 รองคณบดีฝqายวิจัยฯ 
 2. โครงการปรับปรุงฐานข?อมูลด?านการวิจัยและ
การบริการวิชาการ 
 

0.250 
 

0.020 

รองคณบดีฝqายวิจัยฯ / รอง
คณบดีฝqายเทคโนโลยีฯ /

ภาควิชา 
ภาควิชาภูมิศาสตร 

 3. โครงการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการทางการวิจัย 0.200 รองคณบดีฝqายวิจัยฯ / 
ภาควิชา 

 4. โครงการสEงเสริมการทําวิจัยภาควิชานิติศาสตร 
- โครงการสนับสนุนและสEงเสริมการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ 
- โครงการสนับสนุนและสEงเสริมการทําวิจัย 
- โครงการสEงเสริมงานวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือ
เสริมสร?างศักยภาพของชุมชนและประเทศ 

 
 

0.200 
 

0.200 
0.500 

 
 

ภาควิชานิติศาสตร 
 
” 
” 
 

 5. โครงการสEงเสริมการทําวิจัยภาควิชาภูมิศาสตร 
- โครงการสํารวจปWญหาและความต?องการของนิสิต
ภาควิชาภูมิศาสตร 

 
 

0.025 

 
 
ภาควิชาภูมิศาสตร (0.010) 
และโครงการพิเศษ (0.015) 
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การบริการวิชาการ 
โครงการ งบประมาณปE 2554 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1.โครงการบริการวิชาการด?านสังคมศาสตร 
- โครงการทดสอบและให?บริการทางจิตวิทยา 
- โครงการเผยแพรEความรู?กฎหมาย 
- โครงการสัมมนาวิชาการและเผยแพรEความรู?ด?าน
ประวัติศาสตร 
- โครงการจัดฝ[กอบรมด?าน GIS ตามการร?องขอ
ของหนEวยงานภายนอก 
- โครงการสัมมนาวิชาการและเผยแพรEความรู?ทาง
รัฐศาสตร 
- โครงการสัมมนาวิชาการทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

 (ข้ึนกับภาควิชา) รองคณบดีฝqายวิจัยฯ / 
ภาควิชา 
จิตวิทยา 
นิติศาสตร 

ประวัติศาสตร 
 

ภูมิศาสตร 
 

รัฐศาสตรฯ 
 

สังคมวิทยาฯ 
2.โครงการจัดทําวารสารสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

0.300 รองคณบดีฝqายวิจัยฯ 
 

3.โครงการความรEวมมือทางวิชาการและวิจัยกับ
หนEวยงานอ่ืน 

0.180 รองคณบดีฝqายวิจัยฯ 
 

4. โครงการปรับปรุงฐานข?อมูลในการจัดบริการทาง
วิชาการให?ตรงกับความต?องการของชุมชน 

0.040 รองคณบดีฝqายวิจัยฯ  
 

5. โครงการสEงเสริมการให?บริการวิชาการทาง
จิตวิทยา 
- โครงการตรวจวัดพัฒนาการ 

  
ภาควิชาจิตวิทยาและสาขาวิชา

จิตวิทยาพัฒนาการ 
6. โครงการสEงเสริมการให?บริการวิชาการทาง
นิติศาสตร 
- โครงการเผยแพรEความรู?กฎหมาย 

 
 

0.100 

 
 

ภาควิชานิติศาสตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 4 : การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของรัฐ 
เป0าประสงค+เชิงยุทธศาสตร+ :  ส�งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือฟQRนฟูความเช่ือม่ันของประเทศและความ
ม่ันคงของรัฐ 
 

ตัวช้ีวัด เป0าหมาย 
1. จํานวนหลักสูตรด?านความม่ันคงของรัฐท่ีเก่ียวข?องกับการฟ̂_นฟูความเชื่อม่ัน
และความม่ันคงของรัฐ 

1 

 
กลยุทธ+ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัยท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ 
2. สEงเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช?ในกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตEางๆ 
ของมหาวิทยาลัย 
3. สEงเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปFนประมุข สEงเสริมกิจกรรมเทิดพระเกียรติตาม
โอกาสและความพร?อมโดยดําเนินการคูEขนานกับการสร?างกระบวนการปลูกจิตสํานึกแกEประชาชน 
 

แผนงานท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 4 
 

การศกึษาเพ่ือฟQRนฟูความเช่ือม่ันของประเทศและความม่ันคงของรัฐ 
โครงการ งบประมาณปE 2554 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1.โครงการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริยและพระ
ราชวงศทุกพระองค (จุดเทียนชัยถวายพระพร/นั่ง
สมาธิเฉลิมพระเกียรติ/ถวายงาน 
และรับ-สEงเสด็จ) 

- รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต 
 

2. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการความขัดแย?ง  

- ประธานโครงการ ฯ 

3. โครงการสEงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช?รEวมกับการจัดการ
การเรียนการสอน) 

- 
 
 

ภาควิชา 
ภาควิชาจิตวิทยา 

ภาควิชาภูมิศาสตร 2 รายวิชา 
(ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ และ

ภูมิศาสตรการเกษตร) 
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โครงการ งบประมาณปE 2554 
(ล�านบาท) 

ผู�รับผิดชอบ 

4.โครงการสEงเสริมระบอบประชาธิปไตย 
- โครงการเผยแพรEความรู?กฎหมายเพ่ือสEงเสริม
ระบอบประชาธิปไตย 
- ภาควิชาประวัติศาสตร 
- ภาควิชารัฐศาสตร ฯ 

0.115 
0.100 

 
0.010 
0.005 

ภาควิชา 
ภาควิชานิติศาสตร 

 
ภาควิชาประวัติศาสตร 
ภาควิชารัฐศาสตร ฯ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด�านการศึกษา 
เป0าประสงค+เชิงยุทธศาสตร+ :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีความ
โปร�งใส และร�วมรับผิดชอบต�อสังคม 
 

ตัวช้ีวัด เป0าหมาย 
1.  คณะสังคมศาสตรใช?หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ สามารถผลักดัน
สถาบันให?แขEงขันได?ในระดับมหาวิทยาลัย / ชาติ / นานาชาติ 

ระดับ 5 

2. ร?อยละของอัตราการเบิกจEายเงินงบประมาณรายจEายลงทุน 100% 
3. ระดับความสําเร็จในการเปAดโอกาสให?ประชาชนเข?ามามีสEวนรEวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรEวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ 5 

4. มีการนําระบบการจัดการความรู?และบริหารความเสี่ยงมาใช?ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

ระดับ 5 

 
กลยุทธ+ 
1. พัฒนาระบบการบริหารท่ีมีธรรมาภิบาลและระบบการปฏิบัติงานให?รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพใน
หนEวยงานทุกระดับ 
2. ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและข?อบังคับในการบริหารงานให?มีประสิทธิภาพรวมท้ังพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทุกหนEวยงาน 
3. ระดมทรัพยากรและแหลEงทุนสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให?มีเสถียรภาพ แสวงหาแหลEง
งบประมาณ พัฒนาศักยภาพในการหาเงินรายได?ของมหาวิทยาลัยให?มากข้ึน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใช?จEายงบประมาณ 
4. พัฒนาบุคลากรในหลายมิติ ตามศักยภาพของตนเองและตามความต?องการของหนEวยงานให?เปFนผู?มี
ความรู?และและความคิดทันสมัย มีภาวะผู?นํา มีวิสัยทัศนและความสามารถในการบริหารจัดการ รวมท้ังมี
จิตสํานึกในการพัฒนาคุณธรรม 
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แผนงานท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 5 
 

การพัฒนาระบบการบริหารท่ีมีธรรมาภิบาลและระบบการปฏิบัติงานให�รวดเร็ว 
โครงการ งบประมาณปE 2554 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1.โครงการบริหารความเสี่ยง - รองคณบดีฝqายนโยบายฯ 
2.โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับคณะ/
ภาควิชา 
- โครงการประชุมสัญจรจัดทําแผนปฏิบัติการ
ภาควิชาจิตวิทยา 
- โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการและการจัดทํา
แผนอัตรากําลังภาควิชาภูมิศาสตร 

0.010 
 

0.100 
 

0.005 

รองคณบดีฝqายนโยบายฯ / 
ภาควิชา 

 
ภาควิชาจิตวิทยา 

 
ภาควิชาภูมิศาสตร 

3.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(ฐานข?อมูลคณะ / จัดทําระบบ LAN ภายในคณะ 
/ปรับปรุงระบบ ICT ) 

0.500 รองคณบดีฝqายเทคโนโลยีฯ 

4. โครงการประกวดผลงานการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

0.045 รองคณบดีฝqายประกันฯ 
 

5. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ 0.080 รองคณบดีฝqายประกันฯ 
6. โครงการฝ[กอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการ
ประกันคุณภาพ 

0.100 รองคณบดีฝqายประกันฯ 
 

7. โครงการผลักดันการดําเนินงานให?บรรลุ
เป�าหมาย 

0.150 รองคณบดีฝqายประกันฯ 
 

8.โครงการวิจัยสถาบัน 
 

0.005 
0.015 

รองคณบดีฝqายวิจัย / 
ภาควิชา 

ภาควิชาภูมิศาสตร 
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การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
โครงการ งบประมาณปE 2554 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1.โครงการการจัดการความรู? 0.800 รองคณบดีฝqายพัฒนาฯ 
2. โครงการฝ[กอบรมการใช? ICT 0.040 รองคณบดีฝqายเทคโนโลยีฯ 
3.โครงการสัมมนาสัญจร  
(สายวิชาการ + สายสนับสนนุ) 
- โครงการสัมมนาสัญจรคณาจารยภาควิชา
ภูมิศาสตร 

1.800 
 

0.110 

รองคณบดีฝqายวิเทศฯ / 
หัวหน?าสํานักฯ  

ภาควิชาภูมิศาสตร (0.040)  
โครงการพิเศษ (0.070) 

4.โครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชาจิตวิทยา 
- โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ 
- โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาจิตวิทยาชุมชน 

 
0.800 

 
0.800 

ภาควิชาจิตวิทยา 
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ 

 
สาขาจิตวิทยาชุมชน 

5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนภาควิชานิติศาสตร 
- โครงการอบรมสัมมนาประชุมวิชาการและศึกษา
ดูงานท้ังในและตEางประเทศของบุคลากร 
- โครงการอบรมกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจ 
- โครงการอบรมกฎหมายท่ีจําเปFนในการ
ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสEวนท?องถ่ิน 

 
 

0.200 
 

0.350 
0.350 

 

 
 

ภาควิชานิติศาสตร 
 
” 
” 
 

6. โครงการฝ[กอบรมการเขียนหนังสือราชการ 0.020 หัวหน?าสํานักฯ  
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ประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 6 : การศึกษาและวิจัยเพ่ือให�พัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาลและส�งเสริม
สุขภาพ 
เป0าประสงค+เชิงยุทธศาสตร+ :  พัฒนาการจัดการศึกษาและวิจัยด�านวิทยาศาสตร+ท่ีเก่ียวข�องกับ

วิทยาศาสตร+สุขภาพ และสาขาท่ีเก่ียวข�องกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (จิตวิทยา เพาะ ป.ตรี ภาคปกติ) 

 

ตัวช้ีวัด เป0าหมาย 
1. จํานวนผู?สําเร็จการศึกษาด?านวิทยาศาสตรสุขภาพ 80 
2. จํานวนนิสิตท่ีรับเข?าใหมEด?านวิทยาศาสตรสุขภาพ 80 
3. จํานวนนิสิตท่ีคงอยูEด?านวิทยาศาสตรสุขภาพ 320 

 
กลยุทธ+ 
1. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนทางด?าน   วิทยาศาสตรสุขภาพ สามารถให?บริการสร?างเสริม
สุขภาพจิตให?แกEเด็ก เยาวชน และประชาชนได?อยEางเหมาะสมตามความต?องการของกลุEมเป�าหมายท่ี
แตกตEางกัน 
2. สEงเสริมการค?นคว?าวิจัยท่ีเก่ียวข?องด?านวิทยาศาสตรสุขภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสEงเสริมสุขภาพจิต
ของเด็ก เยาวชนผู?สูงอายุ คนในวัยทํางาน รวมท้ังผู?พิการ 
3. สร?างเครือขEายความรEวมมือด?านจิตวิทยากับชุมชนและองคกรตEาง ๆ พร?อมท้ังสEงเสริมและ กระจาย
ความรู?ด?านจิตวิทยาให?กับสังคมอยEางมีประสิทธิภาพ 
 
 

แผนงานท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 6 
 
การจัดการศึกษาด�านวิทยาศาสตร+สุขภาพและสาขาท่ีเก่ียวข�องกับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการ งบประมาณปE 2554 ผู�รับผิดชอบ 
1.โครงการจัดการเรียนการสอนด?านวิทยาศาสตร
สุขภาพ (หลักสูตรปริญญาตรี) 

- ภาควิชาจิตวิทยา 
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ประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 7 : การศึกษาและวิจัยเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
เป0าประสงค+เชิงยุทธศาสตร+ :  ส�งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย  พร�อมท้ังเสริมสร�างจิตสํานึกและ

ค�านิยมท่ีดีงามในการอนุรักษ+และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

ตัวช้ีวัด เป0าหมาย 
1.  จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมไทย 20 
2.  มีกระบวนการและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับ 4 

 
กลยุทธ+ 
1. สEงเสริมการจัดการศึกษา และวิจัยเพ่ือการอนุรักษพัฒนา ในการเสริมสร?างเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. ปลูกฝWงคEานิยมและจิตสํานึกท่ีดี สนับสนุนการผลิตสื่อสร?างสรรค สร?างกระแสเชิงบวกให?แกEสังคมพร?อม
ผสมผสานการใช?ภูมิปWญญาท?องถ่ินในการศึกษาวิจัยเพ่ือเปFนการอนุรักษวิถีชีวิต คEานิยมท่ีดีงาม ในความเปFนไทย 
 

แผนงานท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 7 
 

การเสริมสร�างจิตสํานึกและค�านิยมท่ีดีงามในการอนุรักษ+และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
โครงการ งบประมาณปE 2554 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

 1.โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากร
คณะสังคมศาสตร 
 

0.090 
 

0.050 

รองคณบดีฝqายพัฒนา
องคการฯ 

 
ภาควิชาภูมิศาสตร (0.020)  

โครงการพิเศษ (0.030) 
 2. โครงการวันคล?ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร 0.010 รองคณบดีฝqายวิเทศสัมพันธ

ฯ  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด?านพัฒนาการ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

0.200 รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต 
 

4. โครงการไหว?ครู  (ข้ึนกับภาควิชา) ภาควิชา 
5. โครงการรEวมกันสร?างทุนทางปWญญาจากความสงบ
ภายใน 

0.200 รองคณบดีฝqายเทคโนโลยีฯ 
 

6. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ภาควิชาจิตวิทยา 
- โครงการทําบุญภาควิชาจิตวิทยา 

 
 

0.030 

 
 

ภาควิชาจิตวิทยา 
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โครงการ งบประมาณปE 2554 
(ล�านบาท) 

ผู�รับผิดชอบ 

7. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ภาควิชานิติศาสตร 
- โครงการผลิตสื่อสร?างสรรคเพ่ือปลูกฝWงคEานิยมและ
จิตสํานึกท่ีดีแกEสังคม 
- โครงการจัดทํารายการกฎหมายชาวบ?านทางสถานี
วิทยุ มก. 
- โครงการจัดทําวารสารกฎหมายวันรพี 
- โครงการเสริมสร?างคEานิยมและจิตสํานึกให?แกEนิสิต
ในการชEวยเหลือสังคม 

 
 

0.020 
 

0.005 
 

0.200 
0.020 

 

 
 

ภาควิชานิติศาสตร 
 
” 
 
” 
” 
 

 

 

1.7 แผนงานประกันคุณภาพของคณะสังคมศาสตร+ 
 

แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสังคมศาสตร+ ประจําปE แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสังคมศาสตร+ ประจําปE 25552555 
ปEงบประมาณ 2555 

ปE 2554 ปE 2555 

กิจกรรม 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจิ

กา
ยน

 

ธัน
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

กุม
ภา

พัน
ธ+ 

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถุ
นา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

1.กําหนดแผนการดําเนินงาน  
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร 

 
           

 
 

2.พัฒนาและปรับปรุงดัชนี 
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะสงัคมศาสตร 

 
          

 
 

3.โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ  
(คูEมือ และแบบจัดเตรียมเอกสารเพ่ือการตรวจ
ประเมินตนเอง) 

 

          

 

 

4.โครงการฝ[กอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการ
ประกันคุณภาพ  
   - โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึกษากับการพัฒนาบุคคลากรในองคกร   
วิทยาการ   
รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ธนสินชยกุล 
ผู?อํานวยการศูนยวิจัยข?าวโพดและข?าวฟqางแหEงชาติ 
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ปEงบประมาณ 2555 
ปE 2554 ปE 2555 

กิจกรรม 
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กุม
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ม 
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ษภ

าค
ม 
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นา

ยน
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าค
ม 
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หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการค?นคว?าและ
พัฒนาพืชศาสตร 
5.โครงการผลักดันการดําเนินงานให?บรรลเุป�าหมาย              

   - โครงการสัมมนา เรื่อง การกําหนดอัตลักษณของ
หนEวยงานให?สอดคล?องกับเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยากร   
รองศาสตราจารยธนรัตน แต?วัฒนา  
อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการทางวิศวกรรม   
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     

 

     

 

 

   - โครงการฝ[กอบรม เรื่อง การให?ความรู?เก่ียวกับ 
งานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมรับการตรวจ
ประเมิน ประจําปP 2555 
วิทยากร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะสังคมศาสตร 

      

 

    

 

 

 -โครงการพัฒนา web site ด?านประกันคุณภาพ
การศึกษา (ติดตาม ปรับปรุง แก?ไข) 

 
          

 
 

 - โครงการจัดฝ[กอบรมให?ความรู?ด?านประกัน
คุณภาพการศึกษาแกEนิสติ 

       
 

   
 

 

6.ประชุมคณะกรรมการฝqายประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะสังคมศาสตร จัดทําคูEมือประกันคุณภาพ และ 
Model Self – Assessment Report (SAR) 

 

          

 

 

7.กําหนดตัวบEงช้ีวัดเกณฑการประเมิน และ Model 
Self – Assessment Report (SAR) 

 
 

         
 

 

8.พิจารณาเสนอแตEงตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินตนเองภายในคณะ ระดับภาควิชา/
หนEวยงานเทียบเทEา (Peer Review) และกําหนด
ชEวงเวลาตรวจ การประเมินตนเอง 

           

 

 

9.เสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินระดับ
คณะและเตรียมการตรวจประเมินในระดับคณะ 
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ปEงบประมาณ 2555 
ปE 2554 ปE 2555 
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10.สEง Model SAR และแบบกรอกข?อมูลดิบ ให?
ภาควิชา สํานักงานเลขานุการคณะ และโครงการ
สหวิทยาการ 

     

 

     

 

 

11.ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการคณะฯ เตรยีม
จัดทํา SAR และเตรียมเอกสารหลกัฐานเพ่ือรับการ
ตรวจประเมินภายใน 

      

 

    

 

 

12.ภาควิชา สํานักงานเลขานุการคณะ และ
โครงการสหวิทยาการ สEง SAR แบบกรอกข?อมูลดิบ 
และแฟ�มเอกสาร (วันท่ี 15 พฤษภาคม 2555) 

      

 

    

 

 

13.ตรวจประเมินภายในคณะระดบัภาควิชา และ
หนEวยงานยEอย (วันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2555) 

       
 

   
 

 

14.โครงการประกวดผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  

 
      

 
   

 
 

15.คณะกรรมการแจ?งข?อมูลผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะให? ภาควิชา โครงการ   
สหวิทยาการ และสํานักงานเลขานุการคณะฯ 

      

 

    

 

 

16.ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการคณะฯ / 
โครงการสหวิทยาการ ปรับปรุงและแก?ไขตามผล
การตรวจประเมินภายในระดับคณะ 

      

 

    

 

 

17.คณะกรรมการฝqายประกันคุณภาพ  
คณะสังคมศาสตร จัดทํา SAR และแบบกรอกข?อมูล
ดิบ แฟ�มเอกสาร และข?อมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน 
(Common Data Set) ฉบับคณะฯ รวมท้ัง
เตรียมพร?อมในสถานท่ี ผู?เข?ารับการสัมภาษณ ฯลฯ)  

        

 

  

 

 

18.คณะสังคมศาสตรกรอกข?อมูลระบบฐานข?อมลู
ด?านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA ONLINE SYSTEM)  
(กEอนประเมิน 1 สัปดาห) 

        

 

  

 

 

19.คณะสังคมศาสตรสEง SAR และแบบกรอกข?อมูล
พ้ืนฐาน ของคณะฯ ให?มหาวิทยาลยั 
(กEอนประเมิน 1 สัปดาห) 
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ปEงบประมาณ 2555 
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20.รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
(วันท่ี 10-12 กรกฏาคม 2555) 

         
 

 
 

 

21.มหาวิทยาลัยแจ?งผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะให?คณะสังคมศาสตร (ภายใน 1 เดือน) 

           
 

 

22.คณะสังคมศาสตรแก?ไขเลEม SAR ตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการ (ภายใน 2 สัปดาห) 

        
 

 
  

 

23.คณะสังคมศาสตรพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย และจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพ (สปค.01) เสนอมหาวิทยาลยั 

         

 

 

 

 

 

 
11..88  โครงสร�างองค+กร และโครงสร�างการบริหารงานโครงสร�างองค+กร และโครงสร�างการบริหารงาน  
 

  คณะสังคมศาสตรบริหารงานโดยมีคณบดีเปFนผู?รับผิดชอบการดําเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและของคณะ  มีคณะกรรมการประจําคณะเปFนผู?กําหนดนโยบายด?านการบริหาร มีรองคณบดี 
7 ฝqาย ชEวยคณบดีในงานตEาง ๆ คือ  ฝqายบริหาร ฝqายวิเทศสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ ฝqายวิจัยและบริการ
วิชาการ ฝqายนโยบายและแผน ฝqายประกันคุณภาพการศึกษา ฝqายกิจการนิสิต และฝqายวิชาการ การจัด
โครงสร?างการบริหารของคณะ ประกอบด?วย 6 ภาควิชา และมีสํานักงานเลขานุการคณะ รับผิดชอบงาน
บริหารและธุรการของคณะ     
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โครงสร�างการบริหารงานคณะสังคมศาสตร� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

คณบดีคณะสังคมศาสตร+คณบดีคณะสังคมศาสตร+  คณะกรรมการประจําคณะ 

รองคณบดีฝqาย 
บริหาร 

รองคณบดีฝqายวิเทศ
สัมพันธและกิจการ

พิเศษ 

รองคณบดีฝqายวิจัย
และบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝqาย
นโยบายและแผน 

รองคณบดีฝqาย 
กิจการนิสิต 

รองคณบดีฝqาย
วิชาการ 

ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชานิติศาสตร ภาควิชาประวัติศาสตร สํานักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภูมิศาสตร ภาควิชารัฐศาสตรและ           
รัฐประศาสนศาสตร 

ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน ศูนยจัดการศึกษา
โครงการภาคพิเศษ 

หนEวยทะเบียนและ
ประมวลผล 

หนEวยกิจการนิสิต 

หนEวยเทคโนโลยีการศึกษา
และสารสนเทศ 

หนEวยสEงเสริมการเรียนรู? 

หนEวยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

หนEวยการเงิน 

หนEวยบญัชี 

หนEวยจัดจ?างซื้อ 

หนEวยบริหารทรัพยสิน 

หนEวยประสานงานโครงการ
พัฒนาวิชาการ 

หนEวยสารบรรณ 

หนEวยการเจ?าหน?าที่ 

หนEวยอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 

หนEวยวิเทศสัมพันธและ
ประชาสัมพันธ 

หนEวยวิเคราะหนโยบายและแผน 

หนEวยวิเคราะหงบประมาณ 

หนEวยบริหารความเสี่ยง 

หนEวยประสานงาน
โครงการภาคพิเศษระดับ
ปริญญาตรี 

 

โครงการสหวิทยาการ 

�  สาขาวิชาการจัดการความขัดแย?ง 

�  สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร 

�  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม 
 

รองคณบดีฝqาย 
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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1.9 รายนามผู�บริหารงาน และคณะกรรมการฝ[ายต�างๆ ของคณะ 
 
การบริหารงาน 
 

  เพ่ือให?การบริหารงานของคณะสังคมศาสตรดําเนินไปด?วยความเรียบร?อย รวดเร็ว 
ตEอเนื่อง และเกิดประโยชนสูงสุด คณบดีจึงมอบหมายหน?าท่ีความรับผิดชอบให?แกE รองคณบดี และแตEงต้ัง
กรรมการชุดตEางๆ ในการทํางานดังนี้ 
 
ผู�บริหารคณะสังคมศาสตร+ 
  

รองศาสตราจารย ดร.มนฤตยพล  อุรบุญนวลชาติ  คณบดี 
ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.ถวัลย  เนียมทรัพย   รองคณบดีฝqายบริหาร 
อาจารย ดร.มาตรินี  รักษตานนทชัย   รองคณบดีฝqายวิเทศสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ 
ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.โสวัตรี  ณ ถลาง   รองคณบดีฝqายวิจัยและบริการวิชาการ 
รองศาสตราจารยนิตยา  เงินประเสริฐศรี   รองคณบดีฝqายนโยบายและแผน 
รองศาสตราจารยสิริกร  กาญจนสุนทร   รองคณบดีฝqายประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.ทิพทินนา  สมุทรานนท  รองคณบดีฝqายวิชาการ 
ผู?ชEวยศาสตราจารย น.ท.หญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต 
 
คณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร+ 
 

นายมนฤตยพล  อุรบุญนวลชาติ   คณบดี 
นางสาวทิพทินนา  สมุทรานนท   รองคณบดีฝqายวิชาการ 
นายถวัลย  เนียมทรัพย    รองคณบดีฝqายบริหาร 
นางสาวทิพยวัลย  สุรินยา    หัวหน?าภาควิชาจิตวิทยา 
นางสาววรภัทร  รัตนาพาณิชย    หัวหน?าภาควิชานิติศาสตร 
นางศุภกาญจน  พงศยี่หล?า   หัวหน?าภาควิชาประวัติศาสตร 
นางสาวพันธทิพย  จงโกรย   หัวหน?าภาควิชาภูมิศาสตร 
นายวัชรินทร  ชาญศิลป�    หัวหน?าภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
นางสาวธนารดี  คํายา    หัวหน?าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
พ.ต.หญิงพนมพร  พุEมจันทร   กรรมการประจําคณะประเภทคณาจารยประจํา 
นางรัก  ชุณหกาญจน    กรรมการประจําคณะประเภทคณาจารยประจํา 
นางสาวณัฐวีณ  บุนนาค    กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
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1.10 ผลงานประจําปEการศึกษา 2554 ท่ีหน�วยงานภาคภูมิใจ 
 

ผลงานประจําปEการศึกษา 2554 ( 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจําปP
การศึกษา 2554 

ระหวEางวันท่ี 27 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2554  คณะสังคมศาสตรโดยคณะกรรมการ
ด?านกิจการนิสิตและคณะกรรมการของสาขาวิชาตEางๆได?จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให?แกE
นิสิตของแตEละสาขาวิชาท้ังในระดบัปริญญาตร ีและปริญญาโท เพ่ือเปFนการ
เสรมิสร?างความสัมพันธอันดีระหวEางคณาจารยกับนิสติ รวมท้ังการนําเสนอข?อมูลตEาง
ท่ีนิสิตควรรับทราบไว?เพ่ือเปFนแนวทางในการศึกษาได?อยEางมีคณุภาพตEอไป โดยในปP
การศึกษา 2554 คณะสังคมศาสตร รับนิสติใหมEในระดับปรญิญาตรปีระมาณ 1,200 
คนและปริญญาโท ประมาณ 300 คน  

2. กิจกรรมสร?างเสริมความรู?แกE
ชุมชน ครั้งท่ี 2 

เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2554  คณะสังคมศาสตรได?จัดกิจกรรมสร?างเสริมความรู?แกE
ชุมชน ตามแผนงาน โครงการรEวมกันสร?างทุนทางปWญญาจากความสงบภายใน       
ปP 2554 เรื่องสภาวะกรดดEางคืออะไร มผีลตEอการ  ดํารงชีวิตอยEางไร ครั้งท่ี 2 โดยได?
เชิญนายชาตรี กระบวนรตัน แพทยแผนไทยมานําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวข?องกับสุขภาพ 
โดยมี รศ.ดร.อรสา สุกสวEาง รองคณบดฝีqายเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปFนประธานการ
การเปAดงาน ซ่ึงมีประชาชนให?ความสนใจเข?ารEวมฟWงเปFนจํานวนมาก 

3. คณะผู?บริหารพบปะ
นักวิชาการตEางประเทศ 

เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2554  คณะผู?บรหิารและกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร 
ได?รEวมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด?านวิชาการกับคณะนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลยัของประเทศปากีสถานซ่ึงเข?ารEวมอบรม โครงการ AIT Extension 
"Advances Faculty Professional Developement Program on Ensuring 
Training Effectiveness(BatchII) ท้ังน้ีเพ่ือเปFนแนวทางในการรEวมกันจัดกิจกรรม 
วิชาการตEางๆในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข?องตEอไป 

4. การเสวนาวิชาการ เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2554 ภาควิชารัฐศาสตรฯได?จดัการเสวนาในหัวข?อ "เลือกตั้ง 
2554 ช้ีชะตาประเทศไทย" โดยกิจกรรมประกอบไปด?วยการให?ความรู?เก่ียวกับการ
เลือกตั้งโดยวิทยากรจาก กกต. การนําเสนอนโยบายของพรรคการเมอืงตEางๆ ซ่ึง
นอกจากจะเปFนสEงเสริมความรู?แล?วยังเปAดโอกาสให?นิสิตนักศึกษาและบุคลากร 
รวมท้ังผู?ท่ีสนใจได?รับทราบข?อมลูของพรรคการเมืองตEางๆอีกด?วยนอกจากน้ีกลุEมนิสติ
ยังได?รEวมเดินรณรงคให?บุคลากรและนิสติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในสายงาน
ตEางๆไปรEวมลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งน้ีอีกด?วย  

5. กิจกรรมสร?างเสริมความรู?แกE
ชุมชน ครั้งท่ี 3 

เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2554   คณะสังคมศาสตรได?จดักิจกรรมสร?างเสริมความรู?แกE
ชุมชน ตามแผนงาน โครงการรEวมกันสร?างทุนทางปWญญาจากความสงบภายในปP 2554 
หัวข?อ กรดผลไม? ซ่ึงเปFนการบรรยาย ครั้งท่ี 3 ของนายชาตรี กระบวนรัตน แพทยแผน
ไทยมานําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวข?องกับสุขภาพท่ีเก่ียวข?องโดยมีประชาชนให?ความสนใจ
เข?ารEวมฟWงเปFนจํานวนมากเชEนเคย 

6. กิจกรรมพัฒนาและปลูก
ต?นไม? ม.ก. ประจําปP 2554 

เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2554   คณะสังคมศาสตรได?จดัรEวมกิจกรรมพัฒนาและปลูก
ต?นไม? ม.ก. ประจําปP 2554ซ่ึงเปFนกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรได?จดัข้ึน เพ่ือ
รEวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาส วันเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ?าอยูEหัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปPพุทธศักราช 2554 และเปFนการ
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ผลงานประจําปEการศึกษา 2554 ( 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
เสรมิสร?างความสามัคคี สร?างจิตสาํนึกรEวมกันให?กับนิสติ บุคลากร ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ในการประกอบกิจกรรมพัฒนาสถานท่ี ให?มีความสะอาด 
รEมรื่น สวยงาม และเปFนระเบียบเรียบร?อย ซ่ึงมีนิสิตเข?ารEวมกิจกรรมน้ีเปFนจํานวน
มาก 

7. การฝ[กซ?อมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปP 2554 

เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2554   คณะกรรมการฝqายฝ[กซ?อมพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจําปP 2554 โดย ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง ประธานกรรมการ ได?
จัดให?มีการฝ[กซ?อมยEอยบัณฑิตและมหาบัณฑิตของคณะสังคมศาสตร ท่ีจะเข?ารEวมพิธี
ฯ ท้ังน้ีเพ่ือเตรียมความพร?อมสําหรับการฝ[กซ?อมตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยตEอไป 
ซ่ึงในปPน้ีคณะสังคมศาสตรมีผู?สําเรจ็การศึกษาท่ีจะเข?ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รวม ประมาณ 900 คน  

8. "พิธีไหว?ครู" ประจําปP
การศึกษา 2554 

เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2554   คณะกรรมการสโมสรนิสติได?จัดงาน "ไหว?ครู" 
ประจําปPการศึกษา 2554 ข้ึนเพ่ือเปFนการระลึกถึงพระคุณครูอาจารยท่ีได?ประสิทธ์ิ
ประศาสตรวิชาให?แกEนิสิต โดยในภาคเช?าเปFนการจัด พิธีสําหรับคณาจารยของคณะ
สังคมศาสตร และในภาคบEายได?นํานิสิตท้ังหมดเข?ารEวมพิธีไหว?ครูของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร นอกจากน้ียังได?มีการมอบเกียรติบัตรแกEนิสิตท่ีมีความ
ประพฤติดีอีกด?วย 

9. การฝ[กซ?อมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปP 2554 

เมื่อวันท่ี 4และ7 กรกฎาคม 2554   คณะกรรมการฝqายฝ[กซ?อมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปP 2554 โดย ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลอืง ประธาน
กรรมการ ได?จัดให?มีการฝ[กซ?อมใหญEบัณฑิตและ มหาบัณฑิตของคณะสังคมศาสตร ท่ี
จะเข?ารEวมพิธีรับพระราชทานปรญิญาบัตร ตามปฏิทินการฝ[กซ?อมของมหาวิทยาลัย
เพ่ือถูกต?องและพร?อมเพรียงในการเข?ารEวมพิธีดังกลEาวตEอไป  

10. ประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การจัดการความรู? 

เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2554   คณะกรรมการการจัดการความรู? โดยผศ.ดร.ถวัลย 
เนียมทรัพย รองคณบดฝีqายพัฒนาองคการและประสานงาน ในฐานะประธาน
กรรมการ ได?จัดให?มีการประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู?ในสEวนของ
สํานักงานเลขานุการคณะ เพ่ือดําเนินการให?สอดคล?องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังเปFนการสEงเสริมให?บุคลากรนําทักษะตEางๆท่ีมีความเช่ียวชาญนําเสนอขอมูล
เพ่ือสาธารณะตEอไป  

11. โครงการการจัดการความรู? 
คณะสังคมศาสตร "นพลักษณ 
เพ่ือความสุขในการทํางานและ
ดําเนินชีวิต รุEนท่ี 2 " 

เมื่อวันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2554   คณะกรรมการการจัดการความรู? ได?จัดโครงการ
การจัดการความรู? คณะสังคมศาสตร "นพลักษณ เพ่ือความสุขในการทํางานและ
ดําเนินชีวิต รุEนท่ี 2 " ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส ศาลายา จ.นครปฐม โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือให?ผู?เข?ารEวมอบรมได?นําความรู?ท่ีได?ในการค?นพบบุคลิกของตนเอง
สําหรับการพัฒนาความคิดรวบยอดในการพัฒนาตนเองตEอไป โดยมบุีคลากรให?ความ
สนใจเข?ารEวมฝ[กอบรมจากทุกสายงาน ท้ังคณาจารยและสายสนับสนุน โดยผศ.ดร.
ถวัลย เนียมทรัพย รองคณบดีฝqาย พัฒนาองคการและประสานงาน ในฐานะประธาน
กรรมการฯ ได?เข?ารEวมสังเกตุการณการฝ[กอบรมในครั้งน้ีด?วย  
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ผลงานประจําปEการศึกษา 2554 ( 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
12. พิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจําปPการศึกษา 2554 

เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2554  บัณฑิตและมหาบัณฑิตของคณะสังคมศาสตร จํานวน
ประมาณ 800 คน ได?เข?ารEวมพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ทEามกลางความยินดีของ
คณาจารย รุEนน?อง ผู?ปกครองและเพ่ือนๆโดยมีคณะผู?บริหารและผู?ท่ีเก่ียวข?องรEวมเดิน
แถวเกียรติยศนําผุ?สําเร็จการศึกษาของคณะสังคมศาสตรไปยังอาคารจักรพันธฯ  

13. ตรวจการประกันคุณภาพ 
ของคณะสังคมศาสตร 

เมื่อวันท่ี 13-14 กรกฎาคม 2554  คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดย รศ.บพิตร จารุพันธ ได?มาดําเนินการตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพ ของคณะสังคมศาสตร เพ่ือเปFนการเตรยีมความพร?อมของ
กระบวนการตEางๆท่ีเก่ียวข?องสําหรับรองรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ภายนอกตEอไป โดยมีคณะผู?บริหารและบุคลากรของคณะสังคมศาสตรให?การต?อนรับ
และนําเสนอข?อมูลตEางๆท่ีเก่ียวข?อง  

14. คณะนักเรยีนศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษา 

เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554  คณะอาจารยและนักเรียนของโรงเรยีนยอแซฟ
อุปถัมภ จ.นครปฐม ได?มาศึกษาดงูานการจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร 
เพ่ือเปFนการรับทราบข?อมูลตEางๆในการตัดสินใจเข?าศึกษาตEอของนักเรียนในโอกาส
ตEอไป โดยมีนางปWญจวรรณ มณีโทนและบุคลากรของงานบริการการศึกษาให?การ
ต?อนรับและนําเยีย่มชมห?องปฏิบัตกิารตEางๆ  

15. กิจกรรมสร?างเสริมความรู?
แกEชุมชน ครั้งท่ี 4 

เมื่อวันท่ี 20, 27 กรกฎาคม 2554   คณะสังคมศาสตรได?จัดกิจกรรมสร?างเสรมิ
ความรู?แกEชุมชน ตามแผนงาน โครงการรEวมกันสร?างทุนทางปWญญาจากความสงบ
ภายในปP 2554 หัวข?อ กรดผลไม? ซ่ึงเปFนการบรรยาย ครั้งท่ี 3-4 ของนายชาตรี 
กระบวนรตัน แพทยแผนไทยมานําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวข?องกับสุขภาพท่ีเก่ียวข?องโดย
มีประชาชนให?ความสนใจเข?ารEวมฟWงเปFนจํานวนมากเชEนเคย 

16. กิจกรรมพัฒนาองคความรู?
นอกสถานท่ี 

เมื่อวันท่ี 30,31 กรกฎาคม,1สิงหาคม 2554   คณะสังคมศาสตรโดยคณะกรรมการ
จัดการความรู? ได?จัดกิจกรรมพัฒนาองคความรู?นอกสถานท่ีในหัวข?อ "มองตน เข?าใจ
งาน พัฒนาองคการIV" ณ บ?านวังนํ้าเขียวลอรด อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสมีา ซ่ึง
ผู?เข?ารEวมกิจกรรมประกอบไปด?วย บุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 43 คน ท้ังน้ี
รูปแบบของกิจกรรมนอกจากจะมกีารระดมสมองในด?านของการพัฒนางาน การ
จัดทําคูEมือปฏิบัติงานแล?ว ยังได?มกิีจกรรมศึกษาดูงานด?านสภาพความเปFนอยูEและ
ด?านศิลปวัฒนธรรมตามเส?นทางท่ีผEานอีกด?วย ท้ังน้ีได?รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนฤตย
พล อุรบุญนวลชาติ คณบด ีมาเปFนประธานในการเปAดงานและผศ.ดร.ถวัลย เนียม
ทรัพย รองคณบดฝีqายพัฒนาองคการและประสานงาน คุณโปรEงเกศ เฉลิมวงศ 
หัวหน?าสํานักงานฯ มาเปFนวิทยานําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมดังกลEาวด?วย  

17. กิจกรรมวิชาการ ภาควิชา
รัฐศาสตร 

เมื่อวัน 9 สิงหาคม 2554   ภาควิชารัฐศาสตรฯรEวมกับมลูนิธิสEงเสรมิและพัฒนา
การศึกษาไทย-ญี่ปุqนได?จัดกิจกรรมวิชาการ รําลึก ฮิโรชิมEา-นางาซากิ:66 ปPแหEง โศก
นาฎกรรมระเบิดปรมาณ ูซ่ึงกิจกรรมประกอบด?วยการฉายภาพยนตรสารคดี 
"Hiroshima:A Mother's Prayer"และการบรรยาย 
พิเศษจากผู?รอดชีวิตจากนางาซากิ Mr.Michio Hakariya โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพ่ือให?นิสิตและผู?เข?ารEวมกิจกรรมได?ทราบถึงความเปFนมาในเรื่องท่ีเก่ียวข?อง ท้ังน้ี
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ผลงานประจําปEการศึกษา 2554 ( 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
ได?รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนฤตยพล อุรบุญนวลชาติคณบดีมาเปFนประธานในการเปAด
งานดังกลEาวด?วย  

18. กิจกรรมสร?างเสริมความรู?
แกEชุมชน ครั้งท่ี 5 

เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2554   คณะสังคมศาสตรได?จดักิจกรรมสร?างเสริมความรู?แกE
ชุมชน ตามแผนงาน โครงการรEวมกันสร?างทุนทางปWญญาจากความสงบภายในปP 
2554 หัวข?อ วุ?นในกระบวนการผลิตนํ้าหมักซ่ึงเปFนการบรรยาย ครัง้ท่ี 5 ของนาย
ชาตร ีกระบวนรัตน แพทยแผนไทยมานําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวข?องกับสุขภาพท่ี
เก่ียวข?อง โดยมีประชาชนให?ความสนใจเข?ารEวมฟWงเปFนจํานวนมากเชEนเคย 

19. กิจกรรมวันรพี 54 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2554   ภาควิชานิติศาสตร ได?จัดกิจกรรมวันรพี 54 ข้ึน โดย
กิจกรรมประกอบด?วยการบรรยายพิเศษของผู?เช่ียวชาญด?านนิตศิาสตร และการ
แขEงขันตอบปWญหาด?านกฎหมาย โดยมีทีมจากโรงเรียนตEางๆเข?ารEวมแขEงขันจํานวน 
12 ทีม ซ่ึงทีมชนะเลิศได?แกE ทีมของโรงเรียนวัดประดูEในทรงธรรม รองชนะเลิศอันดับ
ท่ี 1 โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  

20. จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง 
"เตรียมความรู?กEอนก?าวสูEมาเลย" 

เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2554   โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต?ศึกษา ได?จัดการ
สัมมนาวิชาการเรื่อง"เตรียมความรู?กEอนก?าวสูEมาเลย" โดยได?เชิญวิทยากรท่ีเช่ียวชาญ
เก่ียวกับประเทศมาเลเซีย มานําเสนอข?อมูลท่ีเก่ียวข?องให?แกEนิสิตของสาขาวิชาท่ีจะ
เข?ารEวมโครงการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเปFนสEวนหน่ึงในการสร?างเสริมป
ประสบการณ ให?แกEนิสิตของโครงการ 

21. กิจกรรมสร?างเสริมความรู?
แกEชุมชน ครั้งท่ี 6 

เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2554   คณะสังคมศาสตรได?จดักิจกรรมสร?างเสริมความรู?แกE
ชุมชน ตามแผนงาน โครงการรEวมกันสร?างทุนทางปWญญาจากความสงบภายในปP 
2554 หัวข?อ การทํานํ้าหมักพืช (ผลไม?) การตรวจสอบคุณภาพ ซ่ึงเปFนการบรรยาย 
ครั้งท่ี 6 โดย รศ.ดร.อรสา สุกสวEาง และ น.ส.ศรวรรณ ศิรสิุนทรินทร (ป�าเช็ง) มา
นําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวข?องกับการทํานํ้าหมักโดยมีประชาชนให?ความสนใจเข?ารEวมฟWง
เปFนจํานวนมากเชEนเคย 

22. การศึกษาดูงานด?านกิจการ
นิสิต 

เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2554   คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะสังคมศาสตร ได?ให?การ
ต?อนรับ รองคณบดีฝqายกิจการนักศึกษา บุคลากรด?านกิจการนักศึกษา และ
คณะกรรมการของสโมสรนิสิต คณะศิลปศาสตร ม.สงขลานรินทร จ.สงขลา ซ่ึงมา
ศึกษาดูงานด?านกิจการนิสิตของคณะสังคมศาสตรโดยมีรศ.ดร.มนฤตยพล อุรบุญนวล
ชาติ คณบดี ได?กลEาวต?อนรับ และผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลอืง 
คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะกรรมการสโมสรนิสติ ได?รEวมแลกเปลี่ยนแนวทางใน
การดําเนินงานด?านกิจการนิสิต พร?อมท้ังนําชมห?องปฏิบัติการของสาขาวิชาตEางๆ ณ 
ช้ัน 7 อาคารศรรีัศมิ์ อีกด?วย  

23. การสัมมนาของภาควิชา
ประวัติศาสตร 

เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2554   ภาควิชาประวัติศาสตรได?จัดสัมมนาวิชาการในหัวข?อ 
จักรวาลวิทยากับการศึกษา วิชาประวัติศาสตร โดยได?เชิญวิทยากรได?แกE รศ.ดร.
สมเกียรติ วันทะนะ  รศ.ธเนศ วงศยานนาวา มานําเสนอมุมมอง ท่ีเก่ียวข?อง ซ่ึงได?รับ
ความสนใจจากคณาจารยและนิสติเข?ารEวมฟWง เปFนจํานวนมาก 
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ผลงานประจําปEการศึกษา 2554 ( 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
24. การฝ[กอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข?อ "การเขียนและการใช?
ภาษาในหนังสือราชการ" 

เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2554   สํานักงานเลขานุการคณะ ได�จัดการฝ̂กอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหัวข�อ"การเขียนและการใช�ภาษาในหนังสือราชการ" โดยได?เชิญ ผศ.
สมศักดิ์ วิราพร มาเปFนวิทยากรบรรยายประสบการณและแนวทาง ในการรEาง
จดหมายราชการให?แกEบุคลากรในสายงานสนับสนุนของคณะได?ปฏบัิติ 
อยEางถูกต?อง โดยมีนางโปรEงเกศ เฉลิมวงศ หัวหน?าสาํนักงาน ให?การต?อนรับวิทยากร
และรEวมฟWงการอบรมด?วย 

25. กิจกรรมสร?างเสริมความรู?
แกEชุมชน 

เมื่อวันท่ี 24และ31 สิงหาคม 2554   คณะสังคมศาสตรได?จัดกิจกรรมสร?างเสรมิ
ความรู?แกEชุมชน ตามแผนงาน โครงการรEวมกันสร?างทุนทางปWญญาจากความสงบ
ภายในปP 2554 หัวข?อ การดูแลผู?ปqวยโรคมะเร็งโดย นายแพทยอุษณากร อามาตยกุล 
และหัวข?อ สมาธิชEวยลดอนุมลูิสระ กฎแหEงกรรม โดยพระอรรถ สุจติโต โดยมี
ประชาชนให?ความสนใจเข?ารEวมฟWงเปFนจํานวนมาก เชEนเคย นอกจากน้ียังได?มีการ
มอบวุฒิบัตรให?แกEผู?ท่ีเข?าอบรมครบท้ัง 9 ครั้งโดย รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี รอง
คณบดฝีqายนโยบายและแผน อีกด?วย 

26. การประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบท่ีสาม ของคณะ
สังคมศาสตร 

เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2554  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบด?วย 
ผศ.ดร.ชวลิต อยูEภักด ีรศ.อ่ิมจิต เลิศพงษสมบัติ และ น.ส.พิมล จรวรนนท ได?มา
ตรวจระบบประกันคุณภาพของคณะสังคมศาสตร รอบท่ีสาม เพ่ือรบัทราบข?อมูลและ
กระบวนการตEางๆท่ีเก่ียวข?องในการดําเนินงานด?านตEางๆ พร?อมได?เสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาท่ีเปFนประโยชนตEอองคกรในการนําไปปรับใช?ด?วย โดยมี คณบด ีรอง
คณบดีและผุ?ท่ีเก่ียวข?องในทุกสEวนงานให?การต?อนรับและนําเสนอข?อมูลท่ี
คณะกรรมการต?องการรับทราบเพ่ิมเติมด?วย 

27. โครงการพัฒนานิสิตรอบรู? 
Asean" 

เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2554   คณะกรรมการกิจการนิสิตรEวมกับสมาคมอาเซียน-
ประเทศไทย ได?จัดกิจกรรม Asean Road Shows "โครงการพัฒนานิสิตรอบรู? 
Asean" ซ่ึงกิจกรรมกรรมประกอบด?วย การบรรยายพิเศษจาก ผู?ทรงคุณวุฒิ การ
ประกวดการออกแบบแผEนป�ายข?อมูลเก่ียวกับอาเซียน การแขEงขันตอบปWญหา ท้ังน้ี
กิจกรรม ดังกลEาวเปFนการเตรียมความพร?อมของนิสิตคณะสังคมศาสตรในการเข?าสูE
ประชาคม อาเซียน ในปP พ.ศ.2558 โดยมี ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมยั ผิวเหลือง รอง
คณบดฝีqายกิจการนิสติให?เกียรติเปFนประธานในพิธีเปAด ซ่ึงมีนิสิตให?ความสนใจเข?า
รEวม กิจกรรมดังกลEาวเปFนจํานวนมาก  

28. นักศึกษาสาขาวิชาเอก
จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
มาศึกษาดูงาน 

เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2554  ภาควิชาจิตวิทยา โดยผศ.ดร.ทิพยวัลย สุรินยา หัวหน?า
ภาควิชา คณาจารยและนิสิตของสาขาวิชา ได?ให?การต?อนรับและรEวมแลกเปลีย่น
ข?อมูลในด?านการศึกษาวิชาการด?านจิตวิทยากับคณะนักศึกษาสาขาวิชาเอกจิตวิทยา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปWตตานี จํานวนประมาณ 
60 คน ท่ีมาศึกษาดูงานเพ่ือสร?างศักยภาพท่ีดีในการจัดการวิชาการด?านจิตวิทยา
ตEอไป 
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ผลงานประจําปEการศึกษา 2554 ( 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
29. การฝ[กอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข?อ"เทคนิค 
การออกแบบโฮมเพจ" 

เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2554  คณะกรรมการเทคโนโลยีฯ ได?จัดการฝ[กอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหัวข?อ"เทคนิคการออกแบบโฮมเพจ" เพ่ือให?บุคลากรได?มีความรู?ความ
เข?าใจในการพัฒนาโฮมเพจในการนําเสนอข?อมูลด?านการศึกษาและด?านอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข?อง และสามารถนําเสนอเผยแพรEตEอสาธารณชนได?อีกด?วย 

30. งานแสดงมุทิตาจิตแกE
คณาจารยและบุคลากรท่ี
เกษียณ 
อายุราชการ ปP 2554 

เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2554  คณะสังคมศาสตรได?จัดงานแสดงมุทิตาจิตแกE
คณาจารยและบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการ ปP 2554 จํานวน 6ทEาน เพ่ือแสดง
ความขอบคุณแกEบุคลากรท่ีได?รEวมปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองคกรให?มีความก?าวหน?า
ตลอดมา โดยมีคณะผู?บริหาร คณาจารยและบุคลากรเข?ารEวมกันเปFนจํานวนมาก 

31. วัน Big Cleanning Days 
คณะสังคมศาสตร 

เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 นับเปFนพระกรณุาธิคณุแกEบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรและ คณะสังคมศาสตร ท่ีพระเจ?าวรวงศเธอ พระองคเจ?า
ศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได?เสด็จมารEวมงาน Big Cleanning Days ซ่ึงจัดข้ึนเพ่ือบูรณะ
พ้ืนท่ีตEางๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีได?รับความเสยีหายจากอุทกกภัย 
นอกจากน้ียังทรงให? กําลังใจแกE บุคลากร และนิสติท่ีมารEวมงานในครั้งน้ีด?วย  

32. จัดการบรรยายพิเศษของ
ภาควิชารัฐศาสตรฯ 

เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2555 ภาควิชารัฐศาสตรฯ ได?จัดการบรรยายพิเศษในหัวข?อ 
"Prospects,Opportunities and Challenges of the ASEAN Community: An 
Export's talk on Necessary skill sets to Cvercome Remaining Division 
and Misunderstanings" โดย Mr.Stuart Jay Rai ซ่ึงมีนิสิตให?ความสนใจเข?ารEวม
ฟWงเปFนจํานวนมาก  

33. จัดการบรรยายพิเศษหัวข?อ 
"จริยธรรมสําหรับนักกฎหมาย" 

เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2555 ภาควิชานิติศาสตร ได?จัดการบรรยายพิเศษหัวข?อ 
"จริยธรรมสําหรับนักกฎหมาย"ท้ังน้ีเพ่ือเปFนการฝ[กความเข?มแข็งด?านจิตใจของนิสิต
ช้ันปPท่ี 4 ของภาควิชา ในการเตรยีมตัวเพ่ือนําความรู?ท่ีได?นําไปปรับใช?งานใน
ชีวิตประจําวัน โดยได?นิมนตพระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารยสุรศักดิ์ สุรญาโณ) จาก
วัดชลประทานรังสฤษฎ จ. นนทบุรี มาบรรยายในหัวข?อดังกลEาว 

34. กิจกรรมวันเด็กในพ้ืนท่ี
ควบคุมสEวนพระองค 904 

เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2555 คณะสังคมศาสตรได?รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรให?ดําเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กในพ้ืนท่ีควบคุมสEวน
พระองค 904 ซ่ึงเปFนการจัดกิจกรรมของหนEวยงานท่ีถวายงานในโครงการสายใยรัก 
ภายในงานประกอบไปด?วยกิจกรรมเสริมสร?างทักษะตEางๆ การแจกของขวัญ ของ
รางวัลซ่ึงมีผู?ปกครองพาเด็กเข?ามารEวมกิจกรรมในซุ?มดังกลEาวเปFนจํานวนมาก  

35. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หัวข?อ "เทคนิคการใช?แผนท่ี 
ในชีวิตประจําวัน" 

เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2555 ภาควิชาภูมิศาสตร ได?จัดการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
หัวข?อ "เทคนิคการใช?แผนท่ีในชีวิตประจําวัน" โดยมีวัตถุประสงคให?ผู?เข?ารEวมสัมมนา
ได?ฝ[กการใช?งานจากแผนท่ีระบบธรรมดาและระบอิ�เลคทรอนิคส ท้ังน้ีได?รับเกียรติ
จาก รศ.สริิกร กาญจนสุนทร รองคณบดฝีqายประกันคุณภาพ ได?มาเปFนวิทยากรใน
การสัมมนาดังกลEาวด?วย  
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ผลงานประจําปEการศึกษา 2554 ( 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
36. งานประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ครั้ง
ท่ี 50 

เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2555 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการสาขาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ได?จัดกิจกรรมวิชาการในงานประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 50 ในภาคเช?ามีการบรรยาย 
พิเศษในหัวข?อ พหุสังคมกับการก?าวสูEประชาคมอาเซียน โดย ดร.วิชิตวงศ ณ ป�อม
เพชร นอกจากน้ียังมีการนําเสนอผลงานวิชาการของท้ังสองสาขารวม 10 หัวเรื่อง 
ท้ังน้ีได?รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนฤตยพล อุรบุญนวลชาต ิคณบดีมาเปFนประธาน     
ในพิธีเปAดด?วย  

37. พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรยี 
3 บูรพาจารยของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2555 คณะสังคมศาสตร โดย รศ.ดร.มนฤตยพล อุรบุญนวล
ชาติ คณบด ีอ.ดร.มาตรินี รักษตานนทชัย ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมยั ผิวเหลือง 
บุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะและนิสิต ได?เข?ารEวมวางพวงมาลาอนุสาวรีย 3 
บูรพาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เน่ืองในวันคล?ายวัน 
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบ 69 ปP 

38. อบรมในหัวข?อ เทคนิคการ
เขียน Resume อยEางไรให?ได?
งาน 

เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2555 หนEวยกิจการนิสติรEวมกับทีมงานSuper Resume ได?
จัดการอบรมในหัวข?อ เทคนิคการเขียน Resume อยEางไรให?ได?งาน โดยได?เชิญ
วิทยากรผู?เช่ียวชาญมานําเสนอข?อมูลเทคนิคตEางๆ ท่ีเก่ียวข?อง รวมท้ังการเปAด บูธให?
นิสิตได?ฝ[กการหาแหลEงงานจากอินเทอรเน็ตด?วย  

39. คณะนักเรยีนเยี่ยมชมการ
จัดการเรียนการสอนของคณะ
สังคมศาสตร 

เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2555 งานบริการการศึกษา ได?ให?การต?อนรับคณะนักเรยีน
จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ แผนกสตร ีมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ
คณะสังคมศาสตร เพ่ือเปFนข?อมูลในการตัดสินใจสําหรับการศึกษาในข้ันท่ีสูงข้ึน โดยมี
นางปWญจวรรณ มณีโทน และบุคลากรในสายงานให?การต?อนรับและเยี่ยมชมดังกลEาว  

40. เลือกแนวทางวางอนาคต 
ประจําปP 2555 

ระหวEางวันท่ี 28-29 กุมภาพันธ 2555 คณะสังคมศาสตร ได?เข?ารEวมจัดบูธนิทรรศ
การนําเสนอข?อมูลเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอนของคณะ ในงานเลือกแนวทาง
วางอนาคต ประจําปP 2555 นอกจากน้ียังได?จดัโครงการ Openhouse นํานักเรียนท่ี
สนใจท่ีจะศึกษาตEอในสายสังคมศาสตรเข?าเยีย่มชมบรรยากาศการเรียนและชม
ห?องปฏิบัติการตEางๆของคณะ ซ่ึงมีนักเรียนให?ความสนใจเปFนจํานวนมาก  

41. จัดการบรรยายพิเศษใน
หัวข?อ การกําหนดอัตลักษณ
ของหนEวยงานให?สอดคล?องกับ
เอกลักษณของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2555 หนEวยประกันคุณภาพฯได?จดัการบรรยายพิเศษในหัวข?อ 
การกําหนดอัตลักษณของหนEวยงานให?สอดคล?องกับเอกลักษณของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดย รศ.ธนรัตน แต?วัฒนา  

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท้ังน้ีได?รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนฤตยพล อุรบุญ
นวลชาติ มาเปFนประธานในพิธีเปAด โดยมบุีคลากรในสายงานท่ีเก่ียวข?องจากภายใน
คณะฯและหนEวยงานอ่ืนๆภายใน มก.เข?ารEวมฟWงด?วย 

42. วันคล?ายวันสถาปนาคณะ 
ครบรอบปPท่ี 37 

เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2555 คณะสังคมศาสตร ได?จัดงานวันคล?ายวันสถาปนาคณะ 
ครบรอบปPท่ี 37 ซ่ึงมีกิจกรรมธรรมบรรยาย พิธีสงฆ การมอบรางวัลคณาจารยบริการ
วิชาการและบุคลากรดีเดEน ซ่ึงในปPน้ีได?รับเกียรติจาก หนEวยงานภายใน มก.       
มอบกระเช?าแสดงความยินด ีและมีบุคลากร นิสิตและคณาจารยท่ีเคยปฏิบัติงาน ณ 
คณะสังคมศาสตรมารEวมงานเปFนจํานวนมาก  
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ผลงานประจําปEการศึกษา 2554 ( 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
43. จัดการประชาพิจารณใน
สEวนท่ีเก่ียวข?องกับงานวิจัย 

เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2555 คณะสังคมศาสตร โดย ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง รอง
คณบดฝีqายวิจยัและบริการวิชาการในฐานะหัวหน?าทีมวิจยัเก่ียวกับชุมชน ได?จัดการ
ประชาพิจารณในสEวนท่ีเก่ียวข?องกับงานวิจัยข้ึน ซ่ึงผุ?เข?ารEวมประชาพิจารณได?แกE 
ประชาชนจากชุมชนตEางๆ คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในเครือขEาย ท้ังน้ีได?รับ
เกียรตจิาก ผศ.ดร.ธันวา จิตตสงวน รองอธิการบดีฝqายกิจการพิเศษ มาเปFนประธาน
ในการเปAดงานด?วย 

44. การสัมมนา เรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษากับ
การพัฒนาบุคลากรในองคกร 

เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2555 หนEวยประกันคุณภาพ คณะสังคมศาสตร ได?จดังานการ
สัมมนา เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาบุคลากรในองคกร โดยได?
เชิญ รศ.ดร.สมชาย ธนสินชยกุล ผอ.ศูนยวิจัยข?าวโพดข?าวฟqางแหEงชาติ มาบรรยาย
ให?ผู?เข?ารEวมโครงการ ได?นําไปปรับใช?ในหนEวยงานท่ีสังกัดตEอไปโดยได?รับเกียรติจาก 
รศ.ดร.มนฤตยพล อุรบุญนวลชาต ิคณบดีมาเปFนประธานในพิธีเปAดด?วย  

45. พิธีปฐมนิเทศ  
ปPการศึกษา 2554 

เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2555 คณะสังคมศาสตร โดย ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย    ผิว
เหลือง รองคณบดีฝqายกิจการนิสิตได?จัดพิธีปฐมนิเทศ ปPการศึกษา 2554 ข้ึน    ซ่ึง
ประกอบไปด?วย พิธีอําลาคร ูการมอบเกียรติบัตร แกEนิสิตท่ีบําเพ็ญประโยชน  ตEอ
สEวนรวม การฟWงบรรยายพิเศษโดย นายเกตุเสพยสวัสดิ ์ปาลกะวงศ ณ อยุธยา  
การรับฟWงประสบการณจากรุEนพ่ีของแตEละสาขาวิชา โดยในภาคคํ่าได?มีการจัดงาน 
Bye Nior แกEนิสิตท่ีกําลังจะจบการศึกษาไปในปPน้ีด?วย  

46. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ไทยเน่ืองในวันข้ึนปPใหมEของไทย 

ระหวEางวันท่ี10-12 เมษายน 2555 คณะสังคมศาสตรได?จัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมไทยเน่ืองในวันข้ึนปPใหมEของไทย โดยจัดให?มีพิธีสรงนํ้าพระเพ่ือเปFนสริิ
มงคลให?แกEคณาจารย บุคลากรและนิสิตของคณะและยังสนับสนุนให?บุคลากรของ
คณะได?เข?ารEวมกิจกรรมเน่ืองในวันสงกรานตท่ีจดัข้ึนโดยมหาวิทยาลัยอีกด?วย 

47. การฝ[กอบรมเรื่องการให?
ความรู?เก่ียวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมรับ
การตรวจประเมินประจําปP 
25555 

เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2555 คณะสังคมศาสตร โดย รศ.สริิกร กาญจนสุนทรรอง
คณบดฝีqายประกันคุณภาพการศึกษาได?จดัการ ฝ[กอบรมเรื่องการให?ความรู?เก่ียวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมินประจําปP 25555 เพ่ือ
เตรียมความพร?อมของบุคลากรท่ีมีหน?าท่ีในการรวบรวมเอกสารเพ่ือรอรับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตEางๆ โดยได?นําเสนอข?อมลูท่ีเก่ียวข?องในแตEละ
องคประกอบโดยคณะกรรมการของฝqายประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือนําความรู?ท่ีได?
ไปปรับใช?กับหนEวยงานท่ีรับผิดชอบตEอไป  

48. กิจกรรมสมัมาทิฐินอก
สถานท่ี 

ระหวEางวันท่ี 20-22 เมษายน 2555 คณะสังคมศาสตร ได?จัดกิจกรรมสมัมาทิฐินอก
สถานท่ี สําหรบับุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 47 คน ณ จังหวัดระยอง เพ่ือเปFนเวที
ในการระดมความคิดในอันท่ีจะมสีEวนชEวยพัฒนาระบบงานของบุคลากรของสาย
สนับสนุนตEอไป นอกจากน้ียังได?นําชมสถานท่ีด?านวัฒนธรรมด?านศาสนาและสภาพ
ความเปFนอยูEของชุมชน รวมท้ังกิจกรรมสันทนากร โดยมี รศ.ดร.มนฤตยพล อุรบุญ
นวลชาติ คณบดีและ ผศ.ดร.ถวัลย เนียมทรัพย รองคณบดฝีqายบรหิาร รEวมเดินทาง
ไปด?วย  
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ผลงานประจําปEการศึกษา 2554 ( 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
49. นักเรียนศึกษาดูงานคณะ
สังคมศาสตร 

เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2555 คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
สารสาสนเทเวศราชพฤกษจํานวน 30 คน ได?มาศึกษาดูงานด?านระบบการจัดการ
เรียนการสอนของแขนงวิชาตEางๆของคณะสังคมศาสตร เพ่ือเตรียม ความพร?อมของ
นักเรียนท่ีจะต?องศึกษาตEอในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยม ีนางปWญจวรรณ มณีโทน หัวหน?า
งานบริการการศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข?องให?การต?อนรับและบรรยายสรุป  

50. โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนิสิต 
ประจําปP 2555 

เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2555  คณะกรรมการกิจการนิสิต โดย ผศ.น.ท.หญิง ดร.
งามลมัย ผิวเหลือง รองคณบดฝีqายกิจการนิสติ ได?จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนิสติ ประจําปP 2555 เพ่ือเปFน
การเตรียมความพร?อมให?กับสโมสรนิสิตและชุมนุมตEางๆของคณะสังคมศาสตร ซ่ึง
ต?องมีการดําเนินกิจกรรมให?สอดคล?องกับข?อกําหนดของ สกอ. โดยมีคณะกรรมการ
สโมสรนิสิตและชุมนุมตEางๆเข?ารEวมประมาณ 40 คน 

51. การสอบสัมภาษณนิสิตใหมE เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555  งานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการคณะ ได?
ดําเนินการจัดการสอบสมัภาษณนักเรียนท่ีได?รับการคัดเลือกให?เข?าศึกษาตEอใน
สาขาวิชาตEางๆของคณะสังคมศาสตร ซ่ึงในปPน้ีมีผู?ผEาน การคัดเลือกท้ังภาคปกติและ
ภาคพิเศษรวมประมาณ 820 คน  

52. กิจกรรม 
"วันแรกพบคณสังคมศาสตร" 

เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555  คณะกรรมการสโมสรนิสติคณะสังคมศาสตร รEวมกับ
ชุมนุมตEางๆได?จัดกิจกรรม "วันแรกพบคณะสังคมศาสตร" เพ่ือเปFนการสร?าง
ความสัมพันธอันดรีะหวEางรุEนพ่ีกับรุEนน?องและรุEนน?องด?วยกัน 
โดยกิจกรรมมุEงเน?นในด?านการสร?างความสามัคคีของหมูEคณะ กิจกรรมสันทนาการ
ตEางๆ โดยได?รับเกียรติจาก ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลืองมากลEาวเปAดงานและ
ให?การต?อนรับนิสิตใหมEด?วย  
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1.11 ข�อมูลสถิติ 
 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด คณะสังคมศาสตร+ 
ปEการศึกษา 2552 ปEการศึกษา 2553 ปEการศึกษา 2554 

หลักสูตร 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 6 5 11 6 5 11 6 5 11 
- หลักสูตรภาษาไทย 6 5 11 6 5 11 6 5 11 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญาโท (รวม) 7 5 12 7 5 12 8 6 14 
- หลักสูตรภาษาไทย 7 5 12 7 5 12 8 6 14 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
ปริญญาเอก (รวม) 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
- หลักสูตรภาษาไทย 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
- หลักสูตรนานาชาต ิ - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 14 10 24 14 10 24 15 11 26 
- รวมหลักสูตร
ภาษาไทย 

14 10 24 14 10 24 15 11 26 

- รวมหลักสูตร
นานาชาต ิ

- - - - - - - - - 

 

จํานวนหลักสูตรท่ีเป̀ดสอน ประจําปEการศึกษา 2554 คณะสังคมศาสตร+ 

ประเภทหลักสูตร ชื่อหลักสูตรท้ังหมด ระดับ 
ภาษาไทย 

(����) 
นานาชาติ

(����) 

เป̀ด
สอน 
(����) 

ไม�เป̀ด
สอน 
(X) 

ภาคปกติ 
(����) 

ภาคพิเศษ 
(����) 

ภาควิชาจิตวิทยา 
1. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
ปริญญาตร ี ����  ����  ���� ���� 

2. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 

ปริญญาตร ี ����  ����  ���� ���� 

3. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
พัฒนาการ 

ปริญญาตร ี ����  ����  ���� ���� 

4. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรม 
 
 

ปริญญาตร ี ����  ����  ���� ���� 
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ประเภทหลักสูตร ชื่อหลักสูตรท้ังหมด ระดับ 
ภาษาไทย 

(����) 
นานาชาติ

(����) 

เป̀ด
สอน 
(����) 

ไม�เป̀ด
สอน 
(X) 

ภาคปกติ 
(����) 

ภาคพิเศษ 
(����) 

5. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ 

ปริญญาโท ����  ����  ���� ���� 

6. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน 

ปริญญาโท ����  ����  ���� ���� 

ภาควิชาภูมิศาสตร+ 
7. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
ปริญญาตร ี ����  ����  ���� ���� 

8. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร
การวางแผนพัฒนา 

ปริญญาโท ����  ����  ����  

ภาควิชาประวัติศาสตร+ 
9. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
ปริญญาตร ี ����  ����  ����  

10. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต? 

ปริญญาตร ี ����  ����   ���� 

11. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร 

ปริญญาโท ����  ����  ����  

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
12. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา      

ปริญญาตร ี ����  ����  ����  

13. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
ประยุกต 

ปริญญาโท ����  ����  ����  

ภาควิชารัฐศาสตร+และรัฐประศาสนศาสตร+ 
14. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
ปริญญาตร ี ����  ����  ���� ���� 

15. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ
ระหวEางประเทศ 

ปริญญาตร ี ����  ����  ���� ���� 

16. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารงาน
ยุติธรรมและความปลอดภยั 

 
 

ปริญญาตร ี ����  ����  ���� ���� 
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ประเภทหลักสูตร ชื่อหลักสูตรท้ังหมด ระดับ 
ภาษาไทย 

(����) 
นานาชาติ

(����) 

เป̀ด
สอน 
(����) 

ไม�เป̀ด
สอน 
(X) 

ภาคปกติ 
(����) 

ภาคพิเศษ 
(����) 

17. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
จัดการท?องถิ่น 

ปริญญาตร ี ����  ����  ���� ���� 

18. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร 

ปริญญาตร ี ����  ����  ���� ���� 

19. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 

ปริญญาโท ����  ����  ���� ���� 

20. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชา
ความสัมพันธระหวEางประเทศ 

ปริญญาโท ����  ����  ���� ���� 

21. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงาน
ยุติธรรมและความปลอดภยั 

ปริญญาโท ����  ����  ���� ���� 

22. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

ปริญญาโท ����  ����  ���� ���� 

ภาควิชานิติศาสตร+ 
23. หลักสูตรปริญญานิติศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
ปริญญาตร ี ����  ����  ���� ���� 

โครงการสหวิทยาการ 
24. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ความขัดแย?ง 

ปริญญาโท ����  ����   ���� 

25. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
สังคมศาสตร 

ปริญญาโท ����  ����  ���� ���� 

26. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาสังคม 

ปริญญาโท ����  ����  ���� ���� 

หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
27. สาขาสังคมศาสตร ปริญญาเอก ����  ����  ����  
หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ให?ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว?ด?วย 
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คณะสังคมศาสตรได?เปAดสอนท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปP รวม 7 หลักสูตร 14 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท (บัณฑิตศึกษา) ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ 
หลักสูตร 2 ปP รวม 7 หลักสูตร 10 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต) หลักสูตร 3 ปP 1 หลักสูตร 
ดังนี้ 
 

  หลักสูตรปริญญาตรี ประกอบด?วย 
 

  หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต มี 2 หลักสูตร 
       • สาขาวิชาจิตวิทยา มี 4 สาขาวิชา *  
   -  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
   -  สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 
   -  สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
   -  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

        • สาขาวิชาภูมิศาสตร * 
 

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต มี 4 หลักสูตร 
        • สาขาวิชาประวัติศาสตร  

•••• สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (ภาคพิเศษ)          
         • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      
         • สาขาวิชารัฐศาสตร มี 5 สาขาวิชา * 
    -  สาขาวิชาการปกครอง 
    -  สาขาวิชาความสัมพันธระหวEางประเทศ 
    -  สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 
    -  สาขาวิชาการบริหารจัดการท?องถ่ิน 
    -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มี 1 หลักสูตร 
         • สาขาวิชานิติศาสตร* 
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  หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด?วย 
  หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มี 2 หลักสูตร 

    • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ* 
     • สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน* 
     • สาขาวิชาภูมิศาสตรการวางแผนพัฒนา (อยูEระหวEางดําเนินการขอปAดหลักสูตร) 
 

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มี 6 หลักสูตร 
     •••• สาขาวิชาประวัติศาสตร+ 
     •••• สาขารัฐศาสตร+ มี 4 สาขาวิชา * 
    -  สาขาวิชาการปกครอง 
    -  สาขาวิชาความสัมพันธระหวEางประเทศ 
    -  สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 
    -  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
     •••• สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต+ 
     •••• สาขาวิชาการจัดการความขัดแย�ง (ภาคพิเศษ) 
     •••• สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร+ * 
   •••• สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม * 
 

  หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด?วย 
  หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 1 หลักสูตร 
   •••• สาขาสังคมศาสตร+ 
 

* เปAดสอนท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาสังคม  เปAดสอนท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 
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ข�อมูลบุคลากรคณะสังคมศาสตร+  (ณ พฤษภาคม 2555) 
 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบุคลากรท่ีเปFนข?าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ?างประจํา และลูกจ?างชั่วคราว ปฏิบัติหน?าท่ีด?านการสอน การวิจัย บริการวิชาการแกE
สังคมและชุมชน ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ รวมท้ังสิ้น  152  คน  ประกอบด?วย 
 

ข�าราชการ            จํานวน           43   คน 
 

       สายวิชาการ (สาย ก)     27 คน   
    -  ภาควิชาจิตวิทยา         6 คน 
    -  ภาควิชานิติศาสตร         1 คน 
    -  ภาควิชาประวัติศาสตร        1  คน 
    -  ภาควิชาภูมิศาสตร         5 คน 
    -  ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร   11 คน 
    -  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา       3 คน 
 

สายสนับสนุนทางวิชาการ (สาย ข)        6 คน 
สายปฏิบัติการ (สาย ค)       10 คน 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย              จํานวน   59  คน 
 

สายวิชาการ (สาย ก)        จํานวน          53   คน   
     -   จิตวิทยา        13    คน       
     -   นิติศาสตร          8  คน     
     -   ประวัติศาสตร          8    คน 
     -   ภูมิศาสตร          5    คน 
     -   รัฐศาสตรฯ          9    คน 
     -   สังคมวิทยาฯ          10    คน 
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สํานักงานเลขานุการคณะ  
พนักงานเงินงบประมาณ           6    คน 
 -  นักวิชาการคอมพิวเตอร        1     คน 
  -  นักวิเคราะหนโยบายและแผน        1     คน 
 -  นักวิชาการเงินและบัญชี         1 คน 
 -  นักวิชาการศึกษา         2 คน 
 -  เจ?าหน?าท่ีบริหารงานท่ัวไป        1 คน 

 

ลูกจ�างประจํา       จํานวน             10   คน 
ลูกจ�างช่ัวคราว        จํานวน           32   คน 
   -  เงินงบประมาณและเงินรายได?ภาควิชา  จํานวน          21 คน 
   -  เงินรายได?โครงการภาคพิเศษ   จํานวน             11   คน 

 

 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (โอนมาสังกัดคณะสังคมศาสตร เม่ือ ตุลาคม 2554)  
 นับระยะเวลาการทํางาน ต.ค.54-พ.ค.55 เทEากับ 8 เดือน คิดเปFน 0.5 คน 
 

 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม  จํานวน     16/8  คน 
 

 พนักงานเงินรายได?         14/7    คน 
 -  อาจารย           2/1     คน * 
 -  นักวิจัย          2/1    คน 
  -  เจ?าหน?าท่ีบริหารงานท่ัวไป        1/0.5   คน 
 -  นักวิชาการเงินและบัญชี         1/0.5 คน 
 -  นักวิชาการศึกษา         3/1.5 คน 
 -  เจ?าหน?าท่ีวิจัย          2/1  คน 
 -  ผู?ปฏิบัติงานบริหาร         2/1  คน 
 -  พนักงานท่ัวไป          1/0.5 คน 
 

 ลูกจ�างช่ัวคราว           2/1  คน 
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การลาศึกษาต�อของบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) จํานวน            10   คน   
     -   จิตวิทยา             -    คน       
     -   นิติศาสตร            3  คน     
     -   ประวัติศาสตร            -    คน 
     -   ภูมิศาสตร            1   คน 
     -   รัฐศาสตรฯ            3    คน 
     -   สังคมวิทยาฯ             2    คน 
     -   บริหารและพัฒนาสังคม         1     คน * 
 

* มีอาจารยประจําจํานวน 2 คน ท่ีโอนมาจากสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม เมื่อ ตลุาคม 2554 

 นับระยะเวลาการทํางาน ต.ค.54-มี.ค.55 เทEากับ 8 เดือน แตEไมEถึง 9 เดือน คิดเปFน 0.5 คน  
 และได?ลาศึกษาตEอ 
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จํานวนบุคลากร รวมท้ังสาย ก ข ค ซ่ึงเป$นข�าราชการและพนักงาน ท้ังสิ้น 152 คน  
 

บุคลากรสายวิชาการท่ีเปFนอาจารยประจํา ประกอบด?วย ข?าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 
มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 152 คน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1.1 - 1.4 
 

ตารางท่ี 1.1 แสดงข�อมูลบุคลากรท้ังหมด  
ปEการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
2553 2554 

1. อาจารย ปริญญาตรี - - 
 ปริญญาโท 41 34 
 ปริญญาเอก 35 37 
 รวม 76 71 
2. นักวิจัย ปริญญาตรี - - 
 ปริญญาโท - 1 
 ปริญญาเอก - - 
 รวม - 1 
3. บุคลากรสนับสนุนอ่ืน  66 70 
4. รวมบุคลากรท้ังหมด (ไมEรวมลาศึกษาตEอ)  132 142 
5. บุคลากรลาศึกษาตEอทุกประเภท  10 10 
6. รวมบุคลากรท้ังหมด (รวมลาศึกษาตEอ)  142 152 

 

หมายเหตุ บุคลากรท้ังหมด กําหนดให?นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
- 9 - 12 เดือน คิดเปFน 1 คน 
- 6 เดือนข้ึนไปแตEไมEถึง 9 เดือน คิดเปFน 0.5 คน 
- น?อยกวEา 6 เดือนไมEสามารถนํามานับได? 
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ตารางท่ี 1.2 จํานวนอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหนEงทาง
วิชาการและคุณวุฒิการศึกษา ปPการศึกษา 2554 

วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ตําแหน�งทาง
วิชาการ 

ค�า
น้ําหนัก 

จํานวน 

(คน) 
ค�า

น้ําหนัก 

จํานวน 

(คน) 
ค�า

น้ําหนัก 

จํานวน 

(คน) 

ผลรวม
จํานวน 

(คน) 

ผลรวม
ค�าถ�วง
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

อาจารย 0 - 2 36 5 16 52 152 

ผู?ชEวยศาสตราจารย 1 - 3 4 6 14 18 96 

รองศาสตราจารย 3 - 5 4 8 7 11 76 

ศาสตราจารย 6 - 8 - 10 - - - 
ผลรวมจํานวน (คน) - 44 37 81  

ผลรวมค�าถ�วง
น้ําหนัก (คะแนน) 

- 104 220  324 

ค�าดัชนีคุณภาพอาจารย+  
(ผลรวมถ�วงน้ําหนักของอาจารย+ประจํา หารด�วย จํานวนอาจารย+ประจําท้ังหมด) 

= 324/81 
= 4.00 

คะแนนผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5  
(กําหนดให�ค�าดัชนีคุณภาพอาจารย+ 6 คะแนน เท�ากับ 5 คะแนน) 

= 4.00*5/6 
= 3.3 

 หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดให?นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
- ตั้งแตE 9 เดือนข้ึนไป คิดเปFน 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเปFน 0.5 คน 

- น?อยกวEา 6 เดือนไมEสามารถนํามานับได? 
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จํานวนอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหนEงทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา 

อาจารย+ 
ผู�ช�วย

ศาสตราจารย+ 
รองศาสตราจารย+ ศาสตราจารย+ รวม ภาควิชา/

สาขาวิชา 
ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

จิตวิทยา  - 6 4 10 - 2 7 9 - - - - - - - - - 8 11 19 

นิติศาสตร  - 8 - 8 - - 1 1 - - - - - - - - - 8 1 9 

ประวัติศาสตร  - 6 2 8 - - 1 1 - - - - - - - - - 6 3 9 

ภูมิศาสตร - 2 4 6 - - 1 1 - 1 2 3 - - - - - 3 7 10 

รัฐศาสตรฯ  - 5 6 11 - 1 1 2 - 3 4 7 - - - - - 9 11 20 

สังคมวิทยาฯ  - 8 1 9 - 1 3 4 - - - - - - - - - 9 4 13 

การบริหารและพัฒนาสังคม - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 
รวมท้ังหมด - 36 17 53 - 4 14 18 -    - - - - - 44 37 81 

 

FTET ลาท้ังหมด FTET และรวมลา  

แหน�งทางวิชาการ 255
2 

255
3 

2554 2552 255
3 

255
4 

2552 2553 2554 

-  อาจารย 42 45 43 8 10 9 50 55 52 

-  ผู?ชEวยศาสตราจารย 16 17 17 - - 1 16 17 18 

-  รองศาสตราจารย 15 13 11 - - - 15 13 11 

-  ศาสตราจารย 1 1 - - - - 1 1 - 

รวมท้ังหมด 74 76 71 8 10 10 82 86 81 

คุณวุฒิการศึกษา          
-  ปริญญาตรี - - - - - - - - - 

-  ปริญญาโท 44 41 34 8 10 10 52 51 44 

-  ปริญญาเอก 30 35 37 - - - 30 35 37 

รวมท้ังหมด 74 76 71 8 10 10 82 86 81 
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คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน�งทางวิชาการ (คน) 
ลําดับ 

ระยะเวลาการ
ทํางาน ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 

1 9 เดือน ข้ึนไป - 34 37 71 43 17 11 - 71 

2 6-9 เดือน - (2 *) - (2 *) (2 *) - - - (2 *) 
3 น?อยกวEา 6 เดือน - 1 1 2 2 - - - 2 

4 ลาศึกษาตEอ  - 9+(2 *) - 9+(2 *) 8+(2 *) 1 - - 9+(2 *) 
5 ลาเขียนตํารา - - - - - - - - - 

6 รวมท้ังหมด - 48 38 86 57 18 11 - 86 

7 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 34 37 71 43 17 11 - 71 

 
หมายเหตุ 1 : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด เชEน อาจารยข?าราชการ 
อาจารยพนักงาน รวมท้ังอาจารยท่ีมีสัญญาจ?างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปPการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

   - 9 - 12 เดือน คิดเปFน 1 คน 
   - 6 เดือนข้ึนไปแตEไมEถึง 9 เดือน คิดเปFน 0.5 คน 
   - น?อยกวEา 6 เดือนไมEสามารถนํามานับได? 

หมายเหตุ 2 :  (2 *) คือจํานวนอาจารยท่ีโอนมาจากสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม เมื่อ ตลุาคม 2554 

  นับระยะเวลาการทํางาน ต.ค.54-มี.ค.55 เทEากับ 6 เดือน แตEไมEถึง 9 เดือน คิดเปFน 0.5 คน  
  และได?ลาศึกษาตEอ 

ตารางท่ี 1.3 แสดงข?อมูลจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดซ่ึงเปFนข?าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย  
      จําแนกตามภาควิชา ตําแหนEงทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา (รวมลาศึกษาตEอ) 

ตําแหน�งทางวิชาการ 
ข�าราชการ 

จําแนกคุณวุฒิ   
พนักงาน 

จําแนกคุณวุฒิ   ภาควิชา 
อ. ผศ. รศ. ศ. ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

จิตวิทยา  10 9 - - - - 6 - 8 5 
นิติศาสตร  8 1 - - - - 1 - 8 - 
ประวัติศาสตร  8 1 - - - 1 - - 5 3 
ภูมิศาสตร 6 1 3 - - 1 4 - 2 3 
รัฐศาสตรฯ  10 2 8 - - 4 7 - 5 4 
สังคมวิทยาฯ  9 4 - - - - 3 - 9 1 
การบริหารและพัฒนาสังคม 1 - - - - - - - 1 - 

52 18 11 - - 6 21 - 38 16 
27 54 รวม 

81 
81 
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ตารางท่ี 1.4  การลาศึกษาตEอของบุคลากร สาย ก   
จํานวนบุคลากรท้ังหมด ลาศึกษาต�อ 

ภาควิชา 
ข�าราชการ พนักงาน รวม   ข�าราชการ พนักงาน รวม 

บุคลากร 
ท่ีปฏิบัติงาน

จริง 
จิตวิทยา  6 13 19 - - - 19 
นิติศาสตร  1 8 9 - 3 3 6 
ประวัติศาสตร  1 8 9 - - - 9 
ภูมิศาสตร 5 5 10 - 1 1 9 
รัฐศาสตรฯ  11 9 20 - 3 3 17 
สังคมวิทยาฯ  3 10 13 - 2 2 11 
การบริหารและ
พัฒนาสังคม 

- 1 1 - 1 1 0 

รวม 27 54 81 - 10 10 71 

 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคุณวุฒิและตําแหน�งทางวิชาการ ปEการศึกษา 2554 
ชํานาญ

งาน 
ชํานาญ

การพิเศษ 
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ 

ชํานาญ
การ 

อื่นๆ รวม 
หน�วยงาน 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท 
จิตวิทยา           1         1   

นิติศาสตร            1         1  

ประวัติศาสตร           1         1   

ภูมิศาสตร           1         1  

รัฐศาสตรฯ            1         1  

สังคมวิทยาฯ            1         1  

สํานักงาน
เลขานุการ 

    2 4    4 16 2  8 2    4 26 8 

โครงการภาค
พิเศษ 

          11         11  

การบริหารและ
พัฒนาสังคม 

         1.5 2.5 3       1.5 2.5 3 

รวม     2 4    7.5 33.5 5  8 2    7.5 43.5 11 

 หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดให?นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
- ตั้งแตE 9 เดือนข้ึนไป คิดเปFน 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเปFน 0.5 คน 

- น?อยกวEา 6 เดือนไมEสามารถนํามานับได? 
 ** สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (โอนมาสังกัดคณะสังคมศาสตร เมื่อ ตลุาคม 2554)  
    นับระยะเวลาการทํางาน ต.ค.54-พ.ค.55 เทEากับ 8 เดือน คิดเปFน 0.5 คน 



 

 

- 56 - 

จํานวนบุคลากรเข�าร�วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝ̂กอบรม ดูงาน ปEการศึกษา 2554 
หน�วยงาน ประชุมสัมมนา ฝ^กอบรม ศึกษาดูงาน อ่ืนๆ รวม 

ภาควิชาจติวิทยา  21 10 7 3 41 
ภาควิชานิติศาสตร  7 8 1 - 16 
ภาควิชาประวัติศาสตร  7 - 6 - 13 
ภาควิชาภูมิศาสตร 12 3 6 1 22 
ภาควิชารัฐศาสตรฯ  26 2 12 2 42 
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ  14 4 6 2 26 
สํานักงานเลขานุการ 47 16 43 - 106 
รวม 134 43 81 8 266 

 
  บุคลากรประจําท่ีปฏิบัติหน?าท่ีสนับสนุน ประกอบด?วยบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการ 
และสายปฏิ บั ติการ  ซ่ึ ง เปFนข? าราชการ  และพนักงานมหาวิทยาลั ย  มีจํ านวน ท้ังสิ้ น  28 คน                   
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1.5 - 1.7 
 

ตารางท่ี 1.5   แสดงข?อมูลจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการ (สาย ข) ซ่ึงเปFนข?าราชการ  
                 และพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตามหนEวยงานยEอย  ตําแหนEง และวุฒิการศึกษา 
 

คุณวุฒิ 
กลุ�มสายงาน ชื่อตําแหน�ง 

ตรี โท 
รวม 

งานบริการการศึกษา 
หัวหน?างานบริการการศึกษา 

 
นักวิชาการศึกษา (ชาํนาญการพิเศษ) 

 
- 

 
1 

 
1 

หนEวยกิจการนิสิต นักวิชาการศึกษา   (ชํานาญการพิเศษ) - 1 1 
 นักวิชาการศึกษา 1 - 1 
หนEวยทะเบียน นักวิชาการศึกษา  (ชํานาญการพิเศษ) 1 - 1 
หนEวยสEงเสริมการเรียนรู? นักวิชาการศึกษา 

(ชํานาญการพิเศษ) 
- 1 1 

หนEวยเทคโนโลยีและสารสนเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
(ชํานาญการพิเศษ) 

- 1 2 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 -  

งานนโยบายและแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
(ชํานาญการ) 

- 1 2 

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน - 1  
หนEวยประกันคุณภาพการศึกษา นักวิชาการศึกษา 1 - 1 

รวม 4 6 10 
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ตารางท่ี 1.6   แสดงข?อมูลจํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการ (สาย ค) ซ่ึงเปFนข?าราชการ  
        และพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามหนEวยงานยEอย ตําแหนEง และวุฒิการศึกษา 

 

คุณวุฒิ 
กลุ�มสายงาน ช่ือตําแหน�ง 

ตรี โท 
รวม 

เลขานุการคณะฯ เจ?าหน?าท่ีบริหารงานท่ัวไป - - - 

งานบริหารและธุรการ 

หัวหน?างานบริหารและธุรการ 

 

เจ?าหน?าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

- 
 

1 

 

1 

หนEวยสารบรรณ เจ?าหน?าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 1 2 

หนEวยการเจ?าหน?าท่ี บุคลากร 2 - 2 

หนEวยอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ 

เจ?าหน?าท่ีบริหารงานท่ัวไป  1 - 1 

รวม  4 2 6 

งานคลังและพัสดุ 

หัวหน?างานคลังและพัสดุ 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

1 

 

- 
 

1 

หนEวยการเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 - 1 

หนEวยบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี - 1 1 

หนEวยบริหารทรัพยสิน เจ?าหน?าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 - 1 

หนEวยจัดซ้ือจัดจ?าง นักวิชาการพัสดุ 1 - 1 

รวม  4 1 5 
โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ เจ?าหน?าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 - 1 

รวม  1 - 1 
รวม 9 3 12 
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ตารางท่ี 1.7   แสดงข?อมูลจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหนEวยงานยEอย ตําแหนEง  
                  และวุฒิการศึกษา สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม 

คุณวุฒิ 
ตําแหน�ง 

ต่ํากว�า ป.ตร ี ป.ตรี ป.โท 
รวม 

หมายเหตุ 
ระยะเวลาการทํางาน 

6 เดือน แต�ไม�ถึง 9 เดือน 
คิดเปFน 0.5 คน 

1. นักวิจัย - - 2 2 1 
2. นักวิชาการศึกษา - - 3 3 1.5 
3. เจ?าหน?าที่วิจัย - 2 - 2 1 
4. เจ?าหน?าที่บริหารงานทั่วไป - - 1 1 0.5 
5. นักวิชาการเงินและบัญช ี - 1 - 1 0.5 
6. ผู?ปฏิบัติงานบริหาร 1 - - 1 0.5 
7. พนักงานทั่วไป 2 - - 2 1 

รวม    12 6 

 
หมายเหตุ  โอนมาสังกัดคณะสังคมศาสตร เม่ือ ตุลาคม 2554 
  นับระยะเวลาการทํางาน ต.ค.54-พ.ค.55 เทEากับ 8 เดือน แตEไมEถึง 9 เดือน คิดเปFน 0.5 คน  
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นิสิต / บัณฑิต ของคณะสังคมศาสตร+ ( ณ พฤษภาคม 2555) 
 

ในปPการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) คณะสังคมศาสตร มีนิสิตใน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 3,515 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1,013 คน นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวน 
19 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 4,547 คน ซ่ึงสอบเข?าศึกษาผEานระบบตEางๆ ดังตEอไปนี้ 
 
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร+ ปEการศึกษา 2554 

ภาควิชา ปE 1 ปE 2 ปE 3 ปE 4 ปE 5 ปE 6 
รวม

ทั้งสิ้น 
จิตวิทยา 92 83 82 77 - - 334 

จิตวิทยา (ภาคพิเศษ) 128 113 91 - - - 332 

ภูมิศาสตร+ 47 46 39 37 - - 169 

ภูมิศาสตร+ (ภาคพิเศษ) 97 79 - - - - 176 

นิติศาสตร+ 57 55 35 30 - - 177 

นิติศาสตร+ (ภาคพิเศษ) 117 110 106 104 - - 437 

ประวัติศาสตร+ 71 63 55 38 - - 227 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต�ศึกษา 
(ภาคพิเศษ) 

90 99 104 107 - - 400 

รัฐศาสตร+ฯ 132 129 94 122 - - 477 

รัฐศาสตร+ฯ (ภาคพิเศษ) 152 139 126 150 - - 567 

สังคมวิทยาฯ* 58 52 46 63 - - 219 

รวม 1,041 968 778 728 - - 3,515 
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จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร+ ปEการศึกษา 2554 
จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท 

จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท 
ภาควิชา/สาขาวิชา 

แผน ก แผน ข รวม 
ภาควิชาจิตวิทยา 
สาขาวชิาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  
(ภาคปกติ) 

24 - 24 

สาขาวชิาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
(ภาคพิเศษ) 

20 45 58 

สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติ) 22 - 22 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ)* 1 86 87 
ภาควิชาภูมิศาสตร+ 
สาขาวิชาภูมิศาสตรการวางแผนการพัฒนา 7 2 9 
ภาควิชาระวัติศาสตร+ 
สาขาวชิาประวัติศาสตร 10 - 10 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
สาขาวชิาสังคมวิทยาประยุกต 30 2 32 
ภาควิชารัฐศาสตร+และรัฐประศาสนศาสตร+ 
สาขาวชิารัฐศาสตร (ภาคปกติ) 11 8 19 
สาขาวชิารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) 46 390 436 
โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวชิาการจัดการความขัดแย?ง  (ภาคพิเศษ) 22 60 82 
สาขาวชิาพฒันสังคมศาสตร  13 1 14 
สาขาวชิาพฒันสังคมศาสตร  (ภาคพิเศษ)* 14 42 56 
สาขาวชิาการบริหารและพฒันาสังคม 65 - 65 
สาขาวชิาการบริหารและพฒันาสังคม (ภาคพิเศษ) - 92 92 

รวมทั้งสิ้น 285 728 1,013 

* รับนิสิตใหมE ภาคปลายปPการศึกษา 
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จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก 
จํานวนนิสิต 

ปEการศึกษา 2554 ปEการศึกษา 2553 ปEการศึกษา 2552 สาขาวิชา 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

รวม 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาสังคมศาสตร (ภาคปกติ) 

4 3 7 - - - 5 7 12 19 

รวมทั้งสิ้น 4 3 7 - - - 5 7 12 19 
 
 
 

จํานวนนิสิตปริญญาตรีออกกลางคัน ปPการศึกษา 2552 – 2554 
ปEการศึกษา 2552 ปEการศึกษา 2553 ปEการศึกษา 2554 

หลักสูตร 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม)          
- ลาออก  13 13  30 30 30 38 68 
- คัดช่ือออก  34 34 19 45 64 54 52 106 

(ใช?ข?อมูลนับถึงวันท่ี 30 มีนาคม 2553, 2554, 2555 ตามลําดับ) 

 

อัตราผลสัมฤทธิ์ (ร?อยละของจํานวนนิสิตจบตามเวลาท่ีกําหนดของหลักสูตร) ปPการศึกษา 2552-2554 
ปEการศึกษา 2552 ปEการศึกษา 2553 ปEการศึกษา 2554 

หลักสูตร ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เฉลี่ย 
ปริญญาตร ี 360/440 

= 81.81 
107/120 
= 89.16 

467/560 
=83.39 

373/440 
=84.77 

335/360 
=93.05 

708/800 
=88.50 

347/440 
=78.86 

321/360 
=89.16 

668/800 
=83.50 

ปริญญาโท (รวม)          
ปริญญาเอก (รวม)          
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ระยะเวลาศึกษาเฉลี่ยของบัณฑิตจบปPการศึกษา 2554  

หลักสูตร 
ภาคปกติ 
(ปE-เดือน) 

ภาคพิเศษ 
(ปE-เดือน) 

เฉลี่ย 
(ปE-เดือน) 

ระยะเวลาศึกษาท่ี
กําหนดในหลักสูตร 

ปริญญาตรี      
หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
มี 2 หลักสูตร 

4 ปP 4 ปP 4 ปP 4-8 ปP 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  
มี 4 หลักสูตร 

4 ปP 4 ปP 4 ปP 4-8 ปP 

หลักสตูรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  
มี 1 หลักสูตร 

4 ปP 4 ปP 4 ปP 4-8 ปP 

ปริญญาโท     
หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต มี 2 หลักสูตร 

2 ปP 2 ปP 2 ปP 2-4 ปP 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต มี 6 หลักสูตร 

2 ปP 2 ปP 2 ปP 2-4 ปP 

ปริญญาเอก     
หลักสตูรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
มี 1 หลักสูตร 

3 ปP 3 ปP 3 ปP  
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จํานวนผู?สําเร็จการศึกษา ปPการศึกษา 2554 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

ภาควิชาจิตวิทยา 97 - 97 - - - - - - 97 - 97 
ภาควิชาภูมิศาสตร 34 - 34 - - - - - - 34 - 34 
ภาควิชานิติศาสตร 32 90 122 - - - - - - 32 90 122 
ภาควิชาประวัติศาสตร 45 - 45 - - - - - - 45 - 45 
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉยีงใต? - 130 130 - - - - - - - 130 130 
ภาควิชารัฐศาสตรฯ 92 119 211 - - - - - - 92 119 211 
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 59 - 59 - - - - - - 59 - 59 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ 

- - - 8 59 67 - - - 8 59 67 

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน - - - 7 26 33 - - - 7 26 33 
สาขาวิชาภูมิศาสตรการวาง
แผนการพัฒนา 

- - - 3 - 3 - - - 3 - 3 

สาขาวิชาประวัติศาสตร - - - 2 - 2 - - - 2 - 2 
สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต - - - 4 - 4 - - - 4 - 4 
สาขาวิชารัฐศาสตร - - - 9 212 221 - - - 9 212 221 
สาขาวิชาการจัดการความขัดแย?ง  - - - - 20 20 - - - - 20 20 
สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร - - - 5 16 21 - - - 5 16 21 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
สังคม 

- - - 14 38 52 - - - 14 38 52 

รวม 359 339 698 52 371 423 - - - 411 710 1,121 
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ข?อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเทEา (FTES – Full Time Equivalent Student) ปPการศึกษา 2554  

จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) 
ภาควิชา 

จํานวน
อาจารย+ FTES ภาคต�น FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 

อาจารย+ : FTES 

ภาควิชาจิตวิทยา  19 1,051.63 1,044.22 1,047.93 1 : 55.15 

ภาควิชานิติศาสตร  6 696.45 663.42 679.94 1 : 113.32 

ภาควิชาประวัติศาสตร  9 511.95 512.86 512.40 1 : 56.93 

ภาควิชาภูมิศาสตร 9 280.05 251.97 266.01 1 : 29.55 

ภาควิชารัฐศาสตรฯ  17 1,496.85 1,201.94 1,349.40 1 : 79.37 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ  11 559.65 345.70 452.67 1 : 41.15 

รวมท้ังหมด 71 4,821.79 4,164.71 4,493.25 1 : 63.20 

 

ข?อมูลอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเทEา (FTES – Full Time 
Equivalent Student)  

ปEการศึกษา รายละเอียด 

2552 2553 2554 

1. จํานวนอาจารยปฏิบัติงาน 66 66 71 

2.จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทEาท้ังหมด (FTES) 4,146.19 4,523.30 4,493.25 

3. จํานวนอาจารยตEอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทEา  
    (เกณฑมาตรฐาน 1 :  25) 

1 :  62.82 1 :  68.53 1 :  63.20 
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การเงินและงบการเงินและงบประมาณของคณะสังคมศาสตร+ประมาณของคณะสังคมศาสตร+  
 

งบประมาณแผ�นดิน และงบประมาณเงินรายได�ของคณะสังคมศาสตร+ ประจําปEงบประมาณ 2554 
 

 ข?อมูลงบประมาณแผEนดินท้ังหมดของคณะสังคมศาสตร ประจําปPงบประมาณ 2554 
 

ประเภท รายรับ รายจ�าย คงเหลือ 
งบบุคลากร 22,749,500.00 23,678,554.00 (929,054.00) 
งบดําเนินการ 2,459,000.00 2,528,584.33 (69,584.33) 
งบลงทุน 809,600.00 739,963.00 69,637.00 

รวม 26,018,100.00 26,947,101.33 (929,001.33) 
 
 
  ข?อมูลงบประมาณเงินรายได?ท้ังหมดของคณะสังคมศาสตร ประจําปPงบประมาณ 2554 
 

หมวดรายรับ จํานวนเงิน (บาท) 
เงินบํารุงมหาวิทยาลัยและเงินคEาธรรมเนียมการศึกษา 259,148,994.08 
เงินรายได?จากการเชEาที่ราชพสัดุ 325,475.00 
รายได?จากการประยุกตและบริการวิชาการ - 
รายได?จากโครงการพัฒนาทางวชิาการ 487,573.80 
รายได?อ่ืนๆ 4,435,047.87 

รวม 264,397,090.75 
 

หมวดรายจ�าย จํานวนเงิน (บาท) 
งบบุคลการ 4,123,395.48 
งานดําเนินงาน 73,017,060.74 
งบลงทุน 2,973,034.11 
งบอุดหนุน 19,773,170.68 
งบรายจEายอ่ืน 20,470,002.36 

รวม 120,356,663.37 
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 แผนกลยุทธการเงินปPงบประมาณ 2554 
รายรับ (บาท) รายจ�าย (บาท) 

แหล�งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ�าย 
ประมาณการ

รายจ�าย 
1. รายได?คEาหนEวยกิต 8,611,852.00 1. งบบุคลากร 2,627,634.00 
2. รายได?คEาธรรมเนียม 16,633,560.00 2. งบดําเนินงาน 12,001,851.00 
3. เงินจัดสรรผลประโยชนภาคพิเศษ 29,967,800.00 3. งบลงทนุ 130,000.00 
4. รายได?จากการบริการวชิาการ 483,906.00 4. งบอุดหนุน 7,831,000.00 
5. รายได?ที่มาจากที่ราชพัสด ุ 320,650.00 5. งบอ่ืนๆ 126,050.00 
6. รายได?ประเภทอ่ืน 4,128,760.00   
รวมประมาณการรายรับ (บาท) 60,146,528.00 รวมประมาณการรายจ�าย (บาท) 22,716,535.00 

 
 
ท่ีตั้ง พ้ืนท่ี ลักษณะอาคารและพ้ืนท่ีใช�สอย 
 
 ท่ีตั้งของหน�วยงาน 

คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เลขท่ี 50  ถนนงามวงศวาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทร.  0 2561 3480  0 2561 3484  โทรสาร  0 2561 2738 
Home page  :  http://www.soc.ku.ac.th 

 
 ลักษณะอาคารและพ้ืนท่ีใช�สอย 
 

   คณะสังคมศาสตร  มีพ้ืนท่ีประมาณ 5 ไรE มีอาคาร สําหรับการเรียนการสอน และอาคาร
สนับสนุนการเรียนและการวิจัยรวม 4 อาคาร  อาคาร 1 มีจํานวน 5 ชั้น รวมพ้ืนท่ีใช?สอยท้ังหมด ประมาณ 
3,871.32 ตารางเมตร  อาคาร 2  มีจํานวน  5 ชั้น  รวมพ้ืนท่ีใช?สอยท้ังหมด ประมาณ 3,572.61 ตาราง
เมตร  อาคาร 3 มีจํานวน 5 ชั้น รวมพ้ืนท่ีใช?สอยท้ังหมด ประมาณ 2,585.43 ตารางเมตร และอาคารการ
เรียนการสอนพ้ืนฐาน คณะสังคมศาสตร  มีจํานวน 9 ชั้น มีชั้นจอดรถของบุคลากรจํานวน 4 ชั้น รวมพ้ืนท่ี
ประมาณ 2,568.50 ตารางเมตร  มีพ้ืนท่ีใช?สอยสําหรับนิสิตนั่งพักระหวEางกลางอาคาร 1, อาคาร 2 และ
อาคาร 3  ประมาณ 200 ตารางวา นอกนั้นเปFนห?องเรียน  ห?องปฏิบัติการ  ห?องทํางานของบุคลากรและ
ห?องพักอาจารย 
 

 



บทที่ บทที่ 22  
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน  

ประจําป�การศึกษา ประจําป�การศึกษา 25552555  
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป! 2555 
โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบป!การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) 
นั้น คณะสังคมศาสตร� ได4 ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�                 
ให4ความสําคัญกับการกําหนดตัวบ7งชี้ท่ีครอบคลุม 9 องค�ประกอบคุณภาพ และเป;นไปตามมาตรฐาน      
การอุดมศึกษา 3 ด4าน คือ 1. มาตรฐานด4านคุณภาพบัณฑิต 2. มาตรฐานด4านการบริการจัดการอุดมศึกษา 
และ 3. มาตรฐานด4านการสร4างและพัฒนาความรู4 และสังคมแห7งการเรียนรู4 กําหนดตัวบ7งชี้เป;น 2 ประเภท 
คือ ตัวบ7งชี้คุณภาพ และตัวบ7งชี้เชิงปริมาณ 
 

  การกําหนดเกณฑ�ประเมินคุณภาพ กําหนดเกณฑ�การประเมินตัวบ7งชี้เป;น 5 ระดับ         
มีคะแนนต้ังแต7 1 ถึง 5  กรณีท่ีไม7มีการดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม7ครบท่ีจะได4 1 คะแนน ให4ได4 0 
คะแนน สําหรับการประเมินเปDาหมาย และพัฒนาการไม7คิดค7าคะแนน แต7ให4ระบุบรรลุเปDาหมายหรือไม7
บรรลุเปDาหมาย และมีพัฒนาการ หรือไม7มีพัฒนาการเท7านั้น สําหรับความหมายของการให4คะแนน ดังนี้ 
 

  คะแนน 0.00 - 1.50 หมายถึง  การดําเนินงานต4องปรับปรุงเร7งด7วน 
  คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต4องปรับปรุง 
  คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช4 
  คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 
  คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 

  
 

  การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปDาหมาย ไม7มีการกําหนดค7าคะแนน พิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานในรอบป!ท่ีประเมินเปรียบเทียบกับเปDาหมายท่ีกําหนดไว4 ถ4าตัวบ7งชี้ใดมีผลการดําเนินงาน
เป;นไปตามเปDาหมายท่ีกําหนด หรือสูงกว7าเปDาหมาย ถือว7าบรรลุเปDา 
   
 

  การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการดําเนินงานในป!ท่ีผ7านมา  ไม7มีการกําหนดค7า
คะแนน  พิจารณาจากผลการดําเนินงานในป!ท่ีประเมินเทียบกับผลการดําเนินงานในป!ท่ีผ7านมา โดยตัวบ7งชี้ท่ี
มีการพัฒนาพิจารณาจาก “ผลการดําเนินงานในป!ท่ีประเมินสูงกว7าผลการดําเนินงานในป!ท่ีผ7านมา” ในกรณี
ท่ีไม7มีผลการประเมินในรอบป!ท่ีผ7านมา สืบเนื่องจากครั้งนั้นยังไม7มีการประเมินในตัวบ7งชี้ดังกล7าว จะไม7มี
การประเมิน 
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คณะสังคมศาสตร� มีการดําเนินงานตามองค�ประกอบคุณภาพ 9 องค�ประกอบ จํานวน 24 
ตัวบ7งชี้ สามารถประเมินได4ครบทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปIจจัยนําเข4า กระบวนการ ผลผลิตและ
ผลลัพธ� โดยในรอบป!การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555)  มีค7าเฉลี่ยผลการ
ประเมินภาพรวม เท7ากับ 4.79 ผลประเมินได4คุณภาพระดับ ดีมาก  

 

ส7วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ7งชี้ของมหาวิทยาลัย ได4คะแนนเฉลี่ยผล
การประเมินภาพรวม เท7ากับ 3.79 ผลประเมินได4คุณภาพระดับ ดี แสดงได4ดังตาราง 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพท้ัง 9 องค�ประกอบของคณะสังคมศาสตร� ประจําป!การศึกษา 2554 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป�การศึกษา 2554 

ป(จจัยนําเข+า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ผลการประเมิน 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 
องค0ประกอบคุณภาพ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

องค0ประกอบท่ี 1  - - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค0ประกอบท่ี 2  3.69 3.02 5.00 2.50 5.00 2.50 5.00 5.00 4.51 3.01 4.51 3.01 ดี
มาก 

พอ 
ใช4 

ดี
มาก 

พอ 
ใช4 

องค0ประกอบท่ี 3  - - 5.00 3.67 5.00 4.50 - - 5.00 3.67 5.00 4.50 ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี 

องค0ประกอบท่ี 4  5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 - - 5.00 4.33 5.00 4.33 ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี 

องค0ประกอบท่ี 5  - - 4.50 3.50 4.50 3.50 - - 4.50 3.50 4.50 3.50 ดี พอ 
ใช4 

ดี พอ 
ใช4 

องค0ประกอบท่ี 6 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

องค0ประกอบท่ี 7  - - 5.00 4.50 5.00 4.50 - - 5.00 4.50 5.00 4.50 ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี 

องค0ประกอบท่ี 8 - - 5.00 4.00 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 5.00 4.00 ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี 

องค0ประกอบท่ี 9  - - 5.00 4.00 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 5.00 4.00 ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ6งชี้
ของทุกองค0ประกอบ 

4.02 3.52 4.95 3.79 4.94 3.89 5.00 5.00 4.79 3.79 4.79 3.87   

ผลการประเมิน ดี ดี ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี   
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องค0ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค0 และแผนดําเนินการ 
 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค0ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค0 และแผนดําเนินการ ของคณะสังคมศาสตร� ซ่ึงเป;นองค�ประกอบท่ีคํานึงถึงการดําเนินงาน
ตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค� ท่ีหน7วยงานกําหนดไว4 และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังแสดงให4เห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานท่ีหน7วยงานกําหนด 
จํานวน 1 ตัวบ7งชี้ พบว7าคณะสังคมศาสตร� มีผลการประเมินตนเอง เท6ากับ 5.00 อยู6ระดับ ดีมาก ส7วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได4คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได4คุณภาพระดับ ดีมาก สําหรับ
รายละเอียดผลการประเมินแสดงได4  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.2  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค�ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� 
และแผนดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2554) 

คณะ กรรมการ 
เปBาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
ตัวบ6งชี้ หน6วย 

2554 2555 ตัวหาร 

ผลลัพธ0  
(% หรือ
สัดส6วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ0 
 (% หรือ
สัดส6วน) คณะ กรรมการ 

องค0ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค0 และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ6งชี้ 5.00 5.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข4อ 8 8 8 ข4อ 8 ข4อ 5.00 5.00 
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องค0ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค0 และแผนดําเนินการ 
 

ตัวบ6งช้ีท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี กระบวนการ 
เปBาหมาย 8 ข4อ 
รอบระยะเวลา ป!งบประมาณ พ.ศ.2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ�ที่สอดคล4องกับนโยบายของมหาวิทยาลยั โดยการมีส7วนร7วมของ
บุคลากรในคณะ และได4รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป;นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ�ของมหาวทิยาลัยพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยั ตลอดจนสอดคล4องกับจุดเน4นของกลุ7มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป! ฉบับที ่2 (พ.ศ.2552-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2552-2555) 

� � 2. มีการถ7ายทอดแผนกลยทุธ�ระดบัคณะไปสู7ทุกหน7วยงานภายใน 

� � 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ�เป;นแผนปฏิบัติการประจาํป!ครบ 4 พันธกิจ คือ ด4านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวชิาการ และการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

� � 4. มีตัวบ7งชี้ของแผนกลยุทธ� แผนปฏิบัติการประจําป! และค7าเปDาหมายของแต7ละตัวบ7งชี ้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจาํป! 

� � 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําป!ครบ 4 พันธกิจ 

� � 6. มีการติดตามผลการดําเนนิงานตามตัวบ7งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป! อย7างน4อยป!ละ 2 
คร้ัง และรายงานผลต7อผู4บริหารเพื่อพิจารณา 

� � 7. มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบ7งชี้ของแผนกลยุทธ� อย7างน4อยป!ละ 1 คร้ัง และ
รายงานผลต7อผู4บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

� � 8. มีการนําผลการพิจารณาข4อคิดเห็นและข4อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจาํป! 
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ผลการดําเนินงาน 
 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ�ท่ีสอดคล4องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส7วนร7วมของ
บุคลากรในคณะ และได4รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะโดยเป;นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล4องกับจุดเน4นของ
กลุ7มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป! ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

คณะสังคมศาสตร�ได4ทําการทบทวนสภาพแวดล4อมซ่ึงพบว7าประเด็นยุทธศาสตร� กลยุทธ� ปณิธานยัง
มีความเหมาะสมกับสภาพการณ�ปIจจุบัน ได4มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป! (2552 – 2555) ท่ี
สอดคล4องกับมหาวิทยาลัย และได4ทําการทบทวนพร4อมแปลงแผนระยะยาวมาเป;นแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป! 2554 โดยการมีส7วนร7วมของบุคลากร และผ7านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ใน
การประชุมครั้งท่ี 8/2553 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 23 กันยายน 2553  

 

2. มีการถ7ายทอดแผนกลยุทธ�ระดับคณะไปสู7ทุกหน7วยงานภายใน 
คณะสังคมศาสตร�มีการถ7ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป!ไปสู7หน7วยงานภายในโดยทําบันทึก

ข4อความเป;นลายลักษณ�อักษรไปยังรองคณบดี หัวหน4าภาควิชาต7าง ๆ และหัวหน4าสํานักงานเลขานุการคณะ 
(1.1/2-1 บันทึกขอส7งแผนปฏิบัติราชการ 2554) 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ�เป;นแผนปฏิบัติการประจําป!ครบ 4 พันธกิจ คือ ด4านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะสังคมศาสตร�มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ� (strategic map) เพ่ือช7วยในการแปลงแผนกลยุทธ�
ไปสู7แผนปฏิบัติราชการตามกระบวนการของ Balance scorecard แผนปฏิบัติราชการประจําป! 2554 
สอดคล4องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด4วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร� ท่ีครอบคลุม 4 
พันธกิจ คือ ด4านการผลิตบัณฑิต ด4านการวิจัย ด4านการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(1.1/3-1 แผนท่ีกลยุทธ�) 

 

4. มีตัวบ7งชี้ของแผนกลยุทธ� แผนปฏิบัติการประจําป! และค7าเปDาหมายของแต7ละตัวบ7งชี้ เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจําป! 

แผนปฏิบัติราชการคณะสังคมศาสตร�มีการจัดทําตัวบ7งชี้ (KPI) พร4อมค7าเปDาหมาย (target) ของแต7
ละประเด็นยุทธศาสตร�ท่ีจะใช4วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ท้ังนี้มีกระบวนการส7งเสริมให4ผู4มี
ส7วนเก่ียวข4องท้ังในระดับรองคณบดี หัวหน4าภาควิชา มีส7วนร7วมในการจัดทําค7าเปDาหมายดังเอกสาร  
(1.1/4-1, 1.1/4-2, แผนปฏิบัติราชการ 2554) 
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5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป!ครบ 4 พันธกิจ 
คณะสังคมศาสตร�ได4ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการครบท้ัง 4 พันธกิจ 
 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ7งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป!อย7างน4อยป!ละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต7อผู4บริหารเพ่ือพิจารณา 

มีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการต7าง ๆ ของภาควิชา อย7างน4อยป!ละ 2 ครั้ง ดังเอกสาร 
(1.1/6-1) 

 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ7งชี้ของแผนกลยุทธ� อย7างน4อยป!ละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต7อผู4บริหารและคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

คณะสังคมศาสตร�มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ7งชี้ของแผนปฏิบัติราชการอย7างน4อยป!
ละ 1 ครั้ง และรายงานต7อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ดังเอกสาร (1.1/7-1, 1.1/7-2) 

 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข4อคิดเห็น และข4อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป 
ปรับปรุงแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจําป! 

มีการนําผลการพิจารณาข4อคิดเห็น และข4อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําป!ต7อไป 
ดังเอกสาร (1.1/8-2) 

  
เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข4อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย 
ตัวบ6งชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 
การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

1.1 8 ข4อ 8 ข4อ 5.00 5.00 8 ข4อ บรรล ุ 8 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย 
ตัวบ6งชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 
การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

1.1 8 ข4อ 8 ข4อ 5.00 5.00 8 ข4อ บรรล ุ 8 ข4อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ�ที่สอดคล4องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส7วนร7วมของบุคลากรในคณะ และ
ได4รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะโดยเป;นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ�
ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล4องกับจุดเน4นของกลุ7มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป! ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551-2554) 

1.1/1-1 � เอกสารแผนกลยทุธ�/นโยบายของมหาวิทยาลัย/ของคณะ 
1.1/1-2 � เอกสารแผนปฏิบัติราชการ 4 ป!/ของคณะ 
1.1/1-3 � เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําป! 2554 
1.1/1-4 � เอกสาร Web site  ที่แสดงการเผยแพร7ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� 
1.1/1-5 � เอกสารวิเคราะห�ความสอดคล4องระหว7างปรัชญา หรือปณิธาน กับนโยบายและกล

ยุทธ� 
1.1/1-6 � เอกสาร/หลักฐานการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ� (strategy) เพื่อนําคณะ

ไปสู7ความสาํเร็จ 
1.1/1-7 � เอกสาร/หลักฐานว7าคณะกรรมการจัดทําแผนกลยทุธ� (strategy) ร7วมวิเคราะห�

จุดอ7อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพื่อวิเคราะห�สภาพแวดล4อมและประเมินตนเอง 
1.1/1-8 � เอกสาร/หลักฐานว7าคณะกรรมการจัดทําแผนกลยทุธ� (strategy) ร7วมกันยกร7าง

วิสัยทัศน� พนัธกิจ แผนยุทธศาสตร�ของคณะ เปDาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� กลยุทธ�และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยทุธศาสตร� 

1.1/1-9 � เอกสารที่แสดงว7าแผนกลยทุธ�ที่คณะกําหนดควรผ7านการประชาพิจารณ�ร7วมกันจาก
ทั้งผู4บริหาร อาจารย�และเจ4าหน4าที่ เพื่อให4เกิดการยอมรับของทุกฝjาย 

1.1/1-10 � เอกสารรายงานการประชุมกรรมการประจําคณะ  
ที่ระบุว7าแผนกลยทุธ�ของคณะได4รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ 

2. มีการถ7ายทอดแผนกลยุทธ�ระดับคณะไปสู7ทุกหน7วยงานภายใน  
1.1/2-1 � เอกสารการถ7ายทอดแผนกลยุทธ�ระดบัคณะไปสู7หน7วยงานภายใน เช7น แผ7นพบัและ

โปสเตอร� แจกให4บุคลากรทุกคนได4รับทราบ 
1.1/2-2 � เอกสารการประชาสัมพันธ�แผนยุทธศาสตร�ของคณะ บน home page ของคณะ 

เพื่อให4ภาควิชา/สํานักงานเลขาการคณะได4เข4าถึงข4อมูล และเป;นการประชาสัมพนัธ�ให4
บุคคลภายนอกได4รับทราบโดยทั่วถึงกัน 

1.1/2-3 � เอกสารการกําหนดเปDาหมายการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ� ของแต7ละหน7วยงาน
ภายใน และมีการมอบหมายอย7างเป;นทางการ 

1.1/2-4 � เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ/ภาควชิา/โครงการสหวทิยาการ 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ�เป;นแผนปฏิบัติการประจําป!ครบ 4 พันธกิจ คือ ด4านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.1/3-1 � เอกสารแผนที่กลยุทธ� (Strategic Map) เพื่อช7วยในการแปลงแผนกลยุทธ�ไปสู7
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 

1.1/3-2 � เอกสารการจัดทําแผนกลยทุธ�สอดคล4องกับแผนปฏิบตัิราชการประจําป! 2554 ทั้ง 4 
พันธกิจ คือ ด4านการผลิตบัณฑติ การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทาํนบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4. มีตัวบ7งชี้ของแผนกลยุทธ� แผนปฏิบัติการประจําป! และค7าเปDาหมายของแต7ละตัวบ7งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจําป! 

1.1/4-1 � เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําป! ที่กําหนดตัวบ7งชี้ (KPI) และค7าเปDาหมาย 
(target) ของแต7ละตัวบ7งชี ้

1.1/4-2 � เอกสารกระบวนการส7งเสริมให4ผู4ที่เก่ียวข4องมีส7วนร7วมในการจัดทําตัวบ7งชี้และ
กําหนดค7าเปDาหมาย 

5. มีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจาํป!ครบ 4 พันธกิจ 
1.1/5-1 � เอกสารหรือรายงานการประชุม ที่แสดงให4เห็นว7ามีการรายงานการดาํเนินงานตาม

ตัวบ7งชีท้ี่กําหนด 
1.1/5-2 � เอกสารแบบรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําป! 2554 และผลการดาํเนินงาน 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ7งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป!อย7างน4อยป!ละ 2 คร้ัง และรายงานผล
ต7อผู4บริหารเพื่อพิจารณา 

1.1/6-1 � เอกสารการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว7าเป;นไปตามแผนหรือไม7
และมีการรายงานผลการดาํเนินตามตัวบงชี้เทียบกับค7าเปDาหมายเสนอต7อผู4บริหาร หาก
ไม7เป;นไปตามแผนควรจะมีการวเิคราะห�ถึงสาเหตุและนาํเสนอแนวทางแก4ไขปรับปรุง 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ7งชี้ของแผนกลยุทธ� อย7างน4อยป!ละ 1 คร้ัง และรายงานผลต7อ
ผู4บริหารและคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

1.1/7-1 � เอกสารที่แสดงให4เห็นว7า มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบ7งชี ้การประเมิน
ตามเกณฑ�ฯ ข4อนี้ต4องสอดคล4องกับเกณฑ�การประเมินตัวบ7งชีท้ี่ 9.1 ในมาตรฐานข4อ 5 
ต4องส7งผลให4มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ7งชี้ของแผนกลยุทธ� 

1.1/7-2 � เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ที่มกีารประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ7งชีก้ารดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ�กับค7าเปDาหมาย และนาํผลการประเมินที่ได4 
บรรจุเข4าวาระเพื่อพิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํคณะเป;นประจําอย7างน4อยป!
ละ 1 คร้ัง 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข4อคิดเห็น และข4อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป ปรับปรุงแผนกลยุทธ�
และแผนปฏิบัติการประจําป! 

1.1/8-1 � เอกสารที่แสดงถึงการมอบหมายผู4รับผิดชอบในการดาํเนินงานตามข4อเสนอแนะที่
ได4รับมา และมีการจัดทาํแผนการปรับปรุงตามข4อเสนอแนะ 

1.1/8-2 � เอกสารที่แสดงถึงว7าได4มีการนําแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัตกิารประจําป!ที่ได4รับการ
ปรับปรุงเสนอคณะกรรมการประจําคณะ 

 
 
องค0ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 

  คณะสังคมศาสตร� ได4กําหนดตัวบ7งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในองค�ประกอบท่ี 2 
จํานวน 8 ตัวบ7งชี้   ซ่ึงเป;นองค�ประกอบท่ีคํานึงถึงการผลิตบัณฑิตบัณฑิต โดยคณะสังคมศาสตร�              
ได4ดําเนินการ 8 ตัวบ7งชี้ มีผลการประเมินในภาพรวมขององค�ประกอบท่ี 2 เท7ากับ 4.51 คะแนน อยู7ใน
เกณฑ�ระดับ ดีมาก ส7วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได4คะแนนเฉลี่ย 3.01 ผลประเมินได4คุณภาพ
ระดับ พอใช4 สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได4  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.3  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค�ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
ผลการดําเนินงาน  

(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2554) 

คณะ กรรมการ 
เปBาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
ตัวบ6งชี้ หน6วย 

2554 2555 ตัวหาร 

ผลลัพธ0  
(% หรือ
สัดส6วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ0 
 (% หรือ
สัดส6วน) คณะ กรรมการ 

องค0ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ6งชี้ 4.51 3.01 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบรหิารหลักสตูร 

ข4อ 7 7 7 2 
(ไม7พบข4อ 3-8) 

5.00 2.00 

37 37 3.81 3.81 2.2 อาจารย�ประจําท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร4อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

40 40 
81 

45.68 
81 

45.68 
    

11 13.85 11 13.5 2.26 2.26 2.3 อาจารย�ประจําท่ีดํารง
ตําแหน7งทางวิชาการ 

ร4อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

15 15 
81  81    

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย�
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข4อ 7  7 7 2 
(ไม7พบข4อ 1,2,4,6,7) 

5.00 2.00 

2.5 ห4องสมุด อุปกรณ�การศึกษา 
และสภาพแวดล4อมการเรียนรู4 

ข4อ 7  7 7 5 
(ไม7พบข4อ 6 และ 7) 

5.00 3.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข4อ 7  7 7 3 
(ไม7พบข4อ 2,5,6, 7) 

5.00 2.00 
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ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2554) 

คณะ กรรมการ 
เปBาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
ตัวบ6งชี้ หน6วย 

2554 2555 ตัวหาร 

ผลลัพธ0  
(% หรือ
สัดส6วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ0 
 (% หรือ
สัดส6วน) คณะ กรรมการ 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข4อ 6  6 7 5 
(ไม7พบข4อ 7) 

5.00 4.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสรมิสร4างคุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดให4กับนิสิต 

ข4อ 5  5 6 5 5.00 5.00 

 

 

ตัวบ6งช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      กระบวนการ 
เปBาหมาย  7 ข4อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1. มีระบบและกลไกการเปnดหลักสูตรใหม7และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดโดยมห*าวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

� � 2. มีระบบและกลไกการปnดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

� � 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให4เป;นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ หมายถึง ต4องมีการประเมินผลตาม “ตัว
บ7งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม7มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให4ประเมินตามตัวบ7งชี้กลางท่ีกําหนดใน
ภาคผนวกท่ี 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต4องได4รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค�กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข4องด4วย 

    (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก7าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม7ได4ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติก7อนป!การศึกษา 2555 ให4ยึดตามเกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให4มีการดําเนินการได4ครบถ4วนท้ังข4อ 1 ข4อ 2 
และข4อ 3 ข4างต4นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย7างน4อยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ี
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ จะต4องควบคุมกํากับ
ให4การดําเนินงานตามตัวบ7งชี้ในข4อ 3 ผ7านเกณฑ�การประเมิน 5 ข4อแรกและอย7างน4อย
ร4อยละ 80 ของตัวบ7งชี้ท่ีกําหนดในแต7ละป! ทุกหลักสูตร 

� � 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให4มีการดําเนินการได4ครบถ4วนท้ังข4อ 1 ข4อ 2 
และข4อ 3 ข4างต4นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในข4อ4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ จะต4องควบคุมกํากับให4การดําเนินงานตามตัวบ7งชี้ในข4อ 3 
ผ7านเกณฑ�การประเมินครบทุกตัวบ7งชี้และทุกหลักสูตร 

� � 6. เกณฑ�มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ7ม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ไม7มีการ
ประเมิน) 

� � 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน4นการวิจัยท่ีเปnดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกว7าร4อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑ�มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ7ม ค1 และ ง) 

� � 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน4นการวิจัยท่ีเปnดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยู7ในหลักสูตรมากกว7าร4อยละ 30 ของจํานวนนิสิต
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ�มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ7ม ค1 และ �) 

 
 
ผลการดําเนินงาน 
 

 ป!การศึกษา 2554 คณะสังคมศาสตร�ประเมินตนเองว7ามีผลการดําเนินงาน 7 ข4อ ดังนี้  
1.มีระบบและกลไกการเปnดหลักสูตรใหม7และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย

มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 คณะสังคมศาสตร�มีกระบวนการในการเปnดหลักสูตรใหม7/ปรับปรุงหลักสูตร/เอกสารกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีการแต7งต้ังคณะกรรมการหลักสูตรแต7ละสาขาวิชา คณะกรรมการ
ฝjายวิชาการ และมีคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
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2.มีระบบและกลไกการปnดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 
   คณะสังคมศาสตร�มีระบบและกลไกการปnดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให4เป;นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห7งชาติ หมายถึง ต4องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ7งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม7มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให4ประเมินตามตัวบ7งชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 1) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต4องได4รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค�กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข4องด4วย 
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก7าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม7ได4ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห7งชาติก7อนป!การศึกษา 2555 ให4ยึดตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548) 
 คณะสังคมศาสตร� มีการดําเนินงานทุกหลักสูตรให4 เป;นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ 
 

4.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให4มีการดําเนินการได4ครบถ4วนท้ังข4อ 1 ข4อ 2 และข4อ 3 
ข4างต4นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย7างน4อยตามกรอบเวลาท่ีกําหนด
ในเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห7งชาติ จะต4องควบคุมกํากับให4การดําเนินงานตามตัวบ7งชี้ในข4อ 3 ผ7านเกณฑ�การประเมิน 5 ข4อแรกและ
อย7างน4อยร4อยละ 80 ของตัวบ7งชี้ท่ีกําหนดในแต7ละป! ทุกหลักสูตร 
 คณะสังคมศาสตร� มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให4มีการดําเนินการได4ครบถ4วนท้ังข4อ 1 
ข4อ 2 และข4อ 3 ข4างต4นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย7างน4อยตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรฯ 

5.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให4มีการดําเนินการได4ครบถ4วนท้ังข4อ 1 ข4อ 2 และข4อ 3 
ข4างต4นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข4อ4 กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ จะต4องควบคุมกํากับให4การ
ดําเนินงานตามตัวบ7งชี้ในข4อ 3 ผ7านเกณฑ�การประเมินครบทุกตัวบ7งชี้และทุกหลักสูตร 
   คณะสังคมศาสตร� มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให4มีการดําเนินการได4ครบถ4วนท้ังข4อ 1 
ข4อ 2 และข4อ 3 ข4างต4นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน 
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7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน4นการวิจัยท่ีเปnดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนมากกว7าร4อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
 คณะสังคมศาสตร� มีหลักสูตรท่ีได4รับการอนุมัติเปnดสอนจํานวนท้ังหมด 26 หลักสูตร เป;นหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 13 หลักสูตร เป;นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน4นการวิจัย จํานวน 4 หลักสูตร 
(2.1/7-1)  
 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน4นการวิจัยท่ีเปnดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยู7ในหลักสูตรมากกว7าร4อยละ 30 ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
 คณะสังคมศาสตร� มีหลักสูตรท่ีได4รับการอนุมัติเปnดสอนจํานวนท้ังหมด 26 หลักสูตร เป;นหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 13 หลักสูตร มีนิสิตบัณฑิตศึกษาท่ีเข4าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน4น
การวิจัยท่ีเปnดสอนท้ังหมด 220 คน (2.1/8-1) 
 
เกณฑ0การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การ
ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

2.1 7 ข4อ 7 ข4อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข4อ บรรล ุ 7 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การ
ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

2.1 7 ข4อ 2 ข4อ 
 (ไม6พบข+อ 

3-8) 

5 คะแนน 2 คะแนน 7 ข4อ ไม7บรรล ุ 7 ข4อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ  
ตามเกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข4อ 

ตามเกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข4อ 

ตามเกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข4อ  

ตามเกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข4อตามเกณฑ�ท่ัวไปและ
ครบถ4วนตามเกณฑ�มาตรฐาน

เพ่ิมเตมิเฉพาะกลุ7ม 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีระบบและกลไกการเปnดหลักสูตรใหม7และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2.1/1-1 �เอกสารกําหนดวิธีการ หรือ ข้ันตอนในการดําเนนิการเปnด/ปรับปรุงหลักสูตร/ 
เอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2.1/1-2 �เอกสารแต7งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรแต7ละหลักสูตร/คณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

2.1/1-3 �เอกสารคําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการฝjายวิชาการของคณะ/ภาควิชา/โครงการสหวิทยา 
2.1/1-4 �เอกสารคําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการประจําคณะ 
2.1/1-5 �เอกสารการวิจัยสถาบนั/การประเมินหลักสูตร 
2.1/1-6 �เอกสารการเสนอขออนุมัติเปnด/ปรับปรุงหลักสูตร 
2.1/1-7 �การอนุมัติเปnด/ปรับปรุงหลกัสูตร โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�/สกอ.  

ให4ความเห็นชอบ 
2.1/1-8 �เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการฝjายวิชาการของคณะ/ภาควิชา/ 

โครงการสหวิทยาการ 
2.1/1-9 �เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา/

โครงการสหวิทยาการ 
2.1/1-10 �เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

2. มีระบบและกลไกการปnดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

2.1/2-1 �เอกสารประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร�ว7าด4วยข4อกําหนดการปnดหลักสูตร 
2.1/2-2 �เอกสารรายงานการประชุมเก่ียวกับระบบและกลไกการปnดหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่

กําหนดโดย มหาวทิยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด/เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ(ดูหลกัฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-1-10) /เอกสารรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฝjายบริหารของคณะ/ภาควิชา /โครงการสหวิทยาการ 
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-8) 

2.1/2-3 �เอกสารระบบกลไกการปnดหลักสูตร/เอกสารแบบขอปnดหลักสูตร/เอกสารขอปnด
หลักสูตร 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให4เป;นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ หมายถึง 
ต4องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ7งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม7มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให4ประเมินตามตัวบ7งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต4องได4รับการ
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค�กรวิชาชีพที่เก่ียวข4องด4วย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก7าหรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ยังไม7ได4ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติก7อนป!การศึกษา 2555 ให4ยึด
ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ) 

2.1/3-1 �เอกสารหลักสูตรที่เปnดสอน/การปรับปรุงหลักสูตร  
2.1/3-2 �เอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ พ.ศ. 2552  

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-1) 
2.1/3-3 �เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการฝjายวิชาการของคณะ/ภาควิชา/ 

โครงการสหวิทยาการ (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-8  และ2.1/1-9) 
2.1/3-4 �เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-10) 
2.1/3-5 �เอกสารเก่ียวกับการรับรองหลักสูตรวิชาชีพ (สาขาวชิานิติศาสตร�และสาขาวิชา

จิตวิทยา) 
2.1/3-6 �เอกสารการเข4าร7วมประชุมของคณะกรรมการประจําหลักสตูรอย7างน4อยร4อยละ 80  

เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนนิงานของหลักสูตร 
2.1/3-7 �เอกสารการเข4าร7วมการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด4านการจดัการเรียนการสอนของ

อาจารย�ใหม7  
2.1/3-8 �เอกสารรายงานการเข4าร7วมการพัฒนาทางวิชาการ/และหรือวิชาชีพของอาจารย�

ประจําทุกคนในหลักสูตรอย7างน4อยป!ละ 1 คร้ัง 
2.1/3-9 �เอกสาร มคอ.ที่สาขาวิชาดําเนินการกรอกข4อมูลแล4ว 

- มคอ.1มาตรฐานคุณวุฒิระดบัสาขา/สาขาวชิา  
           (ดูหลักฐานในเล7มหลักสูตรที่ปรับปรุงในป!การศึกษา 2554 เป;นต4นไป) 

- มคอ.2รายละเอียดของหลักสูตร 
- มคอ.3รายละเอียดของรายวิชา 
- มคอ.4รายละเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม 
- มคอ.5รายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา 
- มคอ.6รายงานผลการดําเนนิการของประสบการณ�ภาคสนาม 
- มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

2.1/3-10 � เอกสารรายงานบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได4รับการพัฒนาวิชาการ หรือ
วิชาชีพ ไม7น4อยกว7าร4อยละ 50 ต7อป!  

2.1/3-11 � เอกสารรายงานผลสาํรวจความพึงพอใจของนิสิตที่มตี7อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม7
น4อยกว7า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5  

2.1/3-12 � เอกสารรายงานผลสาํรวจความพึงพอใจของผู4ใช4บัณฑิตที่มตี7อบัณฑิตเฉลี่ยไม7น4อย
กว7า 3.5 จากคะแนนเต็ม  5  (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.7/1-3) 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.1/3-13 � เอกสารสนับสนุนการให4คําแนะนาํนสิิต (ดูหลักฐานแฟDมคําร4องทั่วไป)/อ่ืนๆ 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให4มีการดําเนินการได4ครบถ4วนทั้งข4อ 1 ข4อ 2 และข4อ 3 ข4างต4น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย7างน4อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ จะต4อง
ควบคุมกํากับให4การดําเนินงานตามตัวบ7งชี้ในข4อ 3 ผ7านเกณฑ�การประเมิน 5 ข4อแรกและอย7างน4อยร4อยละ 80 
ของตัวบ7งชี้ที่กําหนดในแต7ละป! ทุกหลักสูตร 

2.1/4-1 �เอกสารคําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรของภาควิชา/โครงการสห
วิทยาการ(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-2) 

2.1/4-2 �เอกสารคําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการฝjายวิชาการ ของคณะ/ภาควิชิ/โครงการสหวิทยา  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-3) 

2.1/4-3 �เอกสารคําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการประจําคณะ (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-4) 

2.1/4-4 �เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต7างๆ ที่มีการวิเคราะห�การดําเนินการ
หลักสูตรตามข4อ 1 ข4อ 2 และข4อ 3 (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-8 2.1/1-9 และ 
2.1/1-10)  

2.1/4-5 �เอกสารแสดงถึงผลการประเมินหลักสูตร (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-5) 
2.1/4-6 � เอกสารการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนนิงานตามตัวบ7งชี้ของหลักสูตร                  

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-1 และ2.1/3-9) 
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให4มีการดําเนินการได4ครบถ4วนทั้งข4อ 1 ข4อ 2 และข4อ 3 ข4างต4น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข4อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ จะต4องควบคุมกํากับให4การดําเนินงานตามตัว
บ7งชี้ในข4อ 3 ผ7านเกณฑ�การประเมินครบทุกตัวบ7งชี้และทุกหลักสูตร 

2.1/5-1 � เอกสารคําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-2) 

2.1/5-2 � เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของแต7ละหลักสูตรและ
ของคณะ (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-8   2.1/1-9 และ2.1/1-10) 

2.1/5-3 เอกสารรายงานวิจยัสถาบัน/ประเมินหลักสูตร (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-5) 
2.1/5-4 �เอกสารคําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการฝjายวิชาการของคณะ/ภาควิชา/โครงการสห

วิทยาการ (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-2   2.1/1-3 และ 2.1/1-4) 
2.1/5-5 �เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการเก่ียวกับหลักสูตรชุดต7างๆ (ดูหลักฐาน

เอกสารหมายเลข 2.1/1-8 2.1/1-9 และ 2.1/1-10) 
6. มีความร7วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว7างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวข4องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกว7าร4อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ0
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ6ม ค1 และ ค2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0ไม6มีการประเมิน) 



 

 

83 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
 เกณฑ�มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ7ม ค1 และ ค2 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร�ไม7มีการ

ประเมิน 
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน4นการวิจัยที่เปnดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
มากกว7าร4อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ0มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ6ม ค1 
และ ง) 

2.1/7-1 �เอกสารหลักสูตรที่เปnดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทแผน ก. และปริญญาเอก)  
มีมากกว7าร4อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน4นการวิจัยที่เปnดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)  
มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู7ในหลักสูตรมากกว7าร4อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ0
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ6ม ค1 และ ง) 

2.1/8-1 �เอกสารแสดงจํานวนนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก 
และปริญญาเอก)  ตามสาขาวิชาที่เปnดสอน 

 
 
ตัวบ6งช้ีท่ี 2.2  อาจารย0ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      ปIจจัยนําเข4า 

เปBาหมาย  ร4อยละ 40 

รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 

เกณฑ0มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช4เกณฑ�การประเมินจาก 2 แนวทางต7อไปนี้ 

 1. แปลงค7าร4อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป;นคะแนนระหว7าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค7าการเพ่ิมข้ึนของค7าร4อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป!ท่ี

ผ7านมาเป;นคะแนนระหว7าง 0-5 
 

เกณฑ0การประเมินเฉพาะสถาบันกลุ6ม ค1 และ ง 
 

1. ค7าร4อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให4เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร4อยละ 60 
ข้ึนไป หรือ 

2. ค7าการเพ่ิมข้ึนของร4อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป!ท่ีผ7านมา ท่ี
กําหนดให4เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร4อยละ 12 ข้ึนไป 
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หมายเหตุ  
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได4รับหรือเทียบเท7าตามหลักเกณฑ�การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให4มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป!
การศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใช4คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได4สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนท่ี
เหมาะสมกว7า ท้ังนี้ ต4องได4รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. การนับจํานวนอาจารย�ประจํา ให4นับตามป!การศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต7อ   
ในกรณีท่ีมีอาจารย�บรรจุใหม7ให4คํานวณตามเกณฑ�การนับจํานวน อาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา ดังนี้  

การนับจํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา ให4นับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้  
9 - 12 เดือน คิดเป;น 1 คน  
6 เดือนข้ึนไปแต7ไม7ถึง 9 เดือน คิดเป;น 0.5 คน  
น4อยกว7า 6 เดือน ไม7สามารถนํามานับได4 

ผลการดําเนินงาน 

 ในป!การศึกษา 2554 คณะสังคมศาสตร� มีอาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 71 คน ลาศึกษา
ต7อ 10 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 34 คน และปริญญาเอก 37 คน สําหรับในป!การศึกษา 2553 คณะ 
สังคมศาสตร� มีอาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 66 คน ลาศึกษาต7อ 10 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 41 
คน และปริญญาเอก 35 คน 
 

  เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

  ร4อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก   = 100
1071

37
×

+
  =  45.68 

  คะแนนท่ีได4 =  5
60

45.68
×   =  3.81  คะแนน 

 

เกณฑ0การประเมิน 
 ค7าร4อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให4เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร4อยละ 60 ข้ึนไป 
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ผลการประเมินตนเอง 

เง่ือนไขท่ี 1 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 
การ

ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

34 37 2.2 
76 

44.74 
81 

45.68 3.73 3.81 40 บรรล ุ 40 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   �  แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

เง่ือนไขท่ี 1 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 
การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

34 37 40 2.2 
76 

44.74 
81 

45.68 3.73 3.81 40 บรรล ุ
 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.2-1 � เอกสารแสดงวิธีการคํานวณเป;นค7าร4อยละของอาจารย�ประจําที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับป!ที่ผ7านมา 
2.2-2 � เอกสารแสดงจํานวนรายชือ่อาจารย�ประจําที่สาํเร็จการศึกษาในระดบัต7างๆ 
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ตัวบ6งช้ีท่ี 2.3  อาจารย0ประจําท่ีดํารงตําแหน6งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      ปIจจัยนําเข4า 

เปBาหมาย  ร4อยละ 15 

รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 
 

เกณฑ0การประเมินเฉพาะสถาบันกลุ6ม ค1 และ ง 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช4เกณฑ�การประเมินจาก 2 แนวทางต7อไปนี้ 

 1. แปลงค7าร4อยละของอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน7งทางวิชาการเป;นคะแนนระหว7าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค7าการเพ่ิมข้ึนของค7าร4อยละของอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน7งทางวิชาการเปรียบเทียบ

กับป!ท่ีผ7านมาเป;นคะแนนระหว7าง 0-5 

เกณฑ0เฉพาะสถาบันกลุ6ม ค1 และ ง 
 1. ค7าร4อยละของอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน7งรองศาสตราจารย�และศาสตราจารย�รวมกัน ท่ี
กําหนดให4เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร4อยละ 30 ข้ึนไป หรือ  

2. ค7าการเพ่ิมข้ึนของร4อยละของอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน7ง รองศาสตราจารย� และ
ศาสตราจารย�รวมกัน เปรียบเทียบกับป!ท่ีผ7านมา ท่ีกําหนดให4เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร4อยละ 6 ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในป!การศึกษา 2554 คณะ สังคมศาสตร� มีอาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 71 คน ลาศึกษา
ต7อ 10 คน มีตําแหน7งทางวิชาการ เป;น ผู4ช7วยศาสตราจารย� 17 คน รองศาสตราจารย� 11 คน และ
ศาสตราจารย� - คน  

  สําหรับในป!การศึกษา 2553 คณะสังคมศาสตร� มีอาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 76 คน ลา
ศึกษาต7อ 10 คน มีตําแหน7งทางวิชาการ เป;น ผู4ช7วยศาสตราจารย� 17 คน รองศาสตราจารย� 13 คน และ
ศาสตราจารย� 1 คน 

 

  เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

 ร4อยละของอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน7งทางวิชาการ   =   100 
11
×

81
  =  13.58 

 คะแนนท่ีได4 =  5 
30

13.58
×   = 2.26   คะแนน 
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เกณฑ0การประเมิน 
 ค7าร4อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีตําแหน7งรองศาสตราจารย�และศาสตราจารย�รวมกัน ท่ีกําหนดให4
เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร4อยละ 30 ข้ึนไป 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 
การ

ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

14 11 2.3 
76.50 

18.30 
81 

13.58 3.05 2.26 15 ไม7บรรล ุ 15 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การ
ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

14 11 2.3 
76.50 

18.30 
81 

13.58 3.05 2.26 15 ไม7บรรล ุ 15 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.3-1 � เอกสารแสดงจํานวนอาจารย�ประจําที่ดํารงตาํแหน7งทางวชิาการของหน7วยงาน 

2.3-2 � เอกสารแสดงการคํานวณจาํนวนอาจารย�ประจําที่ดํารงตาํแหน7งรองศาสตราจารย�
และศาสตราจารย�ร7วมกันต7ออาจารย�ประจาํ หรือการเพิ่มข้ึนของค7าร4อยละอาจารย�
ประจําทีด่ํารงตาํแหน7งทางวชิาการเปรียบเทียบกับป!ที่ผ7านมา 
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ตัวบ6งช้ีท่ี 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      กระบวนการ 

เปBาหมาย  7 ข4อ 

รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�ท้ังด4านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห�ข4อมูล
เชิงประจักษ� 

� � 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนให4เป;นไปตามแผนท่ี
กําหนด 

� � 3. มีสวัสดิการเสริมสร4างสุขภาพท่ีดี และสร4างขวัญและกําลังใจให4คณาจารย�และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานได4อย7างมีประสิทธิภาพ 

� � 4. มีระบบการติดตามให4คณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู4และทักษะท่ีได4
จากการพัฒนามาใช4ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู4ของนิสิต 
ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข4อง 

� � 5. มีการให4ความรู4ด4านจรรยาบรรณอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ให4คณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

� � 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

� � 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน 
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ผลการดําเนินงาน 
 

 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�ท้ังด4านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห�ข4อมูลเชิงประจักษ� 
 คณะสังคมศาสตร� มีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ของคณะสังคมศาสตร� เพ่ือกําหนด
ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงานประจําป! โดยมีการจัดโครงการท่ีคณะจัดทําให4อาจารย�และบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมผลปฏิบัติงาน 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนให4เป;นไปตามแผนท่ีกําหนด 

คณะสังคมศาสตร� มีการคัดเลือกบุคลากรอย7างเป;นระบบ มีความโปร7งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว4
เป;นลายลักษณ�อักษร 

3. มีสวัสดิการเสริมสร4างสุขภาพท่ีดี และสร4างขวัญและกําลังใจให4คณาจารย�และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได4อย7างมีประสิทธิภาพ 
 คณะสังคมศาสตร� ได4ให4ความสําคัญในเรื่องของสภาพแวดล4อม การจัดการพ้ืนท่ี ท่ีเหมาะสม 

4. มีระบบการติดตามให4คณาจารย�และบุคลากรและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู4และทักษะที
ได4จากการพัฒนามาใช4ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรุ4ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข4อง 

คณะสังคมศาสตร� ได4มีระบบติดตามให4คณาจารย�และบุคลากรนําความรู4และทักษะท่ีได4จากการ
พัฒนามาใช4ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีโครงการฝsกอบรม/สัมมนาท่ีคณะจัดให4อาจารย�และบุคลากร
สายสนับสนุนพร4อมผลการประเมิณโครงการ 

5. มีการให4ความรู4ด4านจรรยาบรรณอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให4
คณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะสังคมศาสตร� มีการจัดการยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงานประจําป!โดยเชิญ คณาจารย�
และบุคคลากรเข4าร7วมประชุมวิชาการ การอบรมด4านศีลธรรมและจรรยาบรรณ... 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะสังคมศาสตร� โดยคณะกรรมการฝjายท่ีเก่ียวข4องได4ทําการวิเคราะห�และประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยนําผลการประเมินเสนอ
คณะกรรมการ นโยบายและแผน และให4ข4อเสนอแนะ 

7. มีการนําผลประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

คณะสังคมศาสตร� โดยคณะกรรมการฝjายท่ีเก่ียวข4องได4นําผลการประเมินความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน รวมท้ังผลการประเมินการจัด
โครงการต7างๆนําไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคณาจารย�และบุคคลากรสายสนุบสนุน  
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เกณฑ0การประเมิน 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

2.4 7 ข4อ 7 ข4อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข4อ บรรล ุ 7 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

2.4 7 ข4อ 2 ข+อ 
(ไม6พบข+อ 
1,2,4,6,7) 

5 คะแนน 2 คะแนน 7 ข4อ ไม7บรรล ุ 7 ข4อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�ท้ังด4านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห�ข4อมูลเชิงประจักษ� 

2.4/1-1 � เอกสารการมีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะสังคมศาสตร� 
- คณะกรรมการประเมินคณะ 
- คณะกรรมการบรหิารสาขาวิชา 
- คณะกรรมการกองทุนคณะสังคมศาสตร� 
- คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร คณะสังคมศาสตร� 

2.4/1-2 � เอกสารแสดงอัตรากําลังของอาจารย�และบุคลากรในปIจจุบัน  
2.4/1-3 � เอกสารแผนความต4องการอัตรากําลังของอาจารย�และบุคลากรในอนาคตอย7างน4อย 5 ป!

ข4างหน4า 
2.4/1-4 � เอกสารยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงานประจําป! 
2.4/1-5 �เอกสารกําหนดแผนการจ4างงาน และวิธีสรรหาบุคลากร 
2.4/1-6 �เอกสารการเข4าร7วมประชุมวิชาการ/การอบรมฯลฯ ท้ังภายในและภายนอก 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข4อ 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.4/1-7 �เอกสารแสดงโครงการท่ีคณะจัดทําให4อาจารย�และบุคลากร เพ่ือเพ่ิมผลปฏิบัติงาน 
2.4/1-8 �เอกสาร/ภาพถ7ายการคัดเลือกบุคลากรดีเด7นของคณะ 
2.4/1-9 เอกสารการวิเคราะห�จุดอ7อน จุดแข็งด4านทรัพยากรมนุษย�ประเด็นใดบ4างควรมีการวางแผนเพ่ือ

การปรับปรุงแก4ไขแผนพัฒนาทรัพยากร 
ให4สอดคล4องกับความต4องการและความคาดหวังของผู4ปฏบัิติและของคณะ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนให4เป;นไปตามแผนท่ีกําหนด 
2.4/2-1 �เอกสารการสรรหาคัดเลือกบุคลากรและกําหนดแนวปฏิบัตไิว4เป;นลายลักษณ�อักษร เช7น ประกาศรับ

สมัครท่ีมีการกําหนดคุณสมบัตเิฉพาะของตําแหน7งไว4 
2.4/2-2 เอกสารการประเมนิผลการปฏิบัติงานอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน (ของอาจารย�ดูหลักฐานได4ท่ี

รองคณบดฝีjายบริหาร ของบุคลากรฝjายสนับสนุนดหูลักฐานได4ท่ีหัวหน4าสํานักงานเลขานุการ ส7วน
ประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน  ดหูลักฐานได4ท่ีหน7วยการเจ4าหน4าท่ี ) 

2.4/2-3 �เอกสารยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงานประจําป!  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.4/1-3) 

2.4/2-4 �เอกสารการเข4าร7วมประชุมวิชาการ/การอบรม 
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.4/1-5) 

3. มีสวัสดิการเสริมสร4างสุขภาพท่ีดี และสร4างขวัญและกําลังใจให4คณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได4
อย7างมีประสิทธิภาพ 

2.4/3-1 �ภาพถ7ายห4องพักอาจารย�ท่ีมีอุปกรณ�และเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต7อการทํางาน 
2.4/3-2 �ภาพถ7ายห4องเรยีนท่ีมีอุปกรณ�และเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต7อการเรียนการสอน 
2.4/3-3 �ภาพถ7ายสถานการณ�ท่ีทํางานของสํานักงานเลขานุการท่ีจัดให4บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีอุปกรณ�

และเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต7อการปฏิบัติงาน 
2.4/3-4 �เอกสารการยกย7องชมเชย/การให4รางวัล 
2.4/3-5 �ภาพถ7าย/โครงการสมัมนา/ศึกษางานของอาจารย�นอกสถานท่ี และเอกสารสรุปผลท่ีเกิดจาก

โครงการการสัมมนาฯลฯ ท่ีก7อให4เกิดการพัฒนาร7วมกันทุกระดับ 
2.4/3-6 �ภาพถ7าย/โครงการสมัมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุนนอกสถานท่ีและเอกสารสรุปผลท่ี

เกิดจากโครงการสัมมนา ฯลฯ ท่ีก7อให4เกิดการพัฒนาร7วมกันทุกระดับ 
2.4/3-7 �ภาพถ7ายห4อง Fitness ของคณะท่ีเป;นนโยบายดูแลสุขภาพบุคลากร 
2.4/3-8 �เอกสารเชิญบุคลากรตรวจสุขภาพประจําป! 

4. มีระบบการติดตามให4คณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู4และทักษะท่ีได4จากการพัฒนามาใช4ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู4ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข4อง 

2.4/4-1 �เอกสารยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงานประจําป!  
(ดูหลักฐานเอกสารในองค�ประกอบท่ี 1) 

2.4/4-2 �เอกสารโครงการฝsกอบรม/สัมมนา ฯลฯ ท่ีคณะจัดให4อาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน
พร4อมผลการประเมินโครงการ(ดูหลักฐานในองค�ประกอบท่ี1) 

2.4/4-3 เอกสาร มคอ. ท่ีสาขาวิชาดําเนินการกรอกข4อมูลแล4ว  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/3-9) 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
5. มีการให4ความรู4ด4านจรรยาบรรณอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให4คณาจารย�และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

2.4/5-1 �เอกสารยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงานประจําป! (ดูหลักฐานในองค�ประกอบท่ี1) 
2.4/5-2 เอกสารการเข4าร7วมประชุมวิชาการ/การอบรมด4านศีลธรรม/จรรยาบรรณ 
2.4/5-3 �เอกสารแสดงระบบการประเมนิการสอนของอาจารย�โดยนิสิตทางอินเตอร�เน็ต 

- web ประเมินการสอนของอาจารย� 
- เอกสารประชาสมัพันธ�การประเมนิการสอนของอาจารย� 

     -      เอกสารการรายงานสรปุผลการประเมินการสอนของอาจารย� 
2.4/5-4 �เอกสารระเบียบข4อบังคับว7าด4วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
2.4/5-5 �เอกสารคําสั่งแต7งตั้งผู4รับผดิชอบด4านจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.4/6-1 �เอกสารแผนกลยุทธ�ประจําป!  (ดูหลักฐานองค�ประกอบท่ี 1) 
2.4/6-2 �เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการฝjายนโยบายและแผน  

(ดูหลักฐานองค�ประกอบท่ี 1) 
2.4/6-3 �เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการฝjายท่ีเก่ียวข4อง 

- เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  
      (ดูเอกสารหมายเลข 2.1/1-10) 
- เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา  
- เอกสารรายงานการประชุมกองทุนคณะสังคมศาสตร� 
- เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรม/คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร คณะ

สังคมศาสตร� 
2.4/6-4 �เอกสารรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตป!สุดท4าย/บัณฑิตใหม7ท่ีมีต7อคุณภาพ

หลักสตูร (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/3-11) 
2.4/6-5 �เอกสารรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผู4ใช4บัณฑิตต7อบัณฑิตใหม7ท่ีมีต7อคุณภาพหลักสูตร 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.4/7-1 �เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการฝjายนโยบายและแผน  

(ดูหลักฐานองค�ประกอบท่ี 1) 
2.4/7-2 �เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําป! (ดูหลักฐานองค�ประกอบท่ี 1) 
2.4/7-3 �เอกสารโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะ/ภาควิชาจัดและประเมินความพึงพอใจต7อโครงการ/

กิจกรรมท่ีจดั (ดูหลักฐานองค�ประกอบท่ี 1และดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.2/1-2 ) 
2.4/7-4 �มคอ.7 (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/3-9) 
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ตัวบ6งช้ีท่ี 2.5  ห+องสมุด อุปกรณ0การศึกษา และสภาพแวดล+อมการเรียนรู+ 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      ปIจจัยนําเข4า 

เปBาหมาย  7 ข4อ 

รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให4นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร�ใช4ในอัตราไม7สูงกว7า 8 
FTES ต7อเครื่อง 

� � 2.  มีบริการห4องสมุดและแหล7งเรียนรู4อ่ืนๆ ผ7านระบบเครือข7ายคอมพิวเตอร� และมีการ
ฝsกอบรมการใช4งานแก7นิสิตทุกป!การศึกษา  

� � 3.  มีบริการด4านกายภาพท่ีเหมาะสมต7อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย7าง
น4อยในด4านห4องเรียน ห4องปฏิบัติการ อุปกรณ�การศึกษา และจุดเชื่อมต7ออินเตอร�เน็ต 

� � 4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป;นอ่ืนๆ อย7างน4อยในด4านงานทะเบียนนิสิตผ7าน
ระบบเครือข7ายคอมพิวเตอร� การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด4านอาหารและสนามกีฬา  

� � 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อย7างน4อยในเรื่องประปา ไฟฟDา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบ
และอุปกรณ�ปDองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต7างๆ โดยเป;นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข4อง 

� � 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข4อ 2-5 ทุกข4อไม7ต่ํากว7า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

� � 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข4อ 6 มาใช4เป;นข4อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ด4านกายภาพท่ีสนองความต4องการของผู4รับบริการ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 

 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให4นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร�ใช4ในอัตราไม7สูงกว7า 8 FTES ต7อเครื่อง 
   คณะสังคมศาสตร� จัดบริการเครือค7ายคอมพิวเตอร�อย7างสมบูรณ� โดยมีนิสิตลงทะเบียนใช4งานกับ
คณะสังคมศาสตร�รวม 8,778 เครื่อง และมีจํานวน FTES รวมทุกระดับการศึกษา 9,240  มีอัตราการ
จัดบริการคอมพิวเตอร�ให4แก7นิสิต 0.44 ต7อเครื่อง 

2. มีบริการห4องสมุดและแหล7งเรียนรู4อ่ืนๆ ผ7านระบบเครือข7ายคอมพิวเตอร� 
 คณะสังคมศาสตร� มีห4องสมุดเป;นแหล7งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมุ7งเน4นการ
ให4บริการทรัพยากรสารสนเทศ และเพ่ือให4การบริการสอดคล4องกับความต4องการของผู4ใช4ในปIจจุบัน จึงได4
ดําเนินการพัฒนาระบบให4บริการเช7น การบริการอินเตอร�เน็ต เป;นต4น 
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3. มีบริการด4านกายภาพท่ีเหมาะสมต7อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตท้ังในห4องเรียน 
ห4องปฏิบัติการ อุปกรณ�การศึกษา และจุดเชื่อมต7ออินเตอร�เน็ตในระบบไร4สาย 
  คณะสังคมศาสตร� มีการบริการด4านกายภาพท่ีเหมาะสมต7อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
นิสิตในด4านห4องเรียน ห4องปฏิบัติการ อุปกรณ�การศึกษา และจุดเชื่อต7ออินเตอร�เน็ต 

4.มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป;นอ่ืนๆ อย7างน4อยในด4านงานทะเบียนนิสิตผ7านระบบ
เครือข7ายคอมพิวเตอร� การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด4านอาหารและ
สนามกีฬา 

คณะสังคมศาสตร� มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ แก7นิสิต เช7น ห4องเรียนและห4อง
ประชุมสัมมนา เว็บไซต�บริการด4านทะเบียนผ7านระบบเครือข7าย ระบบส7งเสริมการเรียนรู4และการ
ประชาสัมพันธ�ผ7านระบบจอภาพ สโมสรนิสิตและซุ4มชุมนุมของนิสิต เป;นต4น 
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย7างน4อย
ในเรื่องประปา ไฟฟDา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ�ปDองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต7างๆ โดยเป;นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข4อง 

คณะสังคมศาสตร�มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ ท้ังมีระบบและอุปกรณ�ปDองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต7าง ๆ โดยเป;นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข4อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข4อ 2-5 ทุกข4อไม7ตํ่ากว7า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะสังคมศาสตร�มีการประเมินคุณภาพการให4บริการ การติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของคณะสังคมศาสตร� เป;นประจําทุกป! 
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข4อ 6 มาใช4เป;นข4อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด4าน
กายภาพท่ีสนองความต4องการของผู4รับบริการ 

คณะสังคมศาสตร�มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดบริการด4านกายภาพ ท่ีสนองความต4องการของ
ผู4ใช4บริการ 
 
เกณฑ0การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

2.5 7 ข4อ 7 ข4อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข4อ บรรล ุ 7 ข4อ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข4อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

2.5 7 ข4อ 5 ข+อ 
(ไม6พบข+อ 
6 และ 7) 

5 คะแนน 3 คะแนน 7 ข4อ ไม7บรรล ุ 7 ข4อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให4นิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอร�ใช4ในอัตราไม7สูงกว7า 8 FTES ต7อเคร่ือง 

2.5/1-1 �เอกสารแสดงการคํานวณการจัดเคร่ืองคอมพิวเตอร�ให4นิสิตใช4บริการในอัตราไม7สูง
กว7า 8 FTES ต7อเคร่ือง 

2.5/1-2 �ภาพถ7ายห4องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�ที่จัดไว4บริการนสิิต 
2. มีบริการห4องสมุดและแหล7งเรียนรู4อ่ืนๆ ผ7านระบบเครือข7ายคอมพิวเตอร�และมีการฝsกอบรมการใช4งานแก7นิสิต
ทุกป!การศึกษา 

2.5/2-1 �เว็บไซต�คณะและภาควชิา ว7าด4วยแหล7งเรียนรู4 
2.5/2-2 �ภาพถ7ายแหล7งเรียนรู4/ห4องปฏิบัติการ  
2.5/2-3 �ภาพถ7ายหน7วยส7งเสริมการเรียนรู4 (ห4องสมุด) 
2.5/2-4 �โครงการ/ภาพถ7ายการฝsกอบรมที่จัดให4นิสติ 

3. มีบริการด4านกายภาพที่เหมาะสมต7อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย7างน4อยในด4านห4องเรียน 
ห4องปฏิบัติการ อุปกรณ�การศึกษา และจุดเชื่อมต7ออินเตอร�เน็ต 

2.5/3-1 �ภาพถ7ายแหล7งเรียนรู4ที่เหมาะสมต7อการเรียนการสอนและการพัฒนานสิิต  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.5/1-2   2.5/2-1   2.5/2-2  และ 2.5/2-3) 

2.5/3-2 �ภาพถ7ายห4องเรียนและห4องประชุมสัมมนา 
2.5/3-3 �ภาพถ7ายระบบส7งเสริมการเรียนรู4และการประชาสัมพันธ�ผ7านระบบจอภาพ 
2.5/3-4 �ภาพถ7ายสโมสรนสิิต/ซุ4มชุมนุมของนิสิตแต7ละสาขาวชิา/ที่คณะ/สาขาวิชาจัดพืน้ที่ให4

นิสิตเพื่อการพัฒนานสิิตในด4านต7างๆ 
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป;นอ่ืนๆ อย7างน4อยในด4านงานทะเบียนนิสิตผ7านระบบเครือข7าย
คอมพิวเตอร� การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด4านอาหารและสนามกีฬา 

2.5/4-1 �ภาพถ7ายการให4บริการที่จําเป;นแก7นิสติในด4านทะเบียนนิสิต 

2.5/4-2 �เว็บไซต�บริการด4านทะเบียนผ7านระบบเครือข7าย 
- การขอจบ 
- การลงทะเบียนเรียน 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
- การรายงานผลการศึกษา 
- การตรวจสอบรายวชิาทีน่ิสิตลงทะเบียนเรียน 

2.5/4-3 �ภาพถ7ายมุมกีฬาสําหรับนิสติ 

2.5/4-4 �ภาพถ7ายแหล7งเรียนรู4ที่เหมาะสมต7อการเรียนการสอนและการพัฒนานสิิต  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.5/1-2   2.5/2-1   2.5/2-2 และ2.5/2-3) 

2.5/4-5 �ภาพถ7ายห4องเรียนและห4องประชุมสัมมนา (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.5/3-2) 
2.5/4-6 �ภาพถ7ายระบบส7งเสริมการเรียนรู4และการประชาสัมพันธ�ผ7านระบบจอภาพ 

 (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.5/3-3) 
2.5/4-7 �ภาพถ7ายสโมสรนสิิต/ซุ4มชุมนุมของนิสิตแต7ละสาขาวชิา/ที่คณะ/สาขาวิชาจัดพืน้ที่ให4

นิสิตเพื่อการพัฒนานสิิตในด4านต7างๆ (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.5/3-4) 
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย7างน4อยในเร่ืองประปา 
ไฟฟDา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ�ปDองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต7างๆ โดย
เป;นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข4อง 

2.5/5-1 �ภาพถ7ายสภาพแวดล4อมบริเวณคณะที่จัดไว4ให4นิสิตที่มีระบบไฟฟDาและน้าํประปา
อย7างเหมาะสม 

2.5/5-2 �ภาพถ7ายกล4องวงจรปnดและจอภาพสังเกตการณ�เพื่อการรักษาความปลอดภัย 

2.5/5-3 �ภาพถ7ายระบบ/อุปกรณ�ปDองกันอัคคีภัยภายในคณะ 
2.5/5-4 �ภาพถ7ายการจัดการขยะภายในคณะ 
2.5/5-5 �ภาพถ7ายห4องสุขาที่จดัไว4ให4นิสิต 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข4อ 2-5 ทุกข4อไม7ต่ํากว7า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
2.5/6-1 �เอกสารการประเมินคุณภาพการให4บริการ 
2.5/6-2 �เอกสารรายงานการสํารวจความต4องการจําเป;นของนิสิต  

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1/1-8 ) 
7. มีการนํา ผลการประเมินคุณภาพในข4อ 6 มาใช4เป;นข4อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด4านกายภาพที่สนอง
ความต4องการของผู4รับบริการ 

2.5/7-1 �เอกสารการปรับปรุงและพฒันาการจัดบริการด4านกายภาพ ที่สนองความต4องการ
ของผู4ใช4บริการ 
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ตัวบ6งช้ีท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      กระบวนการ 

เปBาหมาย  7 ข4อ 

รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน4นผู4เรียนเป;นสําคัญ
ทุกหลักสูตร 

� � 2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ�ภาคสนาม 
(ถ4ามี) ก7อนการเปnดสอนในแต7ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ 

� � 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส7งเสริมทักษะการเรียนรู4ด4วยตนเอง และการให4ผู4เรียนได4
เรียนรู4จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห4องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

� � 4.  มีการให4ผู4มีประสบการณ�ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน7วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข4ามามีส7วนร7วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

� � 5.  มีการจัดการเรียนรู4ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู4เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

� � 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู4เรียนท่ีมีต7อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู4ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แต7ละรายวิชาต4องไม7ต่ํากว7า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

� � 7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู4 ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
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ผลการดําเนินงาน 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน4นผู4เรียนเป;นสําคัญทุก
หลักสูตร 
 คณะสังคมศาสตร� มีกระบวนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน4นผู4เรียนเป;นสําคัญ เช7น ทุก
หลักสูตรมีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน เน4นผู4เรียนเป;นสําคัญ ได4แก7 วิชาปIญหาพิเศษ สัมมนา และ
โครงงาน เป;นต4น 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ�ภาคสนาม ก7อนการ
เปnดสอนในแต7ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ 

คณะสังคมศาสตร�ได4จัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ โดยทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรท่ี
คณะสังคมศาสตร�เปnดสอนมีรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 และราบละเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม 
มคอ.4 
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส7งเสริมทักษะการเรียนรู4ด4วยตนเอง และการให4ผู4เรียนได4เรียนรู4จากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกห4องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
 คณะสังคมศาสตร�มีการกําหนดให4ผู4เรียนได4เรียนรู4จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห4องเรียนหรือจาก
การทําวิจัย ในทุกหลักสูตร 
 4. มีการให4ผู4มีประสบการณ�ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน7วยงานหรือชุมชนภายนอกเข4ามามีส7วน
ร7วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 คณะสังคมศาสตร� มีโครงการและกิจกรรมทางด4านวิชาการหรือวิชาชีพ ท่ีมีการเชิญผู4ทรงคุณวุฒิ
หรือผู4เชียวชาญวิทยากรจากภายนอกมาให4ความรู4กับบุคลากร,คณาจารย�และหน7วยงาน ผู4ท่ีต4องการมีส7วน
ร7วมในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรต7างๆ 
 5. มีการจัดการเรียนรู4ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู4เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 คณะสังคมศาสตร� มีโครงการแลกเปลี่ยนความรู4ระหว7างอาจารย� โดยการเรียนรู4ท่ีพัฒนาจากวิจัย 
หรือจากกระบวนการจัดการความรู4เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในแต7ละคณาจารย� 
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู4เรียนท่ีมีต7อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู4ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต7ละรายวิชาต4องไม7ต่ํากว7า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 คณะสังคมศาสตร� มีการประเมินการสอนของอาจารย�โดยผู4เรียนสามารถผ7านระบบเครือข7ายใน
มหาวิทยาลัย ของทุกๆประจําป!การศึกษา 
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู4 ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 คณะสังคมศาสตร� มีการนําการประเมินจากผู4เรียนมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ให4เหมาะสมในทุกๆประจําป!การศึกษา 
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เกณฑ0การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข4อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข4อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข4อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข4อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข4อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

2.6 7 ข4อ 7 ข4อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข4อ บรรล ุ 7 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

2.6 7 ข4อ 3 ข+อ 
(ไม6พบข+อ 
2,5,6, 7) 

5 คะแนน 2 คะแนน 7 ข4อ ไม7บรรล ุ 7 ข4อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน4นผู4เรียนเป;นสําคัญทุกหลักสูตร 

2.6/1-1 �เอกสารแนวทางการทาํกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ พ.ศ. 2552 
และแนวทางการปฏิบัติ (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-1) 

2.6/1-2 �เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/3-9) 

2.6/1-3 �เอกสารรายละเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.4) 
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/3-9) 

2.6/1-4 �เอกสารรายงานผลการดาํเนนิการของรายวิชาและหลักสูตร (มคอ.5)และ(มคอ.7)  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/3-9) 

2.6/1-5 �เอกสารรายงานการวิจัยสถาบัน  
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ�ภาคสนาม (ถ4ามี) ก7อนการเปnด
สอนในแต7ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ 

2.6/2-1 �เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)    
(ดูเอกสารหลักฐานหมายเลข 2.1/3-9) 

2.6/2-2 �เอกสารรายระเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ4ามี) (ดูหลักฐานเอกสาร
หมายเลข 2..1/13-9) 

2.6/2-3 �เอกสารรายงานผลการดาํเนนิการของรายวิชา และหลักสูตร(มคอ.5) และ(มคอ.7)  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/3-9) 

2.6/2-4 �เอกสารส7งเสริมทักษะการเรียนการสอนนอกห4องเรียน เช7น โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที/่การขอความอนุเคราะห�/เก็บข4อมูลเพื่อการวิจัย/อ่ืนๆ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส7งเสริมทักษะการเรียนรู4ด4วยตนเอง และการให4ผู4เรียนได4เรียนรู4จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห4องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

2.6/3-1 �เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)       
(ดูเอกสารหลักฐานหมายเลข 2.1/3-9) 

2.6/3-2 �เอกสารรายระเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.4) 
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/3-9)   

2.6/3-3 �เอกสารรายงานผลการดาํเนนิการของรายวิชา (มคอ.5)  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/3-9) 

2.6/3-4 �เอกสารส7งเสริมทักษะการเรียนการสอนนอกห4องเรียน เช7น 
-  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
-  การขอความอนุเคราะห�ศึกษาดูงาน 
-  การขอความอนุเคราะห�ฝsกงาน 
-  การเก็บข4อมูลเพื่อการวิจัย 

         -  นอกห4องเรียนอ่ืนๆ เช7น สัมมนา/เสวนา/อภิปราย ฯลฯ 
4. มีการให4ผู4มีประสบการณ�ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน7วยงานหรือชุมชนภายนอกเข4ามามีส7วนร7วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

2.6/4-1 �โครงการหรือกิจกรรมที่มีการเชิญผู4ทรงคุณวุฒิหรือผู4รู4/เชี่ยวชาญวิทยากรจาก
ภายนอกมาให4ความรู4หรือสัมมนา ฯลฯ และศึกษาดูงานนอกสถานที ่(ดูหลักฐานเอกสาร
หมายเลข 2.6/3-4) 

2.6/4-2 �หนังสือเชิญ/ภาพถ7ายการบรรยาย/โครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ หน7วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข4ามามีส7วนร7วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

2.6/4-3 �เอกสารการฝsกงานของนสิิต (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.6/3-4) 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
5. มีการจัดการเรียนรู4ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู4เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2.6/5-1 �เอกสารรายงานผลการดาํเนนิการของรายวิชา (มคอ.5)  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/3-9) 

2.6/5-2 เอกสารโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู4ที่พัฒนาจากการวจิัย 
2.6/5-3 �เอกสารโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู4ระหว7างอาจารย� 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู4เรียนที่มีต7อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู4ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต7ละรายวิชาต4องไม7ต่ํากว7า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.6/6-1 �เอกสารการประเมินการสอนของอาจารย�โดยนิสิตผ7านระบบเครือข7าย ประจําป!
การศึกษา (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.4/5-3) 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู4 ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

2.6/7-1 �เอกสารรายงานผลการดาํเนนิการของรายวิชา (มคอ.5)  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/3-9) 

2.6/7-2 �เอกสารการประเมินการสอนของอาจารย�โดยนิสิตผ7านระบบเครือข7าย ประจําป!
การศึกษา  (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.4/5-3) 

2.6/7-3 �เอกสารรายงานการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ตัวบ6งช้ีท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      กระบวนการ 

เปBาหมาย  6 ข4อ 

รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค�ตามความต4องการของผู4ใช4บัณฑติอย7าง
น4อยสําหรับทุกหลักสูตรระดบัปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

� � 2.  มีการนําผลจากข4อ 1 มาใช4ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส7งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค�ตามความต4องการของผู4ใช4บัณฑิต 

� � 3.  มีการส7งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั้งด4านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือต7อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 4.  มีระบบและกลไกการส7งเสริมให4นิสิตระดบัปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาเข4าร7วมกิจกรรมการ
ประชุมวชิาการหรือนําเสนอผลงานทางวชิาการในที่ประชุมระหว7างมหาวิทยาลัย หรือที่
ประชุมระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

� � 5.  มีกิจกรรมเสริมสร4างคุณธรรมจริยธรรมให4แก7นิสิตระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาที่จัด
โดยคณะ 

� � 6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต�ใช4ผลงานจากวิทยานิพนธ�ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช4ประโยชน�จริงจากหน7วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
หน7วยงานวิชาชีพ (เกณฑ�มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ7ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0ไม6
มีการประเมิน) 

� � 7. มีการพัฒนาทักษะนสิิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ�และมีการนําไปตีพิมพ�เผยแพร7
ในวารสารระดับนานาชาต ิ(เกณฑ�มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ7ม ง) 

 
ผลการดําเนินงาน 
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามความต4องการของผู4ใช4บัณฑิตอย7างน4อย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
   คณะสังคมศาสตร� มีคําสั่งแต7งต้ังคณะกรรมการพัฒนา ประจําหลักสูตร เพ่ือการสํารวจคุณลักษณะ
และประเมินผลของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามความต4องการของผู4ใช4บัณฑิต 

2. มีการนําผลการสํารวจฯ มาใช4ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส7งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตาม
ความต4องการของผู4ใช4บัณฑิต 

คณะสังคมศาสตร� มีการนําผลจากข4อ 1 มาใช4ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส7งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�
ตามความต4องการของผู4ใช4บัณฑิต 
 3. มีการส7งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด4านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณท่ีเอ้ือ
ต7อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 คณะสังคมศาสตร� มีแผนกลยุทธ�ที่แสดงการจัดงบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุน รวมท้ังมีการ
ส7งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด4านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณท่ีเอ้ือต7อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 
 4. มีระบบและกลไกการส7งเสริมให4นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข4าร7วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว7างมหาวิทยาลัย หรือท่ีประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
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คณะสังคมศาสตร�มีการส7งเสริมให4นิสิตให4เข4าร7วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในท่ีประชุมระหว7างมหาวิทยาลัย หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร4างคุณธรรมจริยธรรมให4แก7นิสิตระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ 
คณะสังคมศาสตร� ได4มีแนวทางทางส7งเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเชิญชวน

นิสิตเข4าร7วมกิจกรรมต7างๆอย7างต7อเนื่อง เพ่ือเป;นการสร4างคุณธรรมและจริยธรรม 
7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ�และมีการนําไปตีพิมพ�เผยแพร7ใน

วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ�มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ7ม ง) 
คณะสังคมศาสตร� ได4ให4ความสําคัญกับการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ� โดยการมอบหมายให4

นิสิตอ7านบทความวิจัยท่ีตีพิมพ�ในวารสารมีการวิพากษ�บทความระดับนานาชาติ  การสังเคราะห�ความรู4จาก
บทความในรายวิชาต7างๆ เพ่ือท่ีจะนําความรู4ไปต7อยอดในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ� 
 
เกณฑ0การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

2.7 6 ข4อ 6 ข4อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข4อ บรรล ุ 6 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

2.7 6 ข4อ 5 ข+อ 
(ไม6พบข+อ 

7) 

5 คะแนน 4 คะแนน 6 ข4อ ไม7บรรล ุ 6 ข4อ 

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข4อ หรือ 5 ข4อ ตาม
เกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ข4อ 
ตามเกณฑ�ท่ัวไปและครบถ4วน
ตามเกณฑ�มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ7ม 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค�ตามความต4องการของผู4ใช4บัณฑิตอย7างน4อยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2.7/1-1 �เอกสารคําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ประจาํหลักสูตร   
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-2) 

2.7/1-2 �เอกสารรายงานวจิัยสถาบัน/การประเมินผลหลักสูตร  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-5)  

2.7/1-3 �เอกสารรายงานวจิัยสถาบัน เร่ือง ความพึงพอใจของนายจ4างที่มีต7อบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� ประจําป! (ดูหลักฐาน Website กองแผนงาน/วิจัยสถาบัน 
การประเมินหลักสูตร เอกสารหมายเลข 2.1/1-5) 

2.7/1-4 �เอกสารรายงานการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค�ตามความต4องการ
ของผู4ใช4บัณฑิต (ดูหลักฐาน Website ของกองแผนงาน)  

2.7/1-5 �เอกสารรายงานการประชุมฝjายวชิาการของคณะ/ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/
คณะกรรมการหลักสูตร  (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-8  และ  2.1/1-9) 

2.7/1-6 �ใบประกาศนียบัตรนิสิตทีไ่ด4รับรางวัล  
2. มีการนําผลจากข4อ 1 มาใช4ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส7งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค�ตามความต4องการของ
ผู4ใช4บัณฑิต 

2.7/2-1 �เอกสารรายงานการประชุมฝjายวชิาการของคณะ/ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/
คณะกรรมการหลักสูตร  (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-8 และ 2.1/1-9) 

2.7/2-2 �ใบประกาศนียบัตรนิสิตทีไ่ด4รับรางวัล  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.7/1-6) 

2.7/2-3 �เอกสารรายงานการวิจัยสถาบัน (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-5) 
2.7/2-4 เอกสาร มคอ. (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/3-9) 

3. มีการส7งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด4านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอ้ือต7อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

2.7/3-1 �เอกสารแผนกลยุทธ�ที่แสดงการจัดงบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุน (ดูหลักฐาน
องค�ประกอบที่ 1) 

2.7/3-2 �เอกสารคําของบประมาณ  (ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 1 และ 8) 
2.7/3-3 �เอกสารอนุมัติงบประมาณ  (ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 1  3  และ 8) 
2.7/3-4 �เอกสารโครงการวิชาการ/สมัมนา/การจัดกิจกรรมต7างๆ สําหรับนิสิต  

(ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 1  3 และ 6) 
2.7/3-5 �เอกสารแสดงเว็บไซต�ของภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/คณะ 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
4. มีระบบและกลไกการส7งเสริมให4นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข4าร7วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว7างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.7/4-1 �เอกสารแผนงานฝjายวิชาการ/แผนงานภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ  
(ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 1) 

2.7/4-2 �การเผยแพร7ประชาสัมพันธ�ให4นิสิตเข4าร7วมโครงการ/กิจกรรมประชมุวิชาการหรือนาํเสนอ
ผลงานทางวชิาการ 

2.7/4-3 �เอกสารโครงการวิชาการ/สัมมนา/การจัดกิจกรรมต7างๆสําหรับนิสิต 
2.7/4-4 เอกสารการเข4าร7วมประชุมวิชาการ/การนําเสนอผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ�ผลงานทาง

วิชาการของนิสิต 
2.7/4-5 เอกสารผู4สอนมีการฝsกทักษะ/สนับสนุนให4นิสิตนําเสนอ เผยแพร7 ผลงานทางวิชาการให4ที่

ประชุมวิชาการต7างๆ  
5. มีกิจกรรมเสริมสร4างคุณธรรมจริยธรรมให4แก7นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 

2.7/5-1 �เอกสารแผนปฏิบัตงิานฝjายกิจการนิสติด4านคุณธรรมจริยธรรม  
(ดูเอกสารองค�ประกอบที่ 1 และ 3) 

2.7/5-2 �เอกสารโครงการวิชาการ/สมัมนา/การจัดกิจกรรมต7างๆ เพื่อส7งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต เช7น กิจกรรมยกย7อง/เชิดชูคนด ี 
(ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 3 เอกสารหมายเลข 3.1/1-2) 

2.7/5-3 �เอกสารประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฝjายกิจการนิสิตด4านคุณธรรม
จริยธรรม (ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 1 และ 3) 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต�ใช4ผลงานจากวิทยานิพนธ�ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และมีการ
รับรองการใช4ประโยชน�จริงจากหน7วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน7วยงานวิชาชีพ เกณฑ0มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ6ม ค1 (มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร0ไม6มีการประเมิน) 

 เกณฑ�มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ7ม ค1 (มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร�ไม7มีการประเมิน) 
7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ�และมีการนําไปตีพิมพ�เผยแพร7ในวารสารระดับ
นานาชาติ (เกณฑ�มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ7ม ง) 

2.7/7-1 �เอกสารแผนปฏิบัตงิานฝjายวชิาการประจําป!  
(ดูเอกสารองค�ประกอบที่ 1) 
 

2.7/7-2 �เอกสารการเข4าร7วมประชุมวิชาการอบรมการเขียนบทความ/การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ/หลักฐานการตีพิมพ�ผลงานทางวชิาการระดับนานาชาต ิ

2.7/7-3 �เอกสารการมอบหมายให4นิสิตอ7านบทความวิจยัที่ตีพิมพ�ในวารสารมีการวิพากษ�บทความ
ระดับนานาชาติ  การสังเคราะห�ความรู4จากบทความในรายวิชาต7างๆ 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.7/7-4 � เอกสารการจัดหลักสูตร/รายวชิา/กิจกรรมเสริมหลักสตูรเก่ียวกับการจดัทําบทความวิจัย

เพื่อตีพิมพ�เผยแพร7ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติให4นิสติได4พฒันาทักษะการจัดทาํ
บทความ  

2.7/7-5 � เอกสารแสดงการให4ความช7วยเหลือในการทําบทความวิจัยระดับนานาชาติ รวมทั้ง
การแปลเป;นภาษาต7างประเทศ 

2.7/7-6 � เอกสารแสดงการสนับสนนุให4นิสิตจัดทําบทความวิจัยจากผลการวิจัยระดบั
นานาชาตบิางส7วนที่สามารถตีพมิพ�เผยแพร7ได4ในระดบันานาชาติ 

2.7/7-7 � เอกสารแสดงการนําบทความวิจัยของนิสิตทีไ่ด4รับการคัดเลอืก/ไม7ได4รับการคัดเลือก
ให4ตีพิมพ�เผยแพร7ในระดับนานาชาติมาเรียนรู4ร7วมกันในชัน้เรียนและมีการวิพากษ�เพื่อ
เรียนรู4ร7วมกัน 

 
ตัวบ6งช้ีท่ี 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร+างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให+กับนิสิต 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      ผลผลิต 

เปBาหมาย  5 ข4อ 

รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1. มีการกําหนดพฤติกรรมด4านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีต4องการส7งเสริมไว4เป;น
ลายลักษณ�อักษร 

� � 2. มีการถ7ายทอดหรือเผยแพร7พฤติกรรมด4านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต4องการ
ส7งเสริมตามข4อ 1 ไปยังผู4บริหาร คณาจารย� นิสิตและผู4เก่ียวข4องทราบอย7างท่ัวถึงท้ัง
คณะ 

� � 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส7งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด4านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนด
ในข4อ 1 โดยระบุตัวบ7งชี้และเปDาหมายวัดความสําเร็จ 

� � 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส7งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ7งชี้
และเปDาหมายท่ีกําหนดในข4อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปDาหมายอย7างน4อยร4อยละ 
90 ของตัวบ7งชี้ 

� � 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนิสิตได4รับการยกย7องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด4าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน7วยงานหรือองค�กรระดับชาติ 
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ผลการดําเนินงาน 
 

 1. มีการกําหนดพฤติกรรมด4านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีต4องการส7งเสริมไว4เป;นลายลักษณ�
อักษร 

คณะสังคมศาสตร�มีการกําหนดคุณสมบัติรับเข4าศึกษาด4านคุณธรรมจริยธรรม และมีกําหนด
พฤติกรรมด4านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตไว4ในคู7มือสําหรับนิสิต 
 2. มีการถ7ายทอดหรือเผยแพร7พฤติกรรมด4านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต4องการส7งเสริมตาม
ข4อ 1 ไปยังผู4บริหาร คณาจารย� นิสิตและผู4เก่ียวข4องทราบอย7างท่ัวถึงท้ังคณะ 

คณะสังคมศาสตร� มีการเสนอโครงการเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมแจ4งผู4บริหาร อาจารย� นสิิต และผู4ที่
เก่ียวข4องทราบ โดยการปnดปDายโปสเตอร� และการจัดประชุมพฤติกรรมด4านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่
ต4องการส7งเสริม เช7น การแต7งการไม7ถูกระเบียบ กิจกรรมนิสิตต4นแบบฯลฯ 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส7งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด4านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในข4อ 1 
โดยระบุตัวบ7งชี้และเปDาหมายวัดความสําเร็จ 

คณะสังคมศาสตร� มีการจัดโครงการ/กิจกรรมส7งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด4านคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดให4นิสิต 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส7งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ7งชี้และ
เปDาหมายท่ีกําหนดในข4อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปDาหมายอย7างน4อยร4อยละ 90 ของตัวบ7งชี้ 

คณะสังคมศาสตร�มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส7งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให4นิสิต 
 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนิสิตได4รับการยกย7องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด4านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน7วยงานหรือองค�กรระดับชาติ 

คณะสังคมศาสตร�มีนิสิตได4รับการยกย7องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด4านคุณธรรมจริยธรรม ใน
ระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
 
เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข4อ 
มีการดําเนินการครบ 

5 ข4อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 
การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

2.8 5 ข4อ 5 ข4อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข4อ บรรล ุ 5 ข4อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

2.8 5 ข4อ 5 ข4อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข4อ 2.8 5 ข4อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด4านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต4องการส7งเสริมไว4เป;นลายลักษณ�อักษร 

2.8/1-1 �เอกสารการประชุมฝjายกิจการนิสิตเก่ียวกับการกําหนดพฤติกรรมด4านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต (ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 3 เอกสารหมายเลข 3.1/1-2) 

2.8/1-2 เอกสารการประชุมภาควชิา/โครงการสหวิทยา/คณะกรรมการเก่ียวกับการกําหนด
พฤติกรรมด4านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนสิิต 

2.8/1-3 � คู7มือนิสิต 
2.8/1-4 �เอกสารข4อบังคับว7าด4วยการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
2.8/1-5 �เอกสารกําหนดคุณสมบัติรับเข4าศึกษาด4านคุณธรรมจริยธรรม 

2. มีการถ7ายทอดหรือเผยแพร7พฤติกรรมด4านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนสิิตที่ต4องการส7งเสริมตามข4อ 1 ไปยัง
ผู4บริหาร คณาจารย� นิสิตและผู4เก่ียวข4องทราบอย7างทั่วถึงทั้งคณะ 

2.8/2-1 �เอกสารการประชุมฝjายกิจการนิสิตเก่ียวกับการกําหนดพฤตกิรรมด4านคุณธรรม
จริยธรรมและการเรียนของนิสิต (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1/1-2) 

2.8/2-2 เอกสารการประชุมภาควชิา/โครงการสหวิทยาการ/คณะกรรมหลักสูตร  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-8 และ2.1/1-9) 

2.8/2-3 �โปสเตอร�/ภาพถ7ายการจัดประชุมพฤติกรรมด4านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่
ต4องการส7งเสริม เช7น การแต7งการไม7ถูกระเบียบ กิจกรรมนิสิตต4นแบบฯลฯ (ดูหลักฐาน
การถ7ายทอด/เผยแพร7ผ7านระบบ Online เอกสารหมายเลข 3.1/1-5   3.1/1-8 3.1/2-1 และ
7.2/1-2) 

2.8/2-4 เอกสารเสนอโครงการเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมแจ4งผู4บริหาร อาจารย� นิสิต และผู4ที่
เก่ียวข4องทราบ 

2.8/2-5 �เอกสารแสดง wed site แสดงการเผยแพร7เอกสาร และคู7มือต7างๆที่เก่ียวข4อง 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส7งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด4านคุณธรรมจริยธรรม ที่กําหนดในข4อ 1 โดยระบุตัว
บ7งชี้และเปDาหมายวัดความสําเร็จ 

2.8/3-1 �เอกสารแผนกลยุทธ�ด4านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต (ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 1) 
2.8/3-2 �เอกสารแผนปฏิบัตงิานฝjายกิจการนิสิตด4านคุณธรรมจริยธรรม  

(ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 3 เอกสารหมายเลข 3.1/1-2) 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.8/3-3 �เอกสารรายงานการประชุมฝjายกิจการนสิิตด4านคุณธรรมจริยธรรม  (ดูหลักฐาน

องค�ประกอบที่ 3 เอกสารหมายเลข 3.1/1-2) 
2.8/3-4 �เอกสารโครงการ/กิจกรรมส7งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด4านคุณธรรมจริยธรรมที่จัด

ให4นิสิต (ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 3 เอกสารหมายเลข 3.2/1-2) 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส7งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ7งชี้และเปDาหมายที่กําหนด
ในข4อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปDาหมายอย7างน4อยร4อยละ 90 ของตัวบ7งชี ้

2.8/4-1 �เอกสารการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส7งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด4านคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให4นิสิต โดยมีผลการประเมินบรรลุเปDาหมาย อย7างน4อยร4อยละ 90  
ของตัวบ7งชี ้(ดูหลักฐานเอกสารในองค�ประกอบที่ 1 และ 3) 

2.8/4-2 รายงานผลการสํารวจ/การสังเกตพฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 
2.8/4-3 เอกสารรายชื่อนิสิตทีไ่ด4รับรางวลัด4านคุณธรรม จริยธรรม 

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได4รับการยกย7องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด4านคุณธรรมจริยธรรม โดย
หน7วยงานหรือองค�กรระดับชาต ิ

2.8/5-1 �เอกสารรายชื่อนิสิตที่ได4รับรางวัลและการยกย7องชมเชยด4านคุณธรรม จริยธรรม  
2.8/5-2 ใบประกาศนยีบัตรจากหน7วยงานหรือองค�กรที่นิสิตเข4าร7วมกิจกรรมด4านจริยธรรม 
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องค0ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

  คณะสังคมศาสตร� ได4กําหนดตัวบ7งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในองค�ประกอบท่ี 3 
จํานวน 3 ตัวบ7งชี้  ซ่ึงเป;นองค�ประกอบท่ีคํานึงถึงกิจกรรมการพัฒนานิสิตโดย คณะสังคมศาสตร� ได4
ดําเนินการ 3 ตัวบ7งชี้ มีผลการประเมินในภาพรวมขององค�ประกอบท่ี 3 เท7ากับ5.00 คะแนน อยู7ในเกณฑ�
ระดับ ดีมาก ส7วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได4คะแนนเฉลี่ย 3.67 ผลประเมินได4คุณภาพระดับ ดี 
สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได4  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.4  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค�ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2554) 

คณะ กรรมการ 
เปBาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
ตัวบ6งชี้ หน6วย 

2554 2555 ตัวหาร 

ผลลัพธ0  
(% หรือ
สัดส6วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ0 
 (% หรือ
สัดส6วน) คณะ กรรมการ 

องค0ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 3.67 
3.1 ระบบและกลไกการให4
คําปรึกษาและบริการด4านข4อมลู
ข7าวสาร 

ข4อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการส7งเสรมิ
กิจกรรมนิสิต 

ข4อ 6 6 6 5 
(ไม7พบข4อ 6) 

5.00 4.00 

3.3 ระบบการให4คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตร ี

ข4อ 5 5 5 2 
(ไม7พบข4อ 3,4,5) 

5.00 2.00 
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ตัวบ6งช้ีท่ี 3.1  ระบบและกลไกการให+คําปรึกษาและบริการด+านข+อมูลข6าวสาร 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      กระบวนการ 

เปBาหมาย  7 ข4อ 

รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1.  มีการจัดบริการให4คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช4ชีวิตแก7นิสิต 
� � 2.  มีการจัดบริการข4อมูลข7าวสารท่ีเป;นประโยชน�ต7อนิสิต 
� � 3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพแก7นิสิต 
� � 4.  มีการจัดบริการข4อมูลข7าวสารท่ีเป;นประโยชน�ต7อศิษย�เก7า 
� � 5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู4และประสบการณ�ให4ศิษย�เก7า 
� � 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให4บริการในข4อ 1-3 ทุกข4อไม7ตํ่ากว7า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
� � 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให4บริการมาใช4เป;นข4อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการท่ีสนองความต4องการของนิสิต 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีการจัดบริการให4คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช4ชีวิตแก7นิสิต 
คณะสังคมศาสตร� มีการจัดฐานข4อมูลนิสิต โดยมีระบบการแต7งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาวิชาการ 

และชุมนุมนิสิตเพ่ือให4คําปรึกษาและช7วยเหลือนิสิตในด4านต7างๆ โดยคํานึงถึงท้ังด4านสุขภาพและด4านการ
เรียนของนิสิต 

2. มีการจัดบริการข4อมูลข7าวสารท่ีเป;นประโยชน�ต7อนิสิต 
คณะสังคมศาสตร� มีการจัดสรรการบริการข4อมูลข7าวสารท่ีเป;นประโยชน�แก7นิสิตในหลากหลาย 

ช7องทางได4แก7 ข4อมูลทางเว็บไซด� ในด4านข4อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย และ ข4อมูลด4านการสมัครงานแก7นิสิต 
เป;นต4น 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพแก7นิสิต 
คณะสังคมศาสตร� มีนโยบายมุ7งพัฒนาศักยภาพของนิสิตเป;นสําคัญ โดยมีการประสานงานกับ 

หน7วยงานต7างๆ เพ่ือเป;นการพัฒนาประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพแก7นิสิต 
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4. มีการจัดบริการข4อมูลข7าวสารท่ีเป;นประโยชน�ต7อศิษย�เก7า 
คณะสังคมศาสตร�มีการจัดบริการข4อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมนาความรู4ใหม7ๆ  

และข4อมูลวิชาการต7างๆเพ่ือเป;นประโยชน�แก7ศิษย�เก7า โดยใช4ฐานข4อมูลและการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส�
เป;นสื่อกลางในการเผยแพร7ข4อมูลข7าวสาร 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู4และประสบการณ�ให4ศิษย�เก7า 
คณะสังคมศาสตร� มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู4และ 

ประสบการณ�สําหรับศิษย�เก7าอย7างต7อเนื่อง เพ่ือพัฒนาความรู4และประสบการณ�สําหรับศิษย�เก7า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให4บริการในข4อ 1-3 ทุกข4อไม7ต่ํากว7า3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะสังคมศาสตร� มีการประเมินคุณภาพของการให4บริการทุกด4าน และนําเสนอผลการประเมินแก7 
ผู4รับผิดชอบ และผู4บริหารระดบัคณะ 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให4บริการมาใช4เป;นข4อมูลในการพัฒนาการจัดบริการทีส่นอง 
ความต4องการของนิสิต 

คณะสังคมศาสตร� มีการนําผลการประเมินคุณภาพการให4บริการเสนอให4ผู4เก่ียวข4องทราบทุกระดับ  
และมีการจัดทาํแผนพฒันาปรับปรุงการให4บริการ โดยเฉพาะการบริการในด4านที่ยัง ไม7บรรลุเปDาหมายที่กําหนด 
 
เกณฑ0การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 
การ

ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

3.1 7 ข4อ 7 ข4อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข4อ บรรล ุ 7 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การ
ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

3.1 7 ข4อ 7 ข4อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข4อ บรรล ุ 7 ข4อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข4อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีการจัดบริการให4คําปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใช4ชีวิตแก7นิสิต 
3.1/1-1 �เอกสารการจัดทําฐานข4อมูลนิสิต ประกอบด4วยข4อมูลด4านสขุภาพทั้งทางกายและทาง

จิต ข4อมูลด4านการเรียน ข4อมูลครอบครัว และบุคคลที่คณะสามารถติดต7อเม่ือนิสิต  
มีปIญหา/ฐานข4อมูลนสิิต และฐานข4อมูลอาจารย�ทีป่รึกษานสิิต คณะสังคมศาสตร� 

3.1/1-2 �เอกสารที่แสดงระบบการตั้งอาจารย�ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสม คํานึงถึงสัดส7วน
อาจารย�ต7อนิสิต ที่ทําให4อาจารย�สามารถดูแลนิสิตได4ทั่วถึง มีระบบการช7วยเหลือนิสิตใน
ความดูแลใกล4ชิด เน4นการพฒันาผู4เรียนเป;นรายบุคคล มีการประชุมระหว7างอาจารย�ทัง้ที่
เป;นทางการหรือไม7เป;นทางการเพื่อส7งต7อข4อมูลเก่ียวกับนิสิตที่มปีIญหาด4านการเรียนใน
กลุ7มผู4สอนหรือผู4รับผิดชอบหลักสูตร เน4นการให4บริการความช7วยเหลือนิสิตในรูปแบบ
ของการปDองกันปIญหามากกว7าการแก4ปIญหา  

- เอกสารแผนกลยุทธ�/แผนปฏิบตัิงานฝjายกิจการนิสิต 
- เอกสารแผนกลยุทธ�/แผนปฏิบตัิงานฝjายวชิาการ 
- เอกสารคําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการฝjายวชิาการ 
- เอกสารคําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการฝjายกิจการนสิิต และคําสัง่แต7งตัง้

คณะกรรมการกองทุนพฒันานิสติ                
- เอกสารรายงานการประชุมฝjายกิจการนิสิตที่เก่ียวข4องกับการจัดบริการให4

คําปรึกษาแก7นสิิตและเอกสารรายงานการประชุม/การพิจารณาของคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนานสิิต 

- เอกสารการประชุมฝjายวชิาการที่เก่ียวกับการจดับริการให4คําปรึกษาแก7นิสิต (ดู
หลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-8) 

- เอกสารคําสั่งแต7งตัง้อาจารย�ทีป่รึกษาประจําตัวนสิิต  
- เอกสารแต7งตัง้อาจารย�ทีป่รึกษาสโมสร/ชุมนุมนิสติ เพื่อให4คําปรึกษาและ

ช7วยเหลือนสิิตในด4านต7าง  ๆ 
- เอกสารบนัทึกจากอาจารย�ผู4สอนถึงคณะกรรมการหลักสูตร/รายงานการประชุม

ของภาควชิา/โครงการสหวิทยาการ/รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ
หลักสูตรในประเดน็เก่ียวข4องกับการปDองกันปIญหาด4านการเรียนขอนิสติ (ดูหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.1/1-8 และ 2.1/1-9) 

- ภาพถ7ายมุมข4อมูลให4คําปรึกษาปIญหาความเครียด ปIญหาการใช4ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
(ถ4ามี) 

3.1/1-3 �เอกสารแผนภูมโิครงสร4างการบริหารงานคณะสังคมศาสตร�ที่มีหน7วยงานบริการการศึกษาไว4
สําหรับให4บริการหรือให4คําปรึกษาและช7วยเหลือนิสติที่มีปIญหาชีวติ โดยมีเจ4าหน4าที่คอยรับ
เร่ืองร4องทุกข�ของนิสิตที่ขอใช4บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด7วน (hotline) 
สําหรับ ให4คําปรึกษาหรือให4ความช7วยเหลือนิสิตที่มีปIญหาวิกฤติและต4องการความ
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
ช7วยเหลือกรณีเร7งด7วน และมีระบบการดูแลนิสิตในกรณีที่อาจารย�ที่ปรึกษาส7งนิสิตมารับ
บริการ 

3.1/1-4 เอกสารที่แสดงระบบการส7งต7อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิตไปยัง
โรงพยาบาลหรือหน7วยให4บริการเฉพาะทางในกรณีทีน่ิสิตมีปIญหาที่รุนแรงเกิน
ความสามารถของคณะ/มหาวิทยาลัยที่จะดูแลได4  / เอกสารบนัทึกจากอาจารย�ที่ปรึกษา 
ถึงรองคณบดฝีjายกิจการนิสิตเพื่อส7งนสิิตมารับบริการขอคําปรึกษา หรือแก4ไขปIญหา 

3.1/1-5 เอกสารที่แสดงผู4เก่ียวข4องกับนสิิตทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช7วยเหลือหรือให4
คําแนะนาํแก7นสิิต จนสามารถแก4ไขปIญหาของนิสิตได4สาํเร็จ 
- เอกสารสร4างความร7วมมือกับสถานพยาบาลของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร�ในการจดัโครงการ
ฝsกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต4นให4แก7นิสิต (ถ4ามี) 
- เอกสารส7งตัวนิสิตเข4ารับการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจติของนสิิตไปยังโรงพยาบาลหรือ
หน7วยงานให4บริการเฉพาะทางในกรณีที่นิสิตมีปIญหารุนแรงเกินความสามารถของคณะ (ถ4ามี) 
- เอกสารที่แสดงถึงระบบการติดตามผลการช7วยเหลือหรือให4คําแนะนําแก7นสิิตจนสามารถแก4ไข
ปIญหาของนิสติได4สาํเร็จ   (ถ4ามี) 
- เอกสารคําร4องทั่วไปของนิสติ(ดูหลักฐานแฟDมคําร4องทั่วไป) 
- การสื่อสารที่ใช4ติดต7อผลการช7วยเหลือหรือให4คําแนะนาํนิสติ เช7น Email / Facebook 
โครงการนิสติพบอาจารย�ทีป่รึกษา 

3.1/1-6 �เอกสารการจัดประชุมพัฒนาอาจารย�หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนิสิตเป;น
ระยะๆ เพื่อสร4างความเข4าใจร7วมกัน และสร4างเครือข7ายการให4ความช7วยเหลือร7วมกัน 
(ดูหลักฐานรายงานการประชุมเอกสารหมายเลข 2.1/1-8 และ 3.1/1-2) 

3.1/1-7 �เอกสารการจัดประชุมเพื่อสร4างความสัมพนัธ�ระหว7างคณะกับครอบครัวของนสิิตเพื่อ
ร7วมมือกันแก4ไขปIญหาของนิสติ 
- เอกสารการจัดประชมุเพื่อสร4างความสมัพันธ�ระหว7างคณะกับครอบครัวของนิสิต (ถ4ามี) 
- ภาพถ7ายการจดัการประชุมหรือโครงการสร4างความสัมพันธ�ระหว7างคณะ/ภาควชิากับครอบครัวของ
นิสิตเพื่อร7วมมือกันแก4ไขปIญหาของนิสิต (ถ4ามี) 

3.1/1-8 �เอกสารที่แสดงช7องทางให4นสิิตหรือผู4เก่ียวข4องได4ให4ข4อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ให4บริการ 
- เอกสารแบบสํารวจความจาํเป;นต4องการของนสิิตชั้นป!ที่1 
- เอกสารการติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการให4บริการ  (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 
2.5/6-1) 
- เอกสาร/แบบสอบถาม/ข4อเสนอแนะเก่ียวกับการให4บริการให4คําปรึกษาทางวชิาการและแนะ
แนวการใช4ชีวติแก7นิสติเพื่อนาํผลมาปรับปรุงกาให4บริการ  (ถ4ามี) 
- เอกสารการแสดง เว็บบอร�ด  หรือ Facebook ของคณะ/ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ 
- เอกสารการประเมินการสอนของอาจารย�โดยนิสติ(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.4/5-3) 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2. มีการจัดบริการข4อมูลข7าวสารที่เป;นประโยชน�ต7อนิสิต 

3.1/2-1 �เอกสารที่แสดงการจัดทําฐานข4อมูลอิเล็กทรอนิกส� บอร�ด เว็บไซต� สําหรับประกาศ
ข4อมูลข7าวสารที่เป;นประโยชน�กับนิสิต เช7น ข4อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน 
ข7าวสารวชิาการทีท่ันสมัยและทีเ่ก่ียวข4องกับสาขาวิชาที่นสิิตจาํเป;นต4องรู4 เช7น 
-  ภาพถ7ายเว็บไซต�/บอร�ด/ฐานข4อมูลอิเล็กทรอนิกส� /สื่ออิเล็กทรอนิกส� สําหรับประกาศ
ข4อมูลข7าวสาร ทุนการศึกษา ทนุวิจัย การรับสมัครงาน ข7าวสารวิชาการที่ทนัสมัยและที่
เก่ียวข4องกับสาขาที่นสิิตจําเป;นต4องรู4 

3.1/2-2 �เอกสารที่แสดงช7องทางให4นสิิตหรือผู4เก่ียวข4องได4ให4ข4อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ให4บริการ เช7น  เอกสารการสํารวจความพึงพอใจและข4อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให4 
บริการสําหรับนสิิตและผู4เก่ียวข4อง (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1/1-1 และ2.5/6-1) 

3.1/2-3 เอกสารที่แสดงระบบการติดตามประเมินผลการให4บริการข4อมูลข7าวสาร     
เอกสารรายงานการประชุมเก่ียวกับการติดตามประเมินผลการให4บริการข4อมูลข7าวสาร/
สรุปประเมินผลการให4บริการข4อมูลข7าวสาร 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ�ทางวิชาการและวชิาชพีแก7นิสิต 
3.1/3-1 �เอกสารการประสานงานกับหน7วยงานต7างๆทั้งในและนอกคณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อ

เป;นแหล7งดูงานแหล7งฝsกประสบการณ�ของนิสิตและมีการติดตามประเมินคุณภาพของ
ความเป;นแหล7งเรียนรู4ของแหล7งฝsกประสบการณ�วิชาชีพ เพื่อนํามาใช4เป;นข4อมูลในการ
วางแผนการจัดเตรียมแหล7งฝsกประสบการณ�ทางวิชาชีพที่เหมาะสมต7อไป 
- เอกสารขอฝsกงานของนสิิต/เอกสารประชาสมัพันธ�ของหน7วยงานภายนอกประชาสมัพันธ�เร่ือง
ความต4องการนสิิตฝsกงานและหนังสือตอบรับ (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.6/3-4) 
- เอกสารขอศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาต7าง  ๆ(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.6/3-4) 

3.1/3-2 �เอกสารการจัดโครงการ/กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให4นิสิตเป;น
ผู4รับผิดชอบหลักในการดําเนนิงานเพื่อฝsกทักษะประสบการณ�การทํางานร7วมกัน เช7น 
- เอกสารแผนงานฝjายวชิาการ/ฝjายกิจการนสิิต  (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1/1-2) 
- เอกสารโครงการ/กิจกรรมที่คณะ ภาควชิา โครงการสหวทิยาการและนิสติ จัดเพื่อพฒันา
ประสบการณ�นสิิต และสรุปโครงการที่ชัดเจน 
- โครงการทางวชิาการหรือกิจกรรมทางสังคมที่แสดงให4เห็นถึงการฝsกทักษะ
ประสบการณ�การทาํงานร7วมกัน  (โครงการ/กิจกรรมทีจ่ัดนสิิตเป;นผู4รับผิดชอบหลัก) 

3.1/3-3 �เอกสารที่แสดงช7องทางให4นสิิตหรือผู4เก่ียวข4องได4ให4ข4อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
พัฒนาประสบการณ�ทางวชิาการและวิชาชีพ เช7น เอกสารรายงานการประชุม/รายงาน
สรุปงานแต7ละโครงการทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที/่การฝsกงาน/โครงการทางวิชาการ
หรือกิจกรรมทางสังคมเพื่อเสนอต7อผู4บริหารที่เก่ียวข4อง (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข  
2.6/3-4) 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
3.1/3-4 �เอกสารที่แสดงระบบการติดตามประเมินผลการฝsกประสบการณ�วิชาการและวิชาชีพ 

เช7น    เอกสารแบบประเมินการฝsกประสบการณ�วิชาการและวิชาชีพและสรุปประเมินผล
การฝsกประสบการณ�วิชาการและวิชาชีพ (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.6/3-4) 

4. มีการจัดบริการข4อมูลข7าวสารที่เป;นประโยชน�ต7อศิษย�เก7า 
3.1/4-1 �เอกสารที่แสดงฐานข4อมูลศิษย�เก7า และมีการจัดทําฐานข4อมูล/สื่ออิเล็กทรอนิกส�สําหรับ

เผยแพร7ข4อมูลข7าวสารที่เป;นประโยชน�กับศิษย�เก7า เช7น ข4อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ 
การสัมมนาความรู4ใหม7ๆ ข4อมูลแหล7งทุนการศึกษาต7อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข7าวสาร
วิชาการที่เก่ียวข4องกับสาขาวิชา / เอกสารฐานข4อมูลศิษย�เก7าและเว็บไซต� จดหมายข7าว    
ที่เผยแพร7ข4อมูลที่เป;นประโยชน�แก7ศิษย�เก7า  (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1/2-1) 

3.1/4-2 �เอกสารที่แสดงการส7งข7าวให4ศิษย�เก7ารับรู4เก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู4
และประสบการณ�เป;นระยะๆ / เอกสารการส7งข7าวให4ศิษย�เก7ารับรู4เก่ียวกับกิจกรรมทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาความรู4และประสบการณ� 

3.1/4-3 เอกสารที่แสดงการเปnดโอกาสให4ศิษย�เก7าได4มีส7วนร7วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมี 
ส7วนร7วมในการจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบร7วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ  
การเป;นกรรมการสอบวิทยานิพนธ� กิจกรรมดังกล7าวนอกจากจะให4ศิษย�เก7าได4มีส7วนร7วม  
ในการพัฒนาความรู4และประสบการณ�ที่ดีแก7นิสิตปIจจุบัน และสร4างเครือข7ายความสัมพันธ�
ระหว7างนิสิตปIจจุบันกับศิษย�เก7าแล4วยังทําให4ศิษย�เก7าและอาจารย�ได4เรียนรู4วิทยาการใหม7ๆ 
ในฐานะผู4ให4และผู4รับ / เอกสารเชิญและตอบรับการเข4าร7วมวิพากษ�/ประเมินหลักสูตร หรือ
หนังสือเชิญเป;นวิทยากรบรรยายให4ความรู4หรือถ7ายทอดประสบการณ�แก7นิสิตปIจจุบัน / 
เอกสารเชิญ/ตอบรับของศิษย�เก7าต7อการเป;นกรรมการสอบวิทยานิพนธ� (ถ4ามี) 

3.1/4-4 �เอกสารที่แสดงช7องทางให4ศิษย�เก7าได4ให4ข4อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให4บริการ /     
เอกสารแสดงเว็บบอร�ด/แบบสอบถามสําหรับให4ศิษย�เก7าได4เสนอแนะปรับปรุงการให4บริการ (ถ4ามี) 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู4และประสบการณ�ให4ศิษย�เก7า 
3.1/5-1 เอกสารการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู4และประสบการณ�

สําหรับศิษย�เก7าเป;นระยะๆ โดยมีการส7งข7าวให4ศิษย�เก7ารับรู4 (ถ4ามี) / เอกสารโครงการทาง
วิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู4และประสบการณ�สําหรับศิษย�เก7าพร4อมเอกสาร/หลักฐานการ
ส7งข7าวให4ศิษย�เก7ารับรู4 (ถ4ามี) 

3.1/5-2 �เอกสารที่แสดงช7องทางให4ศิษย�เก7าได4ให4ข4อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู4และประสบการณ�วิชาการและวิชาชีพ (ถ4ามี) / เอกสารเวบ็บอร�ด/
แบบสอบถามสาํหรับให4ศิษย�เก7าได4เสนอแนะปรับปรุงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู4และ
ประสบการณ�วิชาการและวชิาชพี (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1/2-1) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให4บริการในข4อ 1-3 ทุกข4อไม7ต่ํากว7า3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
3.1/6-1 เอกสารที่แสดงระบบการติดตามประเมินผลการให4บริการทุกด4านแก7นิสติและศิษย�เก7า  

มีการมอบหมายผู4รับผิดชอบในการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน / เอกสาร
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คําสั่งแต7งตัง้คณะกรรมการรับผดิชอบระบบการติดตามประเมินผลการบริการแก7นิสติ
และศิษย�เก7าในทุกโครงการ/กิจกรรม 

3.1/6-2 �เอกสารการประเมินคุณภาพของการให4บริการทุกด4าน และนําเสนอผลการประเมิน
แก7ผู4รับผิดชอบ และผู4บริหารระดับคณะ เช7น 
- เอกสารการประเมินคุณภาพการให4บริการนิสิต (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.5/6-1) 
- เอกสารสรุปผลการดาํเนินงานโดยมีการประเมินคุณภาพการให4บริการทุกด4าน และ
เอกสารนําเพื่อเสนอผลการประเมินแก7ผู4รับผิดชอบ และผู4บริหารระดับคณะ 

3.1/6-3 เอกสารสรุปผลการดาํเนินงานซ่ึงต4องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพงึพอใจ
ของนิสิตในระดบั 3.51 ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5 หากต่ํากว7าต4องมีการวิเคราะห�สาเหตุ 
ปIญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการให4บริการ ทั้งนีค้วรเปnดโอกาสให4นิสิต
หรือศิษย�เก7าเข4ามามีส7วนร7วมในการแก4ไขปIญหาดังกล7าว (ควรใส7ไว4ในแนวทางการแก4ไข
ปIญหาการดําเนนิกิจกรรมในตัวเล7มสรุป) 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให4บริการมาใช4เป;นข4อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต4องการของนิสิต 

3.1/7-1 � เอกสารที่แสดงการนําผลการประเมินคุณภาพการให4บริการเสนอให4ผู4เก่ียวข4องทราบ
ทุกระดับ และมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการให4บริการ โดยเฉพาะการบริการในด4าน
ที่ยัง ไม7บรรลุเปDาหมายที่กําหนด เช7น 
- เอกสารการประชุมฝjายกิจการนสิิต (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1/1-2) 
- เอกสารสรุปการประเมินคุณภาพการให4บริการ (ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมฯลฯ) เสนอ
ผู4บังคับบญัชาทราบ (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.5/6-1 และ 3.1/1-2) 
- เอกสารรายงานผลการดาํเนินงานโดยมีการเสนอให4ผู4เก่ียวข4องทราบในทุกระดับ 

3.1/7-2 � เอกสารการปรับปรุงพัฒนาการให4บริการแก7นิสิตและศิษย�เก7า และประเมินคุณภาพ
ของการให4บริการทุกด4านตามแผนที่กําหนด เช7น 
- เอกสารการประชุมฝjายกิจการนสิิต (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1/1-2) 
- เอกสารที่แสดงให4เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาการให4บริการแก7นิสิตและศิษย�เก7า 
- เอกสารสรุปผลการประเมินคุณภาพของการให4บริการทุกด4านตามแผนที่กําหนด 

3.1/7-3 เอกสารการสํารวจข4อมูลจากนิสติ และศิษย�เก7าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการ ที่คณะ
จัดให4ทุกด4านอย7างน4อยป!ละคร้ัง เพื่อเป;นข4อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบ
การให4บริการในระยะต7อไป เช7น 
- เอกสารแบบสอบถามสาํรวจความพึงพอใจในการบริการที่คณะจัดให4ทุกด4านอย7างน4อยป!ละ
คร้ัง (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.5/6-1)  
- เอกสารแผนการพัฒนาปรับปรุงให4บริการ โดยเฉพาะด4านที่ยงัไม7บรรลุเปDาหมายที่
กําหนด 
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ตัวบ6งช้ีท่ี 3.2  ระบบและกลไกการส6งเสริมกิจกรรมนิสิต 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      กระบวนการ 

เปBาหมาย  6 ข4อ 

รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีส7งเสริมผลการเรียนรู4ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติทุกด4าน 

� � 2. มีกิจกรรมให4ความรู4และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก7นิสิต 
� � 3. มีการส7งเสริมให4นิสิตนําความรู4ด4านการประกันคุณภาพไปใช4ในการจัดกิจกรรมท่ี

ดําเนินการโดยนิสิตอย7างน4อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย7างน4อย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต7อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีส7งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส7งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล4อม 
-  กิจกรรมเสริมสร4างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส7งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

� � 4. มีการสนับสนุนให4นิสิตสร4างเครือข7ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว7าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร7วมกัน 

� � 5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

� � 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีส7งเสริมผลการเรียนรู4ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห7งชาติทุกด4าน 

คณะสังคมสาสตร� มีโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต ท่ีครอบคลุมกิจกรรมพัมนาท่ีส7งเสริมผล 
การเรียนรู4ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติทุกด4าน 

2. มีกิจกรรมให4ความรู4และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก7นิสิต 
คณะสังคมศาสตร� มีการจัดกิจกรรมเพ่ืออบรมและให4ความรู4แก7นิสิตด4านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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3. มีการส7งเสริมให4นิสิตนําความรู4ด4านการประกันคุณภาพไปใช4ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย 
นิสิตอย7างน4อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย7างน4อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต7อไปนี้ 

  -  กิจกรรมวิชาการท่ีส7งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
  -  กิจกรรมกีฬาหรือการส7งเสริมสุขภาพ 
  -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล4อม 
  -  กิจกรรมเสริมสร4างคุณธรรมและจริยธรรม 

    -  กิจกรรมส7งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะสังคมศาสตร� ส7งเสริมให4นิสิตนําความรู4ด4านการประกันคุณภาพไปใช4ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 4.มีการสนับสนุนให4นิสิตสร4างเครือข7ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว7าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร7วมกัน 
 คณะสังคมศาสตร� มีการสนับสนุนให4นิสิตสร4างเครือข7ายพัฒนาคุณภาพการทํางานร7วมกันระหว7าง
หน7วยงานภายในหาวิทยาลัยและระหว7างมหาวิทยาลัย 

5.มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
คณะสังคมศาสตร� มีการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ7อนของนิสิตเพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนิสิตในป!ต7อไป  

เอกสารรายงานการประชุมของฝjายกิจการนสิิต/ฝjายวชิาการ/ฝjายประกันคุณภาพ ที่มีการวิเคราะห�จุดอ7อนจุดแข็ง
ของนิสิตเพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนิสิตในป!ต7อไป 

6.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
คณะสังคมศาสตร� มีการนําเสนอผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนานิสิตให4ผู4เก่ียวข4องทุกระดับรับรู4 และมีการระดมความคิดในการพัฒนานสิิตให4มีลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติผ7านกิจกรรมนิสติหรือ เอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรมรวมทั้งแนวทางการแก4ไข 
ปรับปรุง พฒันา จุดอ7อน จุดแข็งของกิจกรรมให4แก7ผู4ที่เก่ียวข4องรับรู4ในทุกระดับ 

 
เกณฑ0การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 
การ

ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

3.2 6 ข4อ 6 ข4อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข4อ บรรล ุ 6 ข4อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข4อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   �แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การ
ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

3.2 6 ข4อ 5 ข4อ 
(ไม6พบข+อ 

6) 

5 คะแนน 4 คะแนน 6 ข4อ ไม7บรรล ุ 6 ข4อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส7งเสริมผลการเรียนรู4ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห7งชาติทุกด4าน 
3.2/1-1 �เอกสารแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ดาํเนินการโดยคณะ/ภาควชิา/ 

โครงการสหวิทยาและดาํเนนิการทาํโดยนสิิต สโมสรนสิิต ชุมนุม ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดต4องเป;นกิจกรรมทีพ่ัฒนา
นิสิตให4มีคุณลักษณะตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด และสอดคล4องกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิในแต7ละระดับ
การศึกษา (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 1.1/1-2 และ 1.1/1-3) 

3.2/1-2 �เอกสารการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานสิิตที่คณะ/ภาควชิา/โครงการสหวิทยาการ ดาํเนนิการจัดให4
นิสิต ได4แก7   

- โครงการ/กิจกรรมวิชาการที่ส7งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค�  
- โครงการ/กิจกรรมกีฬาหรือการส7งเสริมสุขภาพ  
- โครงการ/กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล4อม  
- โครงการ/กิจกรรมเสริมสร4างคุณธรรมและจริยธรรม  
- โครงการ/กิจกรรมส7งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
- โครงการ/กิจกรรมวิชาการ 
- โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ (ถ4ามี) 

3.2/1-3 �เอกสาร มคอ. 5 (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.6/1-5) 
3.2/1-4 �เอกสารโครงการซ่ึงมีการกําหนดตัวบ7งชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานสิิต ซ่ึง

ประกอบด4วยตัวบ7งชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห7งชาติ และ 
ตัวบ7งชี้เฉพาะ (ถ4ามี /ดูหลักฐานในองค�ประกอบที่ 1/เอกสารขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม เอกสาร
หมายเลข 3.1/1-2  3.2/1-2  3.2/3-2  และ 3.2/3-3) 

2. มีกิจกรรมให4ความรู4และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก7นิสิต 
3.2/2-1 เอกสารที่แสดงว7าคณะมีการพฒันาความรู4ความเข4าใจแก7นิสติด4านการประกันคุณภาพ และกําหนด

เงื่อนไขให4นิสิตระบุตัวบ7งชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือ
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หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

กิจกรรมที่นิสิตเสนอเพื่อขอรับการสนบัสนนุจากคณะ /เอกสารโครงการให4ความรู4ความเข4าใจและ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก7นิสิต 

3. มีการส7งเสริมให4นิสิตนําความรู4ด4านการประกันคุณภาพไปใช4ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตอย7างน4อย 5 
ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย7างน4อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต7อไปนี้ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส7งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค� 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส7งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล4อม 
- กิจกรรมเสริมสร4างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส7งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
3.2/3-1 � เอกสารแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานสิิตที่ดาํเนินการโดยนิสติ  (ดูหลักฐานเอกสาร

หมายเลข 3.1/1-1) 
3.2/3-2 � เอกสารการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานสิิตที่ดาํเนินการโดยนสิิตปริญญาตรี ได4แก7 

- โครงการ/กิจกรรมวชิาการทีส่7งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค� (ถ4ามี) 
- โครงการ/กิจกรรมกีฬาหรือการส7งเสริมสุขภาพ (ถ4ามี) 
- โครงการ/กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล4อม (ถ4ามี) 
- โครงการ/กิจกรรมเสริมสร4างคุณธรรมและจริยธรรม (ถ4ามี) 
- โครงการ/กิจกรรมส7งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (ถ4ามี) 
- โครงการ/กิจกรรมวิชาการ (ถ4ามี) 
- โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ (ถ4ามี) 

3.2/3-3 � เอกสารการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานสิิตที่ดาํเนนิการโดยนิสิตปริญญาโทหรือเอก  ได4แก7 
- โครงการ/กิจกรรมวิชาการที่ส7งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค� (ถ4ามี) 
- โครงการ/กิจกรรมกีฬาหรือการส7งเสริมสุขภาพ (ถ4ามี) 
- โครงการ/กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล4อม (ถ4ามี) 
- โครงการ/กิจกรรมเสริมสร4างคุณธรรมและจริยธรรม (ถ4ามี) 
- โครงการ/กิจกรรมส7งเสริมศิลปะและวฒันธรรม (ถ4ามี) 
- โครงการ/กิจกรรมวิชาการ (ถ4ามี) 
- โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ (ถ4ามี) 

3.2/3-4 �เอกสารโครงการ/กิจกรรมของนิสิตทัง้ในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต4องจดัทาํข4อเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ  โดยมีคําอธิบายเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพที่ใช4ในการจัดกิจกรรม ประกอบด4วย 
วัตถุประสงค�ของกิจกรรม ตวับ7งชีค้วามสําเร็จของกิจกรรมที่จดั ลักษณะของกิจกรรม กลุ7มเปDาหมาย และ
วิธีการประเมินความสาํเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดาํเนนิงานของกิจกรรมก7อนหน4านี้มาใช4
ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม7 (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1/3-2 และ 3.1/3-3) 
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หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

3.2/3-5 เอกสารตอบกลับการแก4ไขโครงการ/กิจกรรมระหว7างอาจารย�ทีป่รึกษา/รองคณบดีฝjายกิจการนิสติกับนิสิต
ผู4รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม (ถ4ามี) 

4. มีการสนับสนุนให4นิสิตสร4างเครือข7ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว7างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร7วมกัน 
3.2/4-1 �เอกสารแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมและเอกสารการจัดโครงการ/กิจกรรมการสร4างเครือข7ายพฒันา

คุณภาพภายในคณะ และให4การสนับสนนุการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการทาํงานในรูปแบบ
ต7าง  ๆเช7น กิจกรรมการจัดการความรู4 (KM: Knowledge Management) การให4นิสิตนําเสนอผลการ
ดําเนนิงาน (ผลการประเมิน) ในทีป่ระชุม เพื่อให4นิสิตกลุ7มอ่ืนรับรู4ร7วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู4เก่ียวกับ
วิธีการวางแผนการทาํงาน การพัฒนาตวับ7งชี้ความสําเร็จ การประเมินความสาํเร็จ เช7น 
- เอกสารแผนการจัดกิจกรรมการสร4างเครือข7ายพฒันาคุณภาพภายในคณะจัดโดยสโมสรนสิิตและชุมนมุ กลุ7ม
ต7างๆในคณะเป;นเครือข7าย 
- เอกสารโครงการประชุมกิจการนสิิตระหว7างคณะ/มหาวทิยาลัยอ่ืน /  เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการนสิิตทีไ่ด4ประชุมร7วมกับคณะอ่ืนหรือมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยมีประเดน็เก่ียวกับการทํา
กิจกรรมร7วมกันของนสิิตระหว7างคณะหรือมหาวิทยาลัย (ถ4ามี) 

3.2/4-2 เอกสารแสดงความรับผิดชอบในระดับคณะ/อาจารย�ที่รับผิดชอบฝjายกิจการนิสติ ควรมีการประชุมกับคณะ
อ่ืน หรือมหาวิทยาลยัอ่ืน เพื่อส7งเสริมการทาํกิจกรรมร7วมกันของนสิิตระหว7างคณะและส7งเสริมการสร4าง
เครือข7ายการพัฒนาคุณภาพของนสิิตระหว7างคณะ/มหาวทิยาลัยทัง้นี้คณะควรให4ทุนสนบัสนุนการจัด
กิจกรรมระหว7างคณะ/มหาวิทยาลยัด4วย / เอกสารโครงการการจดัประชุม/สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ�ทีไ่ด4รับจากการทาํกิจกรรมหรือนําเสนอผลการจัดกิจกรรมของแต7ละคณะ รวมทั้งการ
แลกเปลีย่นประสบการณ�ในการใช4ระบบการประกันคุณภาพในการจดักิจกรรมของนิสติระหว7างคณะ/ระหว7าง
มหาวิทยาลยั (ถ4ามี) 

3.2/4-3 เอกสารที่แสดงการหมุนเวียนเป;นเจ4าภาพ ให4นิสิตระหว7างคณะมีการจัดเวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อ
แลกเปลีย่นประสบการณ�ทีไ่ด4จากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัดกิจกรรมของแต7ละคณะ รวมทั้งการ
แลกเปลีย่นประสบการณ�ในการใช4ระบบการประกันคุณภาพในการจดักิจกรรมของนิสติ  (ถ4ามี) 

3.2/4-4 เอกสารแสดงการร7วมมือกันเพื่อสร4างช7องทางการเผยแพร7กิจกรรมการพัฒนานิสิตระหว7างคณะ/มหาวิทยาลยั 
มีการรวมตัวกันเป;นเครือข7าย เพื่อเป;นสื่อกลางการแลกเปลีย่นประสบการณ�ในการจดักิจกรรมนสิิต โดย
ผู4รับผิดชอบอาจเป;นการทาํงานร7วมกันของอาจารย�และนิสิตระหว7างคณะ/มหาวิทยาลัย (ถ4ามี) 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
3.2/5-1 เอกสารที่แสดงระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานสิิตตามตัวบ7งชี้ที่กําหนด / 

เอกสารติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมการพัฒนานสิิตตามตวับ7งชีท้ี่กําหนดโดยฝjายกิจการนสิติ/ฝjาย
วิชาการ/ฝjายประกันคุณภาพ 

3.2/5-2 เอกสารการกําหนดให4นิสิตจัดทาํรายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัดกิจกรรมมา
สังเคราะห�เพื่อให4เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดข้ึนกับนิสิต 
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หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

ในแต7ละรอบป! หรือแบบฟอร�ม/เอกสารจากสโมสรนสิิต/ชุมนุม/กลุ7มต7างๆ ที่รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

3.2/5-3 เอกสารการติดตามประเมินความรู4ความเข4าใจ และการประยุกต�ใช4ระบบประกันคุณภาพในการจัด
กิจกรรมของนิสิต จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนิสิตเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ฝjายกิจการนสิิต/ฝjายวชิาการ/ฝjายประกันคุณภาพ ที่แสดงถึงการนํารายงานการจัดกิจกรรมโดยนิสิต
มาสังเคราะห�เพื่อให4เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดข้ึนกับนิสิตในแต7ละรอบป! 

3.2/5-4 �เอกสารการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ7อนของนิสิตเพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนิสิตในป!ต7อไป 
เอกสารรายงานการประชุมของฝjายกิจการนสิิต/ฝjายวชิาการ/ฝjายประกันคุณภาพ ที่มีการวิเคราะห�
จุดอ7อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนิสิตในป!ต7อไป  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-8  3.1/1-2  และ 9.1/1-4) 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
3.2/6-1 เอกสารการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานสิิตและผลการวิเคราะห�จุด

แข็ง จุดอ7อน ไปใช4ในการวางแผนการพัฒนานิสิตอย7างต7อเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะห�คุณลักษณะ
ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาติในด4านที่ยังไม7บรรลุผลเท7าที่ควร หรือ
รายงานการประชุมของฝjายกิจการนิสิตที่มีการวิเคราะห�จุดอ7อนจุดแข็งของนิสิต ไปใช4ในการวางแผน
พัฒนานิสติอย7างต7อเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะห�คุณลักษณะของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห7งชาติในด4านที่ยังไม7บรรลุผลเท7าที่ควร 

3.2/6-2 �เอกสารการนําเสนอผลให4ผู4เก่ียวข4องทุกระดับรับรู4 และมีการระดมความคิดในการพัฒนานสิิตให4มี
ลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห7งชาต ิ
ผ7านกิจกรรมนิสิตหรือ เอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรมรวมทั้งแนวทางการแก4ไข ปรับปรุง พฒันา 
จุดอ7อน จุดแข็งของกิจกรรมให4แก7ผู4ที่เก่ียวข4องรับรู4ในทุกระดับ 
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ตัวบ6งช้ีท่ี 3.3  ระบบการให+คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      กระบวนการ 

เปBาหมาย  5 ข4อ 

รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1.  มีการแต7งต้ังคณะกรรมการการให4คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
� � 2.  มีการจัดเตรียมข4อมูลด4านต7างๆ และเครื่องมือท่ีใช4ในการให4คําปรึกษาแก7อาจารย�ท่ี

ปรึกษา 

� � 3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให4คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการ
แก4ปIญหาและพัฒนานิสิต อย7างน4อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

� � 4.  มีการประเมินผลระบบการให4คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย�ท่ี
ปรึกษาทุกป! 

� � 5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให4คําปรึกษาวิชาการให4มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีการแต7งต้ังคณะกรรมการการให4คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
คณะสังคมศาสตร� มีการแต7งต้ังคณะกรรมการฝjายวิชาการ ฝjายกิจการนิสิตและกรรมการพัฒนา

ระบบอาจารย�ท่ีปรึกษา 
2. มีการจัดเตรียมข4อมูลด4านต7างๆ และเครื่องมือท่ีใช4ในการให4คําปรึกษาแก7อาจารย�ท่ีปรึกษา 

คณะสังคมศาสตร� มีการจัดเตรียมด4านข4อมูลต7างๆท่ีใช4ในการให4คําปรึกษาแก7อาจารย�ทีปรึกษา 
ได4แก7 คู7มืออาจารย�ท่ีปรึกษา คู7มือนิสิต ข4อบังคับว7าด4วยการศึกษานิสิต ข้ันปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและ
ดุษฎีบัณฑิต 

3. มีการประชุมคณะกรรมการการให4คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก4ปIญหาและ 
พัฒนานิสิต อย7างน4อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

คณะสังคมศาสตร� มีการประชุม คณะกรรมการในประเด็นการให4คําปรึกษาวิชาการ แนวทางการ
แก4ปIญหาและพัฒนานิสิต 
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4. มีการประเมินผลระบบการให4คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย�ท่ีปรึกษาทุกป! 
คณะสังคมศาสตร� มีการประเมินผล โดยการ สรุปการประเมินผลโครงการนิสิตพบอาจารย�ท่ี

ปรึกษาท่ีมีส7วนร7วมของระบบการให4คําปรึกษาและมีการประเมินการสอนของอาจารย�ผ7านระบบการ
ประเมิน 

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให4คําปรึกษาวิชาการให4มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
คณะสังคมศาสตร� มีการประชุมฝjายกิจการนิสิต/ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ ในประเด็นท่ีนําผลการ
ประเมินจากโครงการ นิสิตพบอาจารย�ท่ีปรึกษามาปรับปรุงระบบ การให4คําปรึกษาให4มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
 
เกณฑ0การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 
การ

ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

3.3 5 ข4อ 5 ข4อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข4อ บรรล ุ 5 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การ
ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

3.3 5 ข4อ 2 ข4อ 
(ไม7พบข4อ 

3,4,5) 

5 คะแนน 2 คะแนน 5 ข4อ ไม7บรรล ุ 5 ข4อ 

 
 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข4อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีการแต7งตั้งคณะกรรมการการให4คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
3.3/1-1 �คําสั่งแต7งตัง้คณะกรรมการฝjายวิชาการคณะสงัคมศาสตร�  
3.3/1-2 �คําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการฝjายกิจการนิสิต 
3.3/1-3 �คําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบอาจารย�ที่ปรึกษา 

2. มีการจัดเตรียมข4อมูลด4านต7างๆ และเคร่ืองมือที่ใช4ในการให4คําปรึกษาแก7อาจารย�ที่ปรึกษา 
3.3/2-1 �คู7มืออาจารย�ที่ปรึกษา 
3.3/2-2 �คู7มือนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
3.3/2-3 �ข4อบังคับว7าด4วยการศึกษานิสิตข้ันปริญญาตรี ข้ันบัณฑิตศึกษา และข้ันปริญญาดุษฎี

บัณฑิต 
3.3/2-4 �ระเบียนประวัตนิิสิตในที่ปรึกษา 
3.3/2-5 �ภาพถ7ายเทคโนโลยีที่ใช4ในการให4คําปรึกษา 
3.3/2-6 �โครงการการพัฒนาระบบอาจารย�ที่ปรึกษา 

3. มีการประชุมคณะกรรมการการให4คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก4ปIญหาและพัฒนานิสิต 
อย7างน4อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

3.3/3-1 �รายงานการประชุมคณะกรรมการฝjายกิจการนสิิต/ภาควชิา/โครงการสหวิทยาการ 
ในประเด็นการให4คําปรึกษาวิชาการ แนวทางการแก4ไขปIญหาและพัฒนานิสิตอย7างน4อย
ภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข  2.1/1-8 และ 3.1/1-2) 

4. มีการประเมินผลระบบการให4คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย�ที่ปรึกษาทุกป! 
3.3/4-1 �เอกสารสรุปประเมินผลโครงการนิสิตพบอาจารย�ทีป่รึกษา ทีมี่ส7วนของการระบบการ

ให4คําปรึกษาวิชาการและการดาํเนินงานของอาจารย�ทีป่รึกษาทกุป! 
3.3/4-2 เอกสารประเมินการสอนของอาจารย� 

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให4คําปรึกษาวิชาการให4มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3.3/5-1 �รายงานการประชุมฝjายกิจการนิสิต/ ภาควิชา/โครงการสหวิทยา ในประเด็นทีน่ําผล

การประเมินจากโครงการนิสิตพบอาจารย�ทีป่รึกษามาปรับปรุงระบบการให4คําปรึกษา
วิชาการให4มีประสทิธิภาพยิง่ข้ึน (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1/3-2) 
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องค0ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
 
  คณะสังคมศาสตร� ได4กําหนดตัวบ7งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในองค�ประกอบท่ี 4 จํานวน 3 ตัว
บ7งชี้  ซ่ึงเป;นองค�ประกอบท่ีคํานึงถึงการวิจัย โดยคณะสังคมศาสตร� ได4ดําเนินการ 3 ตัวบ7งชี้ มีผลการ
ประเมินในภาพรวมขององค�ประกอบท่ี 4 เท7ากับ 5.00 คะแนน อยู7ในเกณฑ�ระดับ ดีมาก ส7วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได4คะแนนเฉลี่ย 4.33 ผลประเมินได4คุณภาพระดับ ดี สําหรับรายละเอียดผล
การประเมินแสดงได4  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.5  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค�ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2554) 

คณะ กรรมการ 
เปBาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
ตัวบ6งชี้ หน6วย 

2554 2555 ตัวหาร 

ผลลัพธ0  
(% หรือ
สัดส6วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ0 
 (% หรือ
สัดส6วน) คณะ กรรมการ 

องค0ประกอบท่ี 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ6งชี้ 4.59 4.33 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร4างสรรค� 

ข4อ 6 6 7 ข4อ 6 
(ไม7พบข4อ 3) 

5.00 4.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู4จากงานวิจัยหรืองาน
สร4างสรรค� 

ข4อ 6 6 6 ข4อ 5 
(ไม7พบข4อ 2) 

5.00 4.00 

7,114,548 6,667,180 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร4างสรรค�ต7อจํานวน
อาจารย�ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

สัดส7วน 75,000 75,000 

71 
100,204.90 

71 
93,903.94 5.00 5.00 
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ตัวบ6งช้ีท่ี 4.1  ระบบการให+คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      กระบวนการ 
เปBาหมาย  6 ข4อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา พ.ศ.2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค� เพ่ือให4บรรลุเปDาหมายตามแผนด4าน
การวิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

� � 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร4างสรรค�กับการจัดการเรียนการสอน 

� � 3.  มีการพัฒนาศักยภาพด4านการวิจัยหรืองานสร4างสรรค�และให4ความรู4ด4านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก7อาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา 

� � 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป;นทุนวิจัยหรืองานสร4างสรรค� 
� � 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด4านการวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ตามอัตลักษณ�ของคณะ ใน

ประเด็นต7อไปนี้ 
- ห4องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน7วยวิจัยฯ หรือศูนย�เครื่องมือ หรือศูนย�ให4คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห4องสมุดหรือแหล7งค4นคว4าข4อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช7น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห4องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส7งเสริมงานวิจัยฯ เช7น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร4างสรรค� การจัดให4มีศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�รับเชิญ (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการให4คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
� � 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข4อ 4 และข4อ 5 อย7างครบถ4วนทุก

ประเด็น 
� � 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด4านการวิจัยหรืองาน

สร4างสรรค�ของคณะ 
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ผลการดําเนินงาน 
 

 ป!การศึกษา 2554 คณะสังคมศาสตร� ประเมินตนเองว7ามีผลการดําเนินงานครบ 7 ข4อ ดังนี้  
 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค� เพ่ือให4บรรลุเปDาหมายตามแผนด4านการ
วิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
  การบริหารงานวิจัยของคณะสังคมศาสตร�มีรองคณบดีฝjายวิจัยและบริการวิชาการ
รับผิดชอบกํากับดูแล โดยคณะกรรมการฝjายวิจัยและบริการวิชาการ กํากับด4านนโยบาย ทิศทาง และกรอบ
แนวทางการวิจัยของคณะ 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร4างสรรค�กับการจัดการเรียนการสอน 
 คณะสังคมศาสตร�มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนโดยกําหนดให4

นิสิตต4องทําวิทยานิพนธ�/การศึกษาค4นคว4าด4วยตนเอง และมีการสนับสนุนให4นิสิตเป;นส7วนหนึ่งของทีมวิจัย
ของอาจารย� 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด4านการวิจัยหรืองานสร4างสรรค�และให4ความรู4ด4านจรรยาบรรณการวิจัยแก7
อาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ได4กําหนดภารกิจด4านการวิจัยเป;นหนึ่งในภาระงานของอาจารย� ซ่ึงคณะ
สังคมศาสตร�ได4ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดย มีการส7งเสริมสนับสนุนการเสริมสร4างงานวิจัย
และพัฒนาบุคลากรวิจัยของคณะ ท้ังยังมีการส7งเสริมสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 
การไปทําวิจัย อบรม และศึกษาดูงานภายในและต7างประเทศรวมท้ังการตีพิมพ�ผลงานวิจัย 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป;นทุนวิจัยหรืองานสร4างสรรค� 
 คณะสังคมศาสตร�มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป;นกองทุนวิจัย มีการสนับสนุนทุนวิจัยกับ

แหล7งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให4อาจารย�มีโอกาสได4รับทุนวิจัยมากข้ึน 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด4านการวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ตาม *อัตลักษณ�ของคณะในประเด็น

ต7อไปนี้ 
• ห4องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน7วยวิจัยฯ หรือศูนย�เครื่องมือ หรือศูนย�ให4คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
• ห4องสมุดหรือแหล7งค4นคว4าข4อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
• สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯเช7น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห4องปฏิบัติการวิจัย 
• กิจกรรมวิชาการท่ีส7งเสริมงานวิจัยฯ เช7น การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน

สร4างสรรค� การจัดให4มีศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�รับเชิญ (visiting 
professor) 

* อัตลักษณ�ของคณะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแต7ละวิชา 
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 คณะสังคมศาสตร�มีการสนับสนุนพันธกิจด4านการวิจัยหรืองานสร4างสรรค�โดยมี
ห4องปฏิบัติการวิจัย ห4องสมุด แหล7งค4นคว4างานวิจัย สิ่งอํานวยความสะดวกต7างๆ ในด4านการวิจัย มีการจัด
กิจกรรมวิชาการท่ีส7งเสริมงานวิจัย 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข4อ 4 และข4อ 5 อย7างครบถ4วนทุกประเด็น 
 คณะสังคมศาสตร�มีการมอบหมายคณะกรรมการทํางานติดตามและประเมินผล

โครงการวิจัย 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด4านการวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ของคณะ 

  คณะสังคมศาสตร�มีการนําผลการประเมินในการสนับสนุนทุนวิจัยและพันธกิจด4านการ
วิจัยไปใช4ในการปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข4อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การ
ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

4.1 6 ข4อ 7 ข4อ 4.00 5.00 6 ข4อ บรรลุ 6 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การ
ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

4.1 6 ข4อ 5 ข4อ 
(ไม7พบข4อ 

3) 

4.00 4.00 6 ข4อ ไม7บรรล ุ 6 ข4อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค� เพื่อให4บรรลุเปDาหมายตามแผนด4านการวิจัยของคณะ 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

4.1/1-1 �เอกสารแบบรายงานแผนปฏิบัติราชการประจําป! 2554 และผลการดาํเนินงาน 
4.1/1-2 �เอกสารคําสั่ง หรือ การมอบหมายคณะกรรมการคณะทํางาน 
4.1/1-3 �เอกสารรายงานการประชุมภาควิชา เก่ียวกับระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน

สร4างสรรค� เพื่อให4บรรลุเปDาหมายตามแผนด4านการวิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
4.1/1-4 �ประกาศกองทุน ภาควิชา/คณะสังคมศาสตร� 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร4างสรรค�กับการจัดการเรียนการสอน 
4.1/2-1 �เอกสารแสดงการนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร4างสรรค�กับการเรียนการสอน  
4.1/2-2 �เอกสารแผนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข4องกับวิจัยที่แสดงถึงการมีกิจกรรมให4นิสิตได4

ฝsกปฏิบัติตามกระบวนการวิจัยจริง 
4.1/2-3 �เอกสารการมีส7วนร7วมของนิสิตบัณฑติศึกษาในทีมวิจัยของอาจารย�   
4.1/2-4 �เอกสารการจัดให4มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยและงานสร4างสรรค�ของนิสิต 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด4านการวิจัยหรืองานสร4างสรรค�และให4ความรู4ด4านจรรยาบรรณการวิจัยแก7อาจารย�
ประจําและนักวิจัยประจํา 

4.1/3-1 �เอกสารสรุปการจัดประชุมสมัมนา อบรม บรรยายพิเศษ และเสวนาเพื่อเสริมสร4าง
ศักยภาพด4านการวิจัยและพฒันาบุคลากรวิจัย ป!การศึกษา 2554 

4.1/3-2 �เอกสารรายงานการประชุมภาควิชาเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพด4านการวิจัยหรืองาน
สร4างสรรค�และให4ความรู4ด4านจรรยาบรรณการวิจัยแก7อาจารย�ประจาํและนักวิจัยประจาํ 

4.1/3-3 �เอกสารการเข4ารับการฝsกอบรมเก่ียวกับความรู4ด4านการวิจัยของบุคลากรในภาควิชา 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป;นทุนวิจัยหรืองานสร4างสรรค� 

4.1/4-1 �เอกสารสรุปการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทนุ อุดหนุนวิจัย มก. 
ประจําป! 2554 

4.1/4-2 �เอกสารแสดงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป;นทุนวิจัยจากหน7วยงานตางๆ ใน
ภาควิชา เช7น รายงานการประชมุ  บันทึกข4อความขออนุมัติทุนสนับสนนุ ฯลฯ  

4.1/4-3 �เอกสารการจัดให4ข4อมูลรายละเอียดเก่ียวกับแหล7งทุนต7างๆที่อาจารย� นักวิจัยสามารถ
เข4าดูได4สะดวกรวดเร็ว 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด4านการวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ตาม *อัตลักษณ�ของคณะในประเด็นต7อไปนี้ 
   • ห4องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน7วยวิจัยฯ หรือศูนย�เคร่ืองมือ หรือศูนย�ให4คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
   • ห4องสมุดหรือแหล7งค4นคว4าข4อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
   • สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯเช7น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห4องปฏิบัติการวิจัย 
   • กิจกรรมวิชาการที่ส7งเสริมงานวิจัยฯ เช7น การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร4างสรรค� การจัดให4มี
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
ศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�รับเชิญ (visiting professor) 
   * อัตลักษณ�ของคณะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแต7ละวิชา 

4.1/5-1 �เอกสารแสดงการสนับสนุนให4มี 
- ห4องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน7วยวิจัยฯ หรือศูนย�เคร่ืองมือ หรือศูนย�ให4คําปรึกษาและ
สนบัสนุน  การวิจยัฯ 
- ห4องสมุดหรือแหล7งค4นคว4าข4อมูลสนับสนนุการวิจัย 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช7น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห4องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการทีส่7งเสริมงานวิจยัฯ เช7น การจดัประชมุวิชาการการจัดแสดงงานสร4างสรรค� 
การจัดให4มีศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�รับเชิญ (visiting professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข4อ 4 และข4อ 5 อย7างครบถ4วนทุกประเด็น 
4.1/6-1 �เอกสารคําสั่ง หรือ การมอบหมายคณะกรรมการคณะทํางาน หรือ หน7วยงานในการ

ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค� 
� เอกสารรายงานการประชุมที่กล7าวถึงการติดตามและประเมินผลเร่ืองการจัดสรร
งบประมาณ และการสนบัสนนุพนัธกิจด4านการวจิัยหรืองานสร4างสรรค� 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด4านการวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ของคณะ 
4.1/7-1 � เอกสารที่แสดงถึงการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนนุพันธกิจด4านการวิจัย 

หรืองานสร4างสรรค�ของภาควิชา/โครงการสหวทิยาการ 
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ตัวบ6งช้ีท่ี 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู+จากงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค � 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      กระบวนการ 
เปBาหมาย  6 ข4อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึการ พ.ศ.2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร7ผลงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร7
ผลงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ�ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

� � 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห�และสังเคราะห�ความรู4จากงานวิจัย
หรืองานสร4างสรรค� เพ่ือให4เป;นองค�ความรู4ท่ีคนท่ัวไปเข4าใจได4 และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

� � 3.  มีการประชาสัมพันธ�และเผยแพร7องค�ความรู4จากงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ท่ีได4จาก
ข4อ 2 สู7สาธารณชนและผู4เก่ียวข4อง 

� � 4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ไปใช4ให4เกิดประโยชน� และมีการรับรองการใช4
ประโยชน�จริงจากหน7วยงานภายนอกหรือชุมชน 

� � 5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช7วยในการคุ4มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ท่ี
นําไปใช4ประโยชน� และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

� � 6.  มีระบบและกลไกส7งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร (เกณฑ�มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ7ม ค1 และ ง) 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร7ผลงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร7ผลงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  คณะสังคมศาสตร�มีรองคณบดีฝjายวิจัยและบริการวิชาการรับผิดชอบกํากับดูแล โดย
คณะกรรมการฝjายวิจัยและบริการวิชาการ จัดทําระบบ รวบรวม คัดสรร หรือวิเคราะห� และสังเคราะห� 
ความรู4จากงานวิจัยและงานสร4างสรรค�เพ่ือเผยแพร7ผลงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค� 
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2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห�และสังเคราะห�ความรู4จากงานวิจัยหรืองาน
สร4างสรรค� เพ่ือให4เป;นองค�ความรู4ท่ีคนท่ัวไปเข4าใจได4 และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
   คณะสังคมศาสตร�มีคณะกรรมการดูแลระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห�และ
สังเคราะห�ความรู4จากงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค� เพ่ือให4เป;นองค�ความรู4ท่ีคนท่ัวไปเข4าใจได4 และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ�และเผยแพร7องค�ความรู4จากงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ท่ีได4จากข4อ 2 สู7
สาธารณชนและผู4เก่ียวข4อง 

คณะสังคมศาสตร�มีการประชาสัมพันธ�เผยแพร7 ประชาสัมพันธ�องค�ความรู4ท่ีได4จากการวิจัย
และงานสร4างสรรค�ไปสู7สาธารณชนและผู4เก่ียวข4อง โดยการผลิตวารสารสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ไปใช4ให4เกิดประโยชน� และมีการรับรองการใช4ประโยชน�
จริงจากหน7วยงานภายนอกหรือชุมชน 

คณะสังคมศาสตร�มีการสนับสนุนให4นําผลการวิจัยและงานสร4างสรรค�ไปใช4ประโยชน�
หลากหลายรูปแบบท้ังทําหน4าท่ีในการประสานงาน จัดทําข้ันตอน กระบวนการในการรับงานบริการ
วิชาการจากหน7วยงานภายนอก และเผยแพร7ไปยังบุคลากรของหน7วยงาน โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญ ของ
หน7วยงานและบุคลากร ตามความต4องการของหน7วยงานภายนอก 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช7วยในการคุ4มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ท่ีนําไปใช4
ประโยชน� และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะสังคมศาสตร�ได4ดําเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ในการการ
คุ4มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ท่ีนําไปใช4ประโยชน� และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
ปIจจุบันมหาวิทยาลัยมีระเบียบท่ีเก่ียวข4อง 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว7าด4วยการบริหารจัดการทรัพย�สินทาง
ปIญญาและสิทธิประโยชน�จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2551 และระเบียบว7าด4วยการ
บริหารจัดการทรัพย�สินทางปIญญาและสิทธิประโยชน�จากวิทยานิพนธ� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 
2551 

6. มีระบบและกลไกส7งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ�มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ7ม ค1 และ ง) 

 

คณะสังคมศาสตร�ได4ดําเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ในการการ
คุ4มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ท่ีนําไปใช4ประโยชน� และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
ปIจจุบันมหาวิทยาลัยมีระเบียบท่ีเก่ียวข4อง 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว7าด4วยการบริหารจัดการทรัพย�สินทาง
ปIญญาและสิทธิประโยชน�จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2551 และระเบียบว7าด4วยการ
บริหารจัดการทรัพย�สินทางปIญญาและสิทธิประโยชน�จากวิทยานิพนธ� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 
2551 
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เกณฑ0การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข4อ 

ตามเกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข4อ 

ตามเกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข4อ 

ตามเกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 ข4อ 

ตามเกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ข4อตาม 

เกณฑ�ท่ัวไป และ 
ครบถ4วนตาม

เกณฑ�มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ7ม 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การ
ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

4.2 3 ข4อ 6 ข4อ 3.00 5.00 6 ข4อ บรรลุ 6 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การ
ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

4.2 3 ข4อ 5 ข4อ 
(ไม7พบข4อ 

2) 

3.00 4.00 6 ข4อ ไม7บรรล ุ 6 ข4อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร7ผลงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ในการประชุมวิชาการหรือการตพีมิพ�ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร7ผลงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.2/1-1 �เอกสารคําสั่ง หรือ การมอบหมายคณะกรรมการคณะทํางาน หรือ หน7วยงานจัดทํา
ระบบ รวบรวม คัดสรร หรือวิเคราะห� และ สังเคราะห� ความรู4จากงานวิจัยและงาน
สร4างสรรค� 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห�และสังเคราะห�ความรู4จากงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค� เพื่อให4
เป;นองค�ความรู4ที่คนทั่วไปเข4าใจได4 และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

4.2/2-1 �เอกสารคําสั่ง หรือ การมอบหมายคณะกรรมการคณะทํางาน หรือ หน7วยงานจัดทํา
ระบบ รวบรวม คัดสรร หรือวิเคราะห� และ สังเคราะห� ความรู4จากงานวิจัยและ 
งานสร4างสรรค� 

3. มีการประชาสัมพันธ�และเผยแพร7องค�ความรู4จากงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ที่ได4จากข4อ 2 สู7สาธารณชนและ
ผู4เก่ียวข4อง 

4.2/3-1 �เอกสารการประชาสัมพนัธ�และเผยแพร7องค�ความรู4จากงานวจิัย หรืองานสร4างสรรค�สู7
สาธารณชนและผู4ที่เก่ียวข4อง 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ไปใช4ให4เกิดประโยชน� และมีการรับรองการใช4ประโยชน�จริงจาก
หน7วยงานภายนอกหรือชุมชน 

4.2/4-1 �เอกสารที่แสดงถึงการนําผลงานวิจยัหรืองานสร4างสรรค�ไปใช4ให4เกิดประโยชน� 
4.2/4-2 �เอกสารรับรองจากหน7วยงานภายนอกหรือชุมชนในการนาํผลงานวิจัยหรืองาน

สร4างสรรค�ไปใช4ประโยชน�จริง 
5. มีระบบและกลไกเพื่อช7วยในการคุ4มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ที่นําไปใช4ประโยชน� และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

4.2/5-1 �เอกสารการดําเนินงานที่แสดงถึงการจัดการด4านการคุ4มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและ
งานสร4างสรรค� 

6. มีระบบและกลไกส7งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  (เกณฑ�
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ7ม ค1 และ ง) 

4.2/6-1 �เอกสารการดําเนินงานด4านการจัดการและคุ4มครองทรัพย�สนิทางปIญญาของคณะ 
4.2/6-2 �เอกสาจํานวนงานวิจัยและงานสร4างสรรค�ที่คณะสนบัสนนุให4มีการเผยแพร7ในวงวิชาการ 

หรือนําไปใช4ประโยชน� 
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ตัวบ6งช้ีท่ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค0ต6อจํานวนอาจารย0ประจําและนักวิจัยประจํา 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      ปIจจัยนําเข4า 
เปDาหมาย  75,000 บาท/คน 
รอบระยะเวลา  ป!งบประมาณ พ.ศ.2554 
 

เกณฑ0การประเมิน 
กลุ7มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�จากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดให4เป;น

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต7อคน 
 
วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�จากภายในและภายนอกหน7วยงานต7อ
จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  =          จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก     . 

      จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 
 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได4ในข4อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได4  =     จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯ จากภายในและภายนอก   .  � 5 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดให4เป;นคะแนนเต็ม 5  
ผลการดําเนินงาน 
 
 ในป!การศึกษา 2554 คณะสังคมศาสตร� มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 662,000 
บาท และภายนอกจํานวน จํานวน 6,452,548 บาท รวมท้ังหมด 7,114,548.00 บาท มีอาจารย�ประจําท่ี
ปฏิบัติงานจริง จํานวน 81 คน ลาศึกษาต7อจํานวน 10 คน รวมอาจารย�ประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติจริง
ท้ังหมด 71 คน 
 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต7ออาจารย�ประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง  
  =  7,114,548.00  
                               71 
 

=   100,204.90 บาท/คน 
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แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได4ในข4อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได4  = 100,204.90  × 5         

              75,000.00 
 
   =  6.68  คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

18,112,350 7,114,548 4.3 
66 

274,429.55 

71 
100,204.90 5.00 5.00 75,000 บรรลุ 75,000 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ที ่

2553 2554 2553 2554 2554 
การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

18,112,350 6,667,180 4.3 
66 

274,429.55 

71 
93,903.94 5.00 5.00 75,000 บรรลุ 75,000 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
4.3-1 � แบบฟอร�มการคํานวณจาํนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร4างสรรค�จากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลยั ต7อจํานวนอาจารย�ประจํา 
4.3-2 � เอกสารแสดงยอดเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร4างสรรค�ภาคในมหาวิทยาลัย 

(การนับจาํนวนเงินให4นบัตามจาํนวนที่ระบุไว4ในสัญญา คิดต7อป!แบ7งตามสัดส7วนของผู4วิจัย
ที่ได4ตกลงไว4) 

4.3-3 �จํานวนอาจารย�ประจําในป!การศึกษา 2554 โดยนับเฉพาะอาจารย�ประจําและนักวิจัย
ที่ปฏิบัติงานจริง 
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องค0ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก6สังคม 
 
  คณะสังคมศาสตร� ได4กําหนดตัวบ7งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในองค�ประกอบท่ี 5 จํานวน 2 ตัว
บ7งชี้  ซ่ึงเป;นองค�ประกอบท่ีคํานึงถึงการบริการทางวิชาการแก6สังคม โดยคณะสังคมศาสตร� ได4ดําเนินการ 
2 ตัวบ7งชี้ มีผลการประเมินในภาพรวมขององค�ประกอบท่ี 5 เท7ากับ 4.50 คะแนน อยู7ในเกณฑ�ระดับ ดี 
ส7วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได4คะแนนเฉลี่ย 3.50 ผลประเมินได4คุณภาพระดับ พอใช4 สําหรับ
รายละเอียดผลการประเมินแสดงได4  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.6  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค�ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก7สังคม 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2554) 

คณะ กรรมการ 
เปBาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
ตัวบ6งชี้ หน6วย 

2554 2555 ตัวหาร 

ผลลัพธ0  
(% หรือ
สัดส6วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ0 
 (% หรือ
สัดส6วน) คณะ กรรมการ 

องค0ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก6สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ6งชี ้ 4.50 3.50 
5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก7สังคม 

ข4อ 5 ข4อ 5 ข4อ 4 ข4อ 4 ข4อ 4.00 4.00 

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให4เกิดประโยชน�ต7อ
สังคม 

ข4อ 5 ข4อ 5 ข4อ 5 ข4อ 3 ข4อ 
(ไม7พบข4อ 1, 4) 

5.00 3.00 
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ตัวบ6งช้ีท่ี 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก6สังคม 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      กระบวนการ 
เปBาหมาย  5 ข4อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก7สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
� � 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก7สังคมกับการเรียนการสอน 
� � 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก7สังคมกับการวิจัย 
� � 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก7สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

� � 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก7สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

 
ผลการดําเนินงาน 
 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก7สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 คณะสังคมศาสตร�มีแผนการดําเนินงานบริการวิชาการแก7สังคมท่ีสัมพันธ�กับพันธกิจของ

คณะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการ  มีการจัดสรรงบประมาณในการส7งเสริม
บุคลากรพัฒนาความรู4และประสบการณ�  มีระเบียบในการให4บริการทางวิชาการ  มีการกําหนดภาระงาน
ของอาจารย�จากการบริการวิชาการ  มีดําเนินการตามแผนตลอดจนการประเมินผลและปรับปรุง และมี
คําสั่งแต7งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก7สังคมกับการเรียนการสอน 
 คณะสังคมศาสตร�มีแผนการดําเนินงานบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ท้ัง

ยังจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีให4นิสิตนําความรู4จากการเรียนการสอนไปดําเนินการเป;นประโยชน�ต7อชุมชน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก7สังคมกับการวิจัย 
 คณะสังคมศาสตร�มีการนําผลการวิจัยไปสู7การใช4ประโยชน�ต7อสังคม 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก7สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
  คณะสังคมศาสตร�มีการประเมินผลโครงการต7างๆ ท่ีได4นําไปบูรณาการจากผู4รับริการว7า
ความพึงพอใจคุณภาพของการให4บริการมากน4อยเพียงใด ท้ังในด4านคุณภาพการให4บริการของบุคลากร 
คุณภาพการให4บริการท่ีสามารถนําไปใช4ประโยชน�ได4จริง และมีปIญหาอุปสรรคในการดําเนินการอย7างไรบ4าง 
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ข4อควรพัฒนาคืออะไร เพ่ือนําไปใช4ในการพัฒนาปรับปรุงงาน ซ่ึงจะก7อให4เกิดประโยชน�แก7สังคมและชุมชน
ต7อไป 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก7สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

 - 
เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข4อ 
มีการดําเนินการ

ครบ 5 ข4อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

5.1 3 ข4อ 4 ข4อ 3.00 4.00 5 ข4อ ไม7บรรล ุ 5 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

5.1 3 ข4อ 4 ข4อ 3.00 4.00 5 ข4อ ไม7บรรล ุ 5 ข4อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก7สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

5.1/1-1 � เอกสารแผนการดําเนนิงานวิชาการแก7สังคมทีส่ัมพันธ�กับพนัธกิจของคณะ 

5.1/1-2 � เอกสารการแสดงถึงนโยบายส7งเสริม สนบัสนุน จงูใจแก7อาจารย�ในการให4บริการ
วิชาการแก7หน7วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

5.1/1-3 � เอกสารการจัดหางบประมาณสนบัสนุนบริการวิชาการ 

5.1/1-4 � เอกสารที่แสดงระเบียบในการให4บริการทางวิชาการ 

5.1/1-5 � เอกสารการกําหนดภาระงานของอาจารย� 

5.1/1-6 � เอกสารการดําเนินการตามแผนตลอดจนการประเมินผลและปรับปรุง 

5.1/1-7 � เอกสารคําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก7สังคมกับการเรียนการสอน 

5.1/2-1 � เอกสารที่แสดง โครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดให4นิสิตนาํความรู4จากการเรียนการ
สอนไปดําเนนิการเป;นประโยชน�ต7อชุมชน 

5.1/2-1 � โครงการบริการวิชาการแก7สังคมกับการฝsกงาน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก7สังคมกับการวิจัย 

5.1/3-1 � เอกสารการทําผลการวิจัยไปสู7การใช4ประโยชน�ต7อชุมชน 

5.1/3-2 � เอกสารการนาํความรู4 ประสบการณ�จากการบริการวชิาการไปสู7การวิจัยไปสู7การพฒันาองค�
ความรู4ใหม7 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก7สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
5.1/4-1 � เอกสารการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน

การสอนจากนสิิตซ่ึงเป;นทั้งผู4ให4และผู4รับบริการ 
5.1/4-2 � เอกสารการประเมินผลภาวะความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัย 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก7สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

5.1/5-1 � เอกสารการนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน กระบวนการและผลสัมฤทธิ์ในการ
บริการวิชาการ 

5.1/5-2 � เอกสารรายงานประชุมของหน7วยงานที่มีการนาํผลการดําเนินงานด4านวชิาการไป
พัฒนาแผนการให4บริการวิชาการ 

5.1/5-3 � เอกสารแผนการพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการหรือกิจกรรมตามข4อเสนอแนะจาก
ผลการประเมินในรอบป!ทีผ่7านมา 
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ตัวบ6งช้ีท่ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให+เกิดประโยชน0ต6อสังคม 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      กระบวนการ 
เปDาหมาย  5 ข4อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1.  มีการสํารวจความต4องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน7วยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน4นของคณะ 

� � 2.  มีความร7วมมือด4านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู4และเสริมสร4างความเข4มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน7วยงานวิชาชีพ 

� � 3.  มีการประเมินประโยชน�หรือผลกระทบของการให4บริการทางวิชาการต7อสังคม 

� � 4.  มีการนําผลการประเมินในข4อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให4บริการ
ทางวิชาการ 

� � 5.  มีการพัฒนาความรู4ท่ีได4จากการให4บริการทางวิชาการและถ7ายทอดความรู4สู7บุคลากร
ภายในคณะและเผยแพร7สู7สาธารณชน 

 
ผลการดําเนินงาน 
 

1. มีการสํารวจความต4องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน7วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน4นของคณะ 
  คณะสังคมศาสตร�มีการสํารวจความต4องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชนเพ่ือเป;น
แนวทางในการกําหนดนโยบาย ทิศทางการจัดทําแผนบริการวิชาการทางวิชาการของคณะ 

2. มีความร7วมมือด4านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู4และเสริมสร4างความเข4มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน7วยงานวิชาชีพ 
  คณะสังคมศาสตร�ได4เชิญบุคคลในชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน7วยงานท่ีเก่ียวข4องกับ
วิชาชีพมาร7วมมือในการจัดโครงการ หรือกิจกรรมในลักษณะการสร4างเครือข7าย 

3. มีการประเมินประโยชน�หรือผลกระทบของการให4บริการทางวิชาการต7อสังคม 
 คณะสังคมศาสตร�มีการประเมินผลในการจัดโครงการ/กิจกรรมในการบริการวิชาการด4าน

ประโยชน� และผลกระทบต7อสังคม 
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4. มีการนําผลการประเมินในข4อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให4บริการทาง
วิชาการ 
  คณะสังคมศาสตร�มีนําผลการประเมินการให4บริการวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ของการให4บริการ ระบบและกลไกการให4บริการในโอกาสต7อไป 

5. มีการพัฒนาความรู4ท่ีได4จากการให4บริการทางวิชาการและถ7ายทอดความรู4สู7บุคลากรภายในคณะ
และเผยแพร7สู7สาธารณชน 
  คณะสังคมศาสตร�ส7งเสริมให4มีการนําความรู4ท่ีได4จากการบริการวิชาการ ถ7ายทอดสู7
บุคลากรภายในคณะ และผู4เรียนโดยเผยแพร7ผ7านสื่อการเรียนรู4ต7างๆ ของคณะ 
 
เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข4อ 
มีการดําเนินการ

ครบ 5 ข4อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

5.2 4 ข4อ 5 ข4อ 4.00 5.00 5 ข4อ บรรลุ 5 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

5.2 4 ข4อ 3 ข4อ 
(ไม7พบข4อ 

1, 4) 

4.00 3.00 5 ข4อ ไม7บรรล ุ 5 ข4อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีการสํารวจความต4องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน7วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน4นของคณะ 

5.2/1-1 � เอกสารการสํารวจความต4องการของชุมชน ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชนตามความ
เชี่ยวชาญของภาควชิา,คณะ 

2. มีความร7วมมือด4านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู4และเสริมสร4างความเข4มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหน7วยงานวิชาชีพ 

5.2/2-1 � เอกสารการเชิญบุคคลในชมุชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน7วยงานที่เก่ียวข4องกับ
วิชาชีพมาร7วมมือในลักษณะการสร4างครือข7าย 

5.2/2-2 � เอกสารความร7วมมือกับหน7วยงาน หรือสถานประกอบการในการบริการวิชาการแก7
บุคคลหรือชุมชน 

5.2/2-3 � เอกสารความร7วมมือกับหน7วยงาน หรือสถานประกอบการในการนําผลการวิจยัไป
เป;นส7วนหนึ่งของการปรับปรุงปIญหา หรือใช4พัฒนาบุคคลากร 

3. มีการประเมินประโยชน�หรือผลกระทบของการให4บริการทางวิชาการต7อสังคม 
5.2/3-1 � เอกสารการประเมินผลการบริการวิชาการที่เกิดข้ึนกับนิสติและอาจารย�ที่ให4บริการ

วิชาการในด4านการนําความรู4ความเชี่ยวชาญไปใช4ประโยชน� 
5.2/3-2 � เอกสารการประเมินประโยชน�หรือผลกระทบของการบริการวิชาการว7าสอดคล4องกับ

ผู4รับบริการหรือไม7 
4. มีการนําผลการประเมินในข4อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให4บริการทางวิชาการ 

5.2/4-1 � เอกสารการนําผลการประเมินการให4บริการวิชาการไปพฒันาคุณภาพมาตรฐานของ
การให4บริการในโอกาสต7อไป(ด4านรูปแบบการให4บริการ/ขอบเขต/ค7าใช4จ7าย/ระยะเวลา) 

5. มีการพัฒนาความรู4ที่ได4จากการให4บริการทางวิชาการและถ7ายทอดความรู4สู7บุคลากรภายในคณะและเผยแพร7
สู7สาธารณชน 

5.2/5-1 � เอกสารในการนําความรู4ทีไ่ด4จากการบริการวิชาการ ถ7ายทอดสู7บุคลากรภายใน และ
ผู4เรียน 

5.2/5-2 � เอกสารการเผยแพร7ประสบการณ�ในการให4บริการวิชาการผ7านสื่อการเรียนรู4ต7างๆ 

5.2/5-3 � เอกสารฐานข4อมูลการบริการวิชาการ (Website) เผยแพร7สู7สาธารณชน 
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องค0ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

  คณะสังคมศาสตร� ได4กําหนดตัวบ7งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในองค�ประกอบท่ี 6 จํานวน 1 ตัว
บ7งชี้  ซ่ึงเป;นองค�ประกอบท่ีคํานึงถึงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะสังคมศาสตร� ได4
ดําเนินการ 1 ตัวบ7งชี้ มีผลการประเมินในภาพรวมขององค�ประกอบท่ี 6 เท7ากับ 5.00 คะแนน อยู7ในเกณฑ�
ระดับ ดีมาก ส7วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได4คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได4คุณภาพระดับ ดี 
สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได4  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.7  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค�ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน  

(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2554) 

คณะ กรรมการ 
เปBาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
ตัวบ6งชี้ หน6วย 

2554 2555 ตัวหาร 

ผลลัพธ0  
(% หรือ
สัดส6วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ0 
 (% หรือ
สัดส6วน) คณะ กรรมการ 

องค0ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ6งชี้ 5.00 5.00 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข4อ 5 5 6 ข4อ 5 ข4อ 
(ไม7พบข4อ 6) 

5.00 5.00 

 
 
ตัวบ6งช้ีท่ี 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      กระบวนการ 
เปBาหมาย  5 ข4อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

� � 2.  มีการบูรณาการงานด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต 

� � 3.  มีการเผยแพร7กิจกรรมหรือการบริการด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต7อ
สาธารณชน 

� � 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด4านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด4านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

� � 6.  มีการกําหนดหรือสร4างมาตรฐานคุณภาพด4านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป;นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
คณะสังคมศาสตร� มีนโยบาย/แผนงานด4านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีเอกสารคําสั่งแต7งต้ัง/

มอบหมายผู4รับผิดชอบงานด4านศิลปวัฒนธรรม มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานด4านศิลปวัฒนธรรม 
ท้ังยังมีการจัดโครงการ/กิจกรรมด4านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการบูรณาการงานด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิต 
คณะสังคมศาสตร� มีโครงการและกิจกรรมด4านบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมโดย Course 

Syllabus หรือ มคอ.3 ของรายวิชาท่ีมีการนําเรื่องการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมมาเป;นส7วนหนึ่งของ
หลักสูตรการเรียนการสอน  

3. มีการเผยแพร7กิจกรรมหรือการบริการด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต7อสาธารณชน 
คณะสังคมศาสตร�มีการเผยแพร7กิจกรรมหรือการบริการด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต7อ

สาธารณชน หลายช7างทาง ดังนี้ บอร�ดประชาสัมพันธ� เว็บไซด� เป;นต4น 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
คณะสังคมศาสตร� มีโครงการและผลประเมินของโครงการท่ีมีระบุไว4ใน (ดูหลักฐานเอกสาร

หมายเลข 6.1/2-1) และ มคอ.5 ของรายวิชาท่ีมีการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปเป;นส7วนหนึ่งของ
กิจกรรมในการเรียนการสอนเพ่ือ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเพ่ิมพูนความรู4ให4แก7นิสิต 

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบูรณาการงานด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

คณะสังคมศาสตร� มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาบูรณการด4านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให4สอดคล4องในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข4อ 



 

 

148 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งช้ีท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การ
ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

6.1 5 ข4อ 6 ข4อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข4อ บรรลุ 5 ข4อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งช้ีท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การ
ประเมิน
เปBาหมาย 

2555 

6.1 5 ข4อ 5 ข4อ 
(ไม6พบข+อ 

6) 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข4อ บรรลุ 5 ข4อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

6.1/1-1 � เอกสารนโยบาย/แผนงานด4านการทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมที่มีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนนุ (หลักฐานเอกสารหมายเลข 1.1/1.3) 

6.1/1-2 � เอกสารคําสั่งแต7งตั้ง/มอบหมายผู4รับผิดชอบงานด4านศิลปวฒันธรรม 
6.1/1-3 � เอกสารแบบฟอร�มแสดงแผนปฏิบัตงิาน/ผลการดําเนนิงานด4านการทาํนบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรม (ตามแบบฟอร�มที่แนบ) 

6.1/1-4 � เอกสารโครงการ/กิจกรรมที่แสดงผลการดําเนนิงานและหรือผลประเมินโครงการ  
6.1/1-5 � เอกสารการติดตามผลการดําเนินงาน (หลักฐานเอกสารหมายเลข 1.1/6-1) 

2. มีการบูรณาการงานด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
6.1/2-1 � เอกสารโครงการ/กิจกรรมด4านศิลปวัฒนธรรมที่มีความเก่ียวข4อง/ร7วมมือกับงาน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
6.1/2- เอกสารCourse Syllabus หรือ มคอ.3 ของรายวิชาที่มีการนําเร่ืองการทํานุบาํรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ไปเป;นส7วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
3. มีการเผยแพร7กิจกรรมหรือการบริการด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต7อสาธารณชน 

6.1/3-1 � ภาพถ7ายกิจกรรมและสถานทีใ่นการดาํเนนิกิจกรรมที่เก่ียวข4องกับการทาํนบุํารุง
ศิลปวฒันธรรม 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
6.1/3-2 � เอกสาร/บอร�ดประชาสัมพนัธ�/สื่ออิเล็กทรอนิกส�/วิธีอ่ืน  ๆที่เป;นการเผยแพร7การดําเนินงาน

ด4านศิลปวัฒนธรรม 
6.1/3-3 เอกสารแบบฟอร�มแสดงรายละเอียดของเร่ืองหรือบทความที่เก่ียวข4องกับเผยแพร7ศิลปะและ

วัฒนธรรม (ตามแบบฟอร�มที่แนบ) 

6.1/3-4 � เอกสาร/บทความทีไ่ด4รับจากการตีพิมพ�ลงในวารสาร (ถ4ามี) 
6.1/3-5 เอกสารโครงการบริการวชิาการด4านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความร7วมมือ หรือ สร4างเครือข7าย

กับหน7วยงาน/องค�กรอ่ืน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 

6.1/4-1 � เอกสารโครงการและผลประเมินของโครงการที่มีการระบไุว4ใน (ดูหลักฐานเอกสาร
หมายเลข 6.1/2-1) 

6.1/4-2 � เอกสาร มคอ.5 ของรายวิชาทีมี่การนาํเร่ืองการทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมไปเป;นส7วน
หนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน และได4ทาํการประเมินผล/ตดิตามผลการดาํเนินงาน  
(หมวดที่5 การประเมินรายวชิา) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด4านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 

6.1/5-1 � เอกสาร มคอ.5 ของรายวิชาทีมี่การนาํเร่ืองการทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมไปเป;นส7วน
หนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนและได4นาํผลประเมินไปปรับปรุงกับการเรียนการสอน(หมวด
ที่6 แผนการปรับปรุง) 

6.1/5-2 เอกสารแผนปรับปรุงและพฒันาการบูรณาการด4านทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
เก่ียวข4องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

6. มีการกําหนดหรือสร4างมาตรฐานคุณภาพด4านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป;นที่ยอมรับในระดับชาติ 
6.1/6-1 เอกสารการเชญิผู4เชีย่วชาญเก่ียวกับด4านศิลปวฒันธรรมมาร7วมกําหนด/สร4างมาตรฐานด4าน

ศิลปะและวฒันธรรม 
6.1/6-2 เอกสารแสดงถึงมาตรฐานด4านศิลปวัฒนธรรมที่ได4จากการเชิญผู4เชี่ยวชาญมากําหนด/สร4าง

มาตรฐานด4านศิลปะและด4านวฒันธรรม 
6.1/6-3 � เอกสารผลงาน/การดาํเนนิงานด4านศิลปวฒันธรรมทีไ่ด4รับการยอมรับจากสังคม 
6.1/6-4 เอกสารบุคลากรทีไ่ด4รับเชิญเป;นวทิยาการ หรือเป;นที่ประจักษ� หรือผู4ทรงคุณวฒุิในระดบั

องค�กรระดับชาติและระดบันานาชาติ(ถ4ามี) 
6.1/6-5 เอกสารผลงานวิจัย/งานสร4างสรรค�ด4านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร7ใน

ระดับชาติ/ภูมิภาค/นานาชาต ิ
6.1/6-6 เอกสาร/ภาพถ7ายการได4รับรางวัล หรือการอ4างอิงที่เป;นที่ยอมรับจากผลงานด4านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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องค0ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 

  คณะสังคมศาสตร� ได4กําหนดตัวบ7งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในองค�ประกอบท่ี 7 จํานวน 4 ตัว
บ7งชี้  ซ่ึงเป;นองค�ประกอบท่ีคํานึงถึงการบริหารและการจัดการ โดยคณะสังคมศาสตร� ได4ดําเนินการ 4 ตัว
บ7งชี้ มีผลการประเมินในภาพรวมขององค�ประกอบท่ี 7 เท7ากับ 5.00 คะแนน อยู7ในเกณฑ�ระดับ ดีมาก ส7วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได4คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได4คุณภาพระดับ ดี 
สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได4  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.8  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค�ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2554) 

คณะ กรรมการ 
เปBาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
ตัวบ6งชี้ หน6วย 

2554 2555 ตัวหาร 

ผลลัพธ0  
(% หรือ
สัดส6วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ0 
 (% หรือ
สัดส6วน) คณะ กรรมการ 

องค0ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 5.00 4.50 
7.1 ภาวะผู4นําของ
คณะกรรมการประจําคณะและ
ผู4บริหารทุกระดับของคณะ 

ข4อ 5 5 7 7 5.00 5.00 

7.2 พัฒนาสถาบันสู7สถาบัน
เรียนรู4 

ข4อ 5 5 5 4 
(ไม7พบข4อ 4) 

5.00 4.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข4อ 4 4 5 5 5.00 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข4อ 5 5 6 5 
(ไม7พบข4อ 6) 

5.00 4.00 
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ตัวบ6งช้ีท่ี 7.1  ภาวะผู4นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู4บริหารทุกระดับของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      กระบวนการ 

เปBาหมาย  5 ข4อ 

รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน4าท่ีตามระเบียบ/ข4อบังคับท่ีกําหนดครบถ4วนและ
มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดล7วงหน4า 

� � 2.  ผู4บริหารมีวิสัยทัศน� กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ7ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ� มีการนําข4อมูลสารสนเทศ
เป;นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

� � 3.  ผู4บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

� � 4.  ผู4บริหารสนับสนุนให4บุคลากรในคณะมีส7วนร7วมในการบริหารจัดการให4อํานาจในการ
ตัดสินใจแก7บุคลากรตามความเหมาะสม และผู4บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย7าง
น4อย 2 ครั้งต7อป!การศึกษา 

� � 5.  ผู4บริหารถ7ายทอดความรู4และส7งเสริมพัฒนาผู4ร7วมงาน เพ่ือให4สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค�ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

� � 6.  ผู4บริหารบริหารงานด4วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน�ของคณะและผู4มีส7วน
ได4ส7วนเสีย 

� � 7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู4บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย7างเป;นรูปธรรม 

 
หมายเหตุ : หากจะประเมินผ7านเกณฑ�การประเมินมาตรฐานข4อท่ี 6 นั้น ต4องแสดงข4อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ4วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพท�ท่ีระบุไว4 ซ่ึงสอดคล4องเป;นไปตามเกณฑ�ของ 
สมศ. 
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ผลการดําเนินงาน 
 
 1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน4าท่ีตามระเบียบ/ข4อบังคับท่ีกําหนดครบถ4วน และมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดล7วงหน4า 
      คณะกรรมการประจําคณะได4มีการปฏิบัติหน4าท่ีตามระเบียบ/ข4อบังคับท่ีเก่ียวข4องกับ
คณะกรรมการประจําคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2541 มาตรา 33 
กําหนดให4คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจหน4าท่ี (8 ข4อ) 

1) วางนโยบายและแผนงานของคณะให4สอดคล4องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสําหรับคณะ เพ่ือเสนอต7อสภา

มหาวิทยาลัย 
3) พิจารณาวางระเบียบ และออกข4อบังคับภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

หรือเพ่ือเสนอต7อสภามหาวิทยาลัย 
4) พิจารณาเสนอเก่ียวกับการดํารงตําแหน7งทางวิชาการของคณาจารย�ในคณะต7อ

มหาวิทยาลัย 
5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
6) ส7งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก7สังคม และงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7) ให4คําปรึกษาและเสนอความเห็นต7อคณบดี 
8) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการของคณะหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย  

2.  ผู4บริหารมีวิสัยทัศน� กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ7ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ� มีการนําข4อมูลสารสนเทศเป;นฐานในการปฏิบัติงาน และ
พัฒนาสถาบัน 

     ผู4บริหารคณะสังคมศาสตร�เป;นผู4มีวิสัยทัศน� กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ7ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ� มีการนําข4อมูลสารสนเทศเป;นฐาน
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะฯ 

3.  เอกสารท่ีแสดงถึงผู4บริหารมีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ�ไปสู7การปฏิบัติ
ในการประชุมผู4บริหารอย7างน4อยป!ละ 2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปDาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงาน     ให4
สอดคล4องกับสภาพการณ�ยิ่งข้ึน พร4อมท้ังสร4างกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากร
กลุ7มเปDาหมายทุกระดับท่ีเก่ียวข4อง 

ผู4บริหารคณะสังคมศาสตร�มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี 
มอบหมาย 
 4.  ผู4บริหารสนับสนุนให4บุคลากรในคณะมีส7วนร7วมในการบริหารจัดการให4อํานาจในการตัดสินใจ
แก7บุคลากรตามความเหมาะสม และผู4บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรอย7างน4อย 2 ครั้งต7อ        ป!
การศึกษา 
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ผู4บริหารคณะสังคมศาสตร�สนับสนุนให4บุคลากรในคณะฯ มีส7วนร7วมในการบริหารจัดการ           
ให4อํานาจในการตัดสินใจแก7บุคลากรตามความเหมาะสม เพ่ือปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการ 
โดยมอบอํานาจในการตัดสินใจแก7ผู4บริหารหรือผู4ปฏิบัติงานระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล7องตัวในการ
ปฏิบัติงาน เช7น การแต7งต้ังรองคณบดีฝjายต7าง ๆ แต7ตั้งคณะกรรมการ และคณะทํางานฝjายต7าง ๆ 
 5.  ผู4บริหารถ7ายทอดความรู4และส7งเสริมพัฒนาผู4ร7วมงานเพ่ือให4สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค�
ของคณะเต็มศักยภาพ 

ผู4บริหารคณะสังคมศาสตร�ถ7ายทอดความรู4และส7งเสริมพัฒนาผู4ร7วมงาน เพ่ือให4สามารถทํางาน 
บรรลุวัตถุประสงค�ของคณะฯ เต็มศักยภาพ 
 6.  ผู4บริหารบริหารงานด4วยหลักธรรมาภิบาลครบท้ัง 10 ประการ ดังนี้ 

ผู4บริหารคณะสังคมศาสตร�บริหารงานด4วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน�ของคณะฯ  
และผู4ส7วนได4ส7วนเสีย ครบท้ัง 10 ประการ คือ 
      1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค� และ
เปDาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได4รับงบประมาณมา 
      2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี ท่ีมี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช4เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให4องค�การ
สามารถใช4ทรัพยากร 
      3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให4บริการท่ีสามารถดําเนินการได4ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และสร4างความเชื่อม่ัน ความไว4วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต4องการของประชาชนผู4รับบริการ และมีผู4มีส7วนได4ส7วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต7าง เช7น 
โครงการบริการวิชาการ และโครงการพัฒนาวิชาการ 
      4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน4าท่ี 
และผลงานต7อเปDาหมายท่ีกําหนดไว4 ดังรายงานประเมินตนเองตามองค�ประกอบท้ัง 9 ด4าน โดยความ
รับผิดชอบนั้นควรอยู7ในระดับท่ีสนองต7อความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการ
รับผิดชอบต7อปIญหาสาธารณะ 
      5) หลักความโปร7งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปnดเผยอย7างตรงไปตรงมา ชี้แจงได4
เม่ือมีข4อสงสัยและสามารถเข4าถึงข4อมูลข7าวสารอันไม7ต4องห4ามตามกฎหมายได4อย7างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู4ทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต7าง ๆ และสามารถตรวจสอบได4ทาง website 
ของคณะ และ website CHEQA Online 
      6) หลักการมีส7วนร7วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข4าราชการ ประชาชน และผู4มีส7วน
ได4ส7วนเสียทุกกลุ7มมีโอกาสเข4าร7วมในการรับรู4 เรียนรู4 ทําความเข4าใจ ร7วมแสดงทักษะ ร7วมเสนอปIญหา หรือ
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข4อง ร7วมคิดแนวทาง ร7วมการแก4ไขปIญหา ร7วมในกระบวนการตัดสินใจ และร7วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ4นส7วนการพัฒนา เช7น การเชิญผู4ทรงคุณวุฒิเป;นอาจารย�พิเศษ การวิจัยสถาบัน 
การประเมินความพึงพอใจของผู4ใช4บัณฑิต สายตรงคณบดี การประเมินคุณภาพโดยมีกรรมการจากภายนอก 
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การประชุมวิชาการสาขาสังคมศาสตร� การประชุมผู4ปกครองและนิสิตในวันพบอาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีกระทู4เว็บบอร�ดคณะฯ เปnดโอกาสให4บุคลากรภายในและภายนอกได4แสดงความ
คิดเห็นผ7านระบบ 
      7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ7ายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจให4แก7ภาคประชาชนดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให4แก7บุคลากร โดยมุ7งเน4นการสร4างความพึงพอใจ 
ในการให4บริการต7อผู4รับบริการและผู4มีส7วนได4ส7วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผล
การดําเนินงานท่ีดีของส7วนราชการ เช7น การจัดหาบุคคลภายนอกท่ีเป;นผู4เชี่ยวชาญมารักษา ตกแต7งต4นไม4 
บริเวณรอบคณะ การจัดจ4างบบริษัทรักษาความสะอาดบริเวณคณะ การจัดจ4างบบริษัทรักษาความปลอดภัย
ดูแลบริเวณรอบคณะ การประกันภัยคุ4มครองอาคารและทรัพย�สินท่ัวท้ังคณะกับบริษัทประกันภัย การ
แต7งต้ังรองคณบดีฝjายต7าง ๆ การแต7งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานฝjายต7าง ๆ 
      8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช4อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข4อบังคับ ในการ
บริหารราชการด4วยความเป;นธรรม ไม7เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู4มีส7วนได4ส7วนเสีย เช7น       
มีการแต7งต้ังคณะกรรมการสอบข4อเท็จจริงในกรณีร4องเรียนต7าง ๆ 
      9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได4รับการปฏิบัติและได4รับบริการอย7างเท7าเทียมกัน 
โดยไม7มีการแบ7งแยกด4าน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางภาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝsกอบรม 
และอ่ืน ๆ เช7น การรับนิสิตเข4าศึกษาในโครงการต7าง ๆ 
    10) หลักมุ7งเน4นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข4อตกลงท่ัวไปภายในกลุ7มผู4มีส7วน
ได4ส7วนเสียท่ีเก่ียวข4อง ซ่ึงเป;นข4อตกลงท่ีเกิดจากการใช4กระบวนการเพ่ือหาข4อคิดเห็นจากกลุ7มบุคคลท่ีได4รับ
ประโยชน�และเสียประโยชน� โดยเฉพาะกลุ7มท่ีได4รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต4องไม7มีข4อคัดค4านท่ียุติไม7ได4ใน
ประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไม7จําเป;นต4องหมายความว7าเป;นความเห็นพ4องโดยเอกฉันท� 
 7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู4บริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย7างเป;นรูปธรรม 

คณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร� มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะฯ และนําผล 
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย7างเป;นรูปธรรม 
 
เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข4อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 
การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

7.1 7 ข4อ 7 ข4อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข4อ บรรล ุ 5 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

7.1 7 ข4อ 7 ข4อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข4อ บรรล ุ 5 ข4อ 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน4าที่ตามระเบียบ/ข4อบังคับที่กําหนดครบถ4วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ�ที่กําหนดล7วงหน4า 

7.1/1-1 � เอกสารที่แสดงตลอดป!การศึกษา 2554 คณะกรรมการประจําคณะได4มีการปฏิบัติ
หน4าที่ตามระเบียบ/ข4อบังคับที่เก่ียวข4องกับคณะกรรมการประจําคณะ ตาม
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2541 มาตรา 33 กําหนดให4
คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจหน4าที่ (8 ข4อ) 

7.1/1-2 �เอกสารหลักเกณฑ�ในการประเมินตนเองที่กําหนดล7วงหน4า 
7.1/1-3 �เอกสารแบบประเมินการปฏิบัติหน4าทีต่ามระเบียบและข4อบังคับของคณะกรรมการ

ประจาํคณะ เป;นแบบประเมินตนเอง 
7.1/1-4 � เอกสารผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะและผู4บริหารทุกระดบัของคณะ 

เป;นข4อเสนอแนะต7อคณบดีในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน อาทิเช7น นโยบายและแผนงาน
คณะทีส่อดคล4องกับนโยบายมหาวทิยาลัย/ การพจิารณาหลักสตูรและรายละเอียดเก่ียวกับ
หลักสูตรสาํหรับคณะ เพื่อเสนอต7อสภามหาวิทยาลัย/ การพิจารณาวางระเบียบ และออก
ข4อบังคับภายในคณะตามที่มหาวทิยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต7อสภามหาวิทยาลัย/ การ
พิจารณาเสนอเก่ียวกับการดาํรงตาํแหน7งวิชาการของคณาจารย�ในคณะต7อมหาวทิยาลยั/ 
ดําเนนิการสรรหาหัวหน4าภาควิชา เป;นไปตามข4อบงัคับของมหาวทิยาลัย เพื่อทําหน4าที่และ
รับผิดชอบในฐานะหัวหน4าภาควิชา หรือหัวหน4าหน7วยงานที่เทียบเท7า/ การส7งเสริมงานวิจัย  
งานบริการวิชาการแก7สังคม และงานทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม/ การให4คําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นต7อคณบด/ี การปฏิบัตงิานอ่ืนที่เก่ียวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดี
มอบหมาย/ ข4อเสนอแนะอ่ืน  ๆ
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
7.1/1-5 � เอกสารการรายงานผลการประเมินตนเองต7อสาธารณชนทาง website ของคณะ 
7.1/1-6 � เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่มสี7วนเก่ียวข4องกับเกณฑ�

มาตรฐานนี้  (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-10) 
2. ผู4บริหารมีวิสัยทัศน� กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ7ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ� มีการนําข4อมูลสารสนเทศเป;นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

7.1/2-1 � เอกสารที่แสดงถึง ผู4บริหารมีวิสัยทัศน� กําหนดทิศทางการดาํเนินงาน และสามารถ
ถ7ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดับทาง website/ ทาง การจัดประชุมบุคลากร เช7น 
สัมมาทิฐิคณะสังคมศาสตร� และหรือการประชุมสัมมนาคณาจารย�และบุคลากรของคณะ 
ได4รับทราบและมีความเข4าใจร7วมกัน 

7.1/2-2 � เอกสารที่แสดงถึง ผู4บริหารสร4างระบบและกลไกการถ7ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน�  
และแผนกลยุทธให4หน7วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข4าใจร7วมกัน 

7.1/2-3 � เอกสารแสดงการจัดทําระบบฐานข4อมูลของคณะให4ทันสมัย นํามาใช4ในการติดตาม
ผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนนิงานตามตัวบ7งชี้คุณภาพ (KPI)  
ที่กําหนดไว4ในยุทธศาสตร� เช7น รายชื่อบุคคลทีไ่ด4รับการจัดสรรทุนวจิัยต7างๆ 

7.1/2-4 � เอกสารรายงานผลการดําเนินงานตาม KPI ของคณะ/ภาควิชาและยืนยัน/ปรับแผน
ของคณะ/ภาควิชา 

7.1/2-5 � เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/ภาควิชา/โครงการสห
วิทยาการที่มสี7วนเก่ียวข4องกับเกณฑ�มาตรฐานนี ้

3. ผู4บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

7.1/3-1 � เอกสารที่แสดงถึงผู4บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ�
ไปสู7การปฏิบัติในการประชุมผู4บริหารอย7างน4อยป!ละ 1-2 คร้ัง เพื่อทบทวนเปDาหมาย 
หรือปรับแผนการดําเนินงานให4สอดคล4องกับสภาพการณ�ยิ่งข้ึน พร4อมทั้งสร4างกลไก
ภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุ7มเปDาหมายทุกระดับที่เก่ียวข4อง 

7.1/3-2 � เอกสารที่แสดงถึงผู4บริหารมีการประเมินผลการดําเนนิงานที่สําคัญตามภารกิจของ
คณะอย7างครบถ4วน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ ์อย7างน4อยป!ละ 1 คร้ัง เพื่อทบทวน
เปDาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบป!ถัดไป พร4อมแจ4งผลการดาํเนินงาน ไปยัง
บุคลากรทุกระดับผ7านการสื่อสารภายในโดยใช4สื่อต7างๆ ที่ตรงกับกลุ7มเปDาหมาย 

7.1/3-3 � เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่มสี7วนเก่ียวข4องกับเกณฑ�
มาตรฐานนี ้
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
4. ผู4บริหารสนับสนุนให4บุคลากรในคณะมีส7วนร7วมในการบริหารจัดการให4อํานาจในการตัดสินใจแก7บุคลากรตาม
ความเหมาะสม และผู4บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย7างน4อย 2 คร้ังต7อป!การศึกษา 

7.1/4-1 � เอกสารที่แสดงว7าผู4บริหารสนับสนนุให4บุคลากรในคณะมีส7วนร7วมในการบริหารจัดการให4
อํานาจในการตัดสินใจแก7บุคลากรตามความเหมาะสม เพื่อปรับลดข้ันตอนกระบวนการ
บริหารจัดการ โดยมอบอํานาจในการตัดสนิใจแก7ผู4บริหารหรือผู4ปฏิบัติงานระดบัถัดไป 
เพื่อเพิ่มความคล7องตัว เช7น การแต7งตั้งรองคณบดีฝjายต7างๆ คําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการ
และคณะทาํงานผ7ายต7างๆ 

7.1/4-2 � เอกสารที่แสดงว7าคําสั่งคณะสงัคมศาสตร� เร่ือง มอบอํานาจแทนผู4บริหาร (คณบดี รองคณบดี 
หัวหน4าภาควิชา หัวหน4าสํานักงานเลขานุการคณะ กํากับบริหาร สั่งการ และปฏิบัติราชการแทน) 

7.1/4-3 � เอกสารที่แสดงว7าผู4บริหารมีการส7งเสริมกิจกรรม เพื่อเป;นการสร4างขวัญและกําลังใจ
ต7อบุคลากรเป;นประจําอย7างต7อเนื่อง เช7น การมอบรางวลัให4คณาจารย�ดีเด7นในด4านต7างๆ 
และบุคลากรสายสนบัสนนุดีเด7น (ในงานคล4ายวันสถาปนาคณะ) 

7.1/4-4 � เอกสารที่แสดงว7าผู4บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย7างน4อย 2 คร้ังต7อป!การศึกษา 
7.1/4-5 � เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/ภาควิชา/โครงการสห

วิทยาการที่มสี7วนเก่ียวข4องกับเกณฑ�มาตรฐานนี ้
5. ผู4บริหารถ7ายทอดความรู4และส7งเสริมพัฒนาผู4ร7วมงาน เพื่อให4สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค�ของคณะเต็ม
ตามศักยภาพ 

7.1/5-1 � เอกสารที่แสดงว7าผู4บริหารมีการถ7ายทอดความรู4แก7ผู4ร7วมงาน โดยเน4นการเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงานให4สูงข้ึนอย7างต7อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานให4บรรลุ
วัตถุประสงค� เช7น การสอนงานที่หน4างาน (on – the – job training) จัดทําคู7มือการ
ปฏิบัติงาน เป;นต4น 

7.1/5-2 � เอกสารการนําหลักการจัดการความรู4 (KM) มาใช4ทั้งในระดับภาควิชา/โครงการสห
วิทยาการ/สํานักงานเลขานุการคณะ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู4 และถ7ายทอด
ประสบการณ�ร7วมกันระหว7างผู4ปฎิบัติงาน (ถ4ามี) 

7.1/5-3 � เอกสารแสดงโครงการและแผนงานการจัดการความรู4 
7.1/5-4 � เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/ภาควิชา/โครงการสห

วิทยาการที่มสี7วนเก่ียวข4องกับเกณฑ�มาตรฐานนี ้
6. ผู4บริหารบริหารงานด4วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน�ของคณะและผู4มีส7วนได4ส7วนเสีย 

7.1/6-1 � เอกสารที่แสดงถึงผู4บริหารบริหารงานด4วยหลักธรรมาภิบาล ครบทั้ง 10 ประการ ดังนี ้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการทีบ่รรลุวัตถุประสงค�และ
เปDาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามทีไ่ด4รับงบประมาณมา 
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2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการ กํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช4เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให4
องค�การสามารถใช4ทรัพยากรทัง้ด4านต4นทนุ แรงงานและระยะเวลาให4เกิดประโยชน�สูงสุดต7อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต4องการของ
ประชาชนและผู4มสี7วนได4ส7วนเสีย  
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให4บริการทีส่ามารถดําเนนิการได4ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสร4างความเชื่อม่ัน ความไว4วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวงัหรือ
ความต4องการของประชาชนผู4รับบริการ และผู4มีส7วนได4ส7วนเสยีที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต7าง เช7น โครงการบริการวชิาการ และโครงการพฒันาวชิาการ 
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน4าที่
และผลงานต7อเปDาหมายที่กําหนดไว4 ดังรายงานประเมินตนเองตามองค�ประกอบทั้ง 9 ด4าน โดย
ความรับผิดชอบนัน้ควรอยู7ในระดบัที่สนองต7อความคาดหวงัของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึง
ความสํานึกในการรับผดิชอบต7อปIญหาสาธารณะ  
5) หลักความโปร7งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปnดเผยอย7างตรงไปตรงมา ชี้แจงได4เม่ือมี
ข4อสงสัยและสามารถเข4าถึงข4อมูลข7าวสารอันไม7ต4องห4ามตามกฎหมายได4อย7างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู4ทุกข้ันตอนในการดาํเนนิกิจกรรมหรือกระบวนการต7าง  ๆและสามารถตรวจสอบได4 ทาง 
website ของคณะ และ website CHEQA online 
6) หลักการมีส7วนร7วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข4าราชการ ประชาชนและผู4มสี7วนได4
ส7วนเสยีทุกกลุ7มมีโอกาสได4เข4าร7วมในการรับรู4 เรียนรู4 ทําความเข4าใจ ร7วมแสดงทัศนะ ร7วมเสนอ
ปIญหาหรือประเด็นที่สาํคัญที่เก่ียวข4อง ร7วมคิดแนวทาง ร7วมการแก4ไขปIญหา ร7วมใน
กระบวนการตัดสนิใจ และร7วมกระบวนการพฒันาในฐานะหุ4นส7วนการพัฒนา เช7น การเชิญ
ผู4ทรงคุณวฒุิเป;นอาจารย�พิเศษ การวิจัยสถาบัน การประเมินความพึงพอใจของผู4ใช4บณัฑิต สาย
ตรงคณบดี การประเมินคุณภาพโดยมีกรรมการจากภายนอก การประชุมวิชาการสาขา
สังคมศาสตร� การประชุมผู4ปกครอบและนสิิต ในวันพบอาจารย�ทีป่รึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิด มีกระทู4เวบ็บอร�ดคณะฯ เปnดโอกาสให4บุคลากรภายในและนอกได4แสดงความคิดเห็น
ผ7านระบบ 
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ7ายโอนอํานาจการตัดสนิใจทรัพยากร 
และภารกิจให4แก7ภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจ
และความรับผิดชอบในการตัดสนิใจและการดาํเนนิการให4แก7บุคลากร โดยมุ7งเน4นการสร4างความ
พึงพอใจในการให4บริการต7อผู4รับบริการและผู4มีส7วนได4ส7วนเสยี การปรับปรุงกระบวนการ และ
เพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของส7วนราชการ เช7น การจัดหาบุคคลภายนอกที่เป;น
ผู4เชี่ยวชาญมารักษา ตกแต7ง ต4นไม4 บริเวณรอบคณะ การจัดจ4างบริษทัรักษาความสะอาดบริเวณ
คณะ การจัดจ4างบริษัทรักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณรอบคณะ การประกันภัยคุ4มครองอาคาร
และทรัพย�สนิทั่วทั้งคณะกับบริษทัประกันภัย การแต7งตัง้รองคณบดีฝjายต7างๆ การแต7งตัง้
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คณะกรรมการและคณะทํางานฝjายต7าง  ๆ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช4อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบข4อบังคับในการ
บริหารราชการด4วยความเป;นธรรม ไม7เลือกปฏิบัต ิและคํานงึถึงสทิธิเสรีภาพของผู4มีส7วนได4ส7วน
เสีย เช7น มีการแต7งตั้งคณะกรรมการสอบข4อเท็จจริงในกรณีร4องเรียนต7าง  ๆ
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได4รับการปฏิบัติและได4รับบริการอย7างเท7าเทียมกันโดย
ไม7มีการแบ7งแยกด4าน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การฝsกอบรมและอ่ืนๆ เช7น การรับนิสิตเข4าศึกษาในโครงการต7าง  ๆ
10) หลักมุ7งเน4นฉันทามต ิ(Consensus Oriented) คือ การหาข4อตกลงทั่วไปภายในกลุ7มผู4มสี7วน
ได4ส7วนเสยีที่เก่ียวข4อง ซ่ึงเป;นข4อตกลงที่เกิดจากการใช4กระบวนการเพื่อหาข4อคิดเห็นจากกลุ7ม
บุคคลทีไ่ด4รับประโยชน�และเสียประโยชน� โดยเฉพาะกลุ7มที่ได4รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต4องไม7มี
ข4อคัดค4านที่ยุตไิม7ได4ในประเด็นทีส่ําคัญ โดยฉันทามตไิม7จาํเป;นต4องหมายความว7าเป;นความเห็น
พ4องโดยเอกฉันท� 

7.1/6-2 � เอกสารที่แสดงว7าผู4บริหารมีการดําเนินงานภายใต4หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะใน
ประเด็นการปกปDองผลประโยชน�ของผู4มีส7วนได4ส7วนเสียในเร่ืองคุณภาพทางวิชาการและ
เปnดโอกาสให4มีส7วนร7วมจากทุกฝjายที่เก่ียวข4องในการดําเนนิงาน โดยมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป;นประจําทุกป!การศึกษา รวมทั้งเตรียมการเพื่อ
ประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. 

7.1/6-3 � เอกสารที่แสดงถึงผู4บริหารมีการเปnดเผยประวัต ิ 
มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทาํงานและรายงานการเงินของคณะ 
เสนอต7อคณะกรรมการประจําคณะ เป;นประจําทุกป! 

7.1/6-4 � เอกสารที่แสดงถึงผู4บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 
และการตรวจสอบภายในของคณะ และรายงานการเงินของคณะเสนอต7อคณะกรรมการ
ประจําคณะเป;นประจําทุกป! 

7.1/6-5 � เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/ภาควิชา/โครงการสห
วิทยาการที่มสี7วนเก่ียวข4องกับเกณฑ�มาตรฐานนี้(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/2-5) 

7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู4บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย7างเป;นรูปธรรม 

7.1/7-1 � เอกสารที่แสดงถึงกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและ
ผู4บริหาร ตามที่ระบุไว4ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และข4อบังคับ
มหาวิทยาลยัที่ว7าด4วยการบริหารงานบุคคลผู4บริหารและข4อบังคับที่เก่ียวข4องกับการ
ประเมิน หรือตามข4อตกลงที่ทําร7วมกันระหว7างกรรมการประจําคณะและผู4บริหาร 

7.1/7-2 � เอกสารที่แสดงถึงกรรมการประจําคณะควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงาน
แบบกัลยาณมิตร กล7าวคือใช4หลักการที่มุ7งเน4นการให4ข4อเสนอแนะเชิงสร4างสรรค�  
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นําผลการประเมินไปใช4ในการพฒันา หรือปรับปรุงคณะให4เจริญก4าวหน4าอย7างต7อเนื่อง 

7.1/7-3 � เอกสารที่แสดงถึงผู4บริหารมีการนําผลการประเมินจากกรรมการประจําคณะไปใช4
ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดาํเนินงาน
ต7อกรรมการประจําคณะในโอกาสที่เหมาะสม 

7.1/7-4 � เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่มสี7วนเก่ียวข4องกับเกณฑ�
มาตรฐานนี ้

 
ตัวบ6งช้ีท่ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสู7สถาบันเรียนรู4 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      กระบวนการ 

เปBาหมาย  5 ข4อ 

รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1.  มีการกําหนดประเด็นความรู4และเปDาหมายของการจัดการความรู4ท่ีสอดคล4องกับแผน
กลยุทธ�ของคณะอย7างน4อยครอบคลุมพันธกิจด4านการผลิตบัณฑิตและด4านการวิจัย 

� � 2.  กําหนดบุคลากรกลุ7มเปDาหมายท่ีจะพัฒนาความรู4และทักษะด4านการผลิตบัณฑิตและ
ด4านการวิจัยอย7างชัดเจนตามประเด็นความรู4ท่ีกําหนดในข4อ 1 

� � 3.  มีการแบ7งปIนและแลกเปลี่ยนเรียนรู4จากความรู4ทักษะของผู4มีประสบการณ�ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค4นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู4ท่ีกําหนดในข4อ 1 และ
เผยแพร7ไปสู7บุคลากรกลุ7มเปDาหมายท่ีกําหนด 

� � 4.  มีการรวบรวมความรู4ตามประเด็นความรู4ท่ีกําหนดในข4อ 1 ท้ังท่ีมีอยู7ในตัวบุคคลและ
แหล7งเรียนรู4อ่ืนๆ ท่ีเป;นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย7างเป;นระบบโดย
เผยแพร7ออกมาเป;นลายลักษณ�อักษร (explicit knowledge) 

� � 5.  มีการนําความรู4ท่ีได4จากการจัดการความรู4ในป!การศึกษาปIจจุบันหรือป!การศึกษาท่ี
ผ7านมาท่ีเป;นลายลักษณ�อักษร (explicit knowledge) และจากความรู4 ทักษะของผู4มี
ประสบการณ�ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป;นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช4ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
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ผลการดําเนินงาน 
 

 1. มีการกําหนดประเด็นความรู4และเปDาหมายของการจัดการความรู4ท่ีสอดคล4องกับแผนกลยุทธ�ของ
สถาบันอย7างน4อยครอบคลุมพันธกิจด4านการผลิตบัณฑิตและด4านการวิจัย 

    คณะสังคมศาสตร�มีแผนการจัดการความรู4 โดยประชาสัมพันธ�เผยแพร7แผนการจัดการความรู4 
ให4บุคลากรภายในคณะรับทราบ เช7น แผ7นพับ จดหมายข7าว website ฯลฯ 
     ป!การศึกษา 2553  คณะสังคมศาสตร�ประเมินตนเองว7า มีผลการดําเนินงานครบ 5 ข4อ ดังนี้ 
     ประเด็นความรู4 
     - มองตน เข4าใจงาน พัฒนาองค�การ IV 
     - นพลักษณ�เพ่ือความสุขในการทํางานและการดําเนินชีวิต รุ7นท่ี 2 
     เปDาหมาย 
     - เพ่ือถ7ายทอดความรู4และประสบการณ�การทํางานจากบุคคลไปสู7บุคคล 
     - เพ่ือจัดทําคู7มือการปฏิบัติงาน 
     - เพ่ือให4บุคลากรท่ีเข4าร7วมโครงการได4แลกเปลี่ยนความรู4 ท้ังจากระหว7างบุคลากรภายใน 
ด4วยกันเองและจากหน7วยงานภายนอก 
     - เพ่ือให4ผู4เข4ารับการอบรมได4มีความรู4 ความเข4าใจตามแนวคิด “นพลักษณ�” และสามารถ
อธิบายความคิดรอบยอดของการจําแนกบุคคลตาม “นพลักษณ�” ได4 
     - เพ่ือให4ผู4เข4ารับการอบรมสามารถค4นหาบุคลิกภาพของตนเอง เข4าใจตนเอง และศักยภาพของ 
ตนเอง รวมท้ังสามารถระบุพฤติกรรมท่ีช7วยให4ตนเองพัฒนาข้ึนได4 

    - เพ่ือให4ผู4เข4ารับการอบรมสามารถเข4าใจและยอมรับบุคลิกภาพของผู4อ่ืน เพ่ือนํามาสู7
สัมพันธภาพท่ีดีในการทํางานร7วมกัน 

    - ผู4เข4ารับการอบรมสามารถนําแนวคิด “นพลักษณ�” มาปรับใช4ในการทํางานได4อย7างมี 
ประสิทธิภาพและในการดําเนินชีวิตประจําวันได4อย7างมีความสุข 
 2.  กําหนดบุคลากรกลุ7มเปDาหมายท่ีจะพัฒนาความรู4และทักษะด4านการผลิตบัณฑิตและด4านการ
วิจัยอย7างชัดเจน ตามประเด็นความรู4ท่ีกําหนดในข4อ 1 

คณะสังคมศาสตร�มีการกําหนดบุคลากรกลุ7มเปDาหมายท่ีจะพัฒนาความรู4และทักษะด4านการ 
ผลิตบัณฑิตและด4านการวิจัย 

     กลุ7มเปDาหมาย 
     - บุคลากรสายวิชาการ พัฒนาความรู4และทักษะในประเด็นความรู4ด4านการเรียนการสอนและ

ด4านการวิจัย 
     - บุคลากรสายสนับสนุนและช7วยวิชาการ พัฒนาความรู4และทักษะในประเด็นความรู4ด4านการ

วิจัยและการบริหารจัดการองค�กร 
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 3. มีการแบ7งปIนและแลกเปลี่ยนเรียนรู4จากความรู4 ทักษะ ของผู4 มีประสบการณ�ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค4นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู4ท่ีกําหนดในข4อ 1 และเผยแพร7ไปสู7บุคลากร
กลุ7มเปDาหมายท่ีกําหนด 

เชิญผู4มีประสบการณ�ตรงมาเป;นผู4เผยแพร7ความรู4 ทักษะ ไปสู7กลุ7มบุคคลเปDาหมาย   
ประเด็นความรู4ด4านการบริหารจัดการองค�กรได4แลกเปลี่ยนเรียนรู4ในหัวข4อ 1  
 4. มีการรวบรวมความรู4ตามประเด็นความรู4ท่ีกําหนดในข4อ 1 ท้ังท่ีมีอยู7ในตัวบุคคล และแหล7ง
เรียนรู4อ่ืน ๆ ท่ีเป;นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย7างเป;นระบบ โดยเผยแพร7ออกมาเป;นลายลักษณ�
อักษร (explicit knowledge) 

มีการรวบรวมความรู4ท่ีเป;นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย7างเป;นระบบ โดยเผยแพร7 
ออกมาเป;นลายลักษณ�อักษร (explicit knowledge) 
 5. มีการนําความรู4ท่ีได4จากการจัดการความรู4ในป!การศึกษาปIจจุบัน หรือป!การศึกษาท่ีผ7านมา        
ท่ีเป;นลายลักษณ�อักษร (explicit knowledge) และจากความรู4 ทักษะของผู4มีประสบการณ�ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเป;นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช4ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะสังคมศาสตร�มีการนําความรู4ท่ีได4จากการจัดการความรู4ท่ีเป;นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช4ใน 
การปฏิบัติงานจริง เช7น การจัดทําคู7มือปฏิบัติงาน 

 
เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข4อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 
การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

7.2 5 ข4อ 5 ข4อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข4อ บรรล ุ 5 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 
การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

7.2 5 ข4อ 4 ข4อ 
(ไม7พบข4อ 

4) 

5 คะแนน 4 คะแนน 5 ข4อ ไม7บรรล ุ 5 ข4อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู4และเปDาหมายของการจัดการความรู4ที่สอดคล4องกับแผนกลยุทธ�ของคณะอย7าง
น4อยครอบคลุมพันธกิจด4านการผลิตบัณฑิตและด4านการวิจัย 

7.2/1-1 � เอกสารแผนการจัดการความรู4 ที่สอดคล4องกับแผนกลยุทธ�ของคณะอย7างน4อย
ครอบคลุมพนัธกิจด4านการผลิตบณัฑิตและด4านการวิจยั(ดูหลักฐานองค�ประกอบที ่1) 

7.2/1-2 � เอกสารประชาสัมพันธ�เผยแพร7แผนการจัดการความรู4 ให4บุคลากรภายในคณะ
รับทราบ เช7น แผ7นพับ จดหมายข7าว Website ฯลฯ 

7.2/1-3 � เอกสารที่แสดงโครงการอบรมการจัดการความรู4 
2. กําหนดบุคลากรกลุ7มเปDาหมายที่จะพัฒนาความรู4และทักษะด4านการผลิตบัณฑิตและด4านการวิจัยอย7างชัดเจน
ตามประเด็นความรู4ที่กําหนดในข4อ 1 

7.2/2-1 � เอกสารการกําหนดบุคลากรกลุ7มเปDาหมายที่จะ พัฒนาความรู4และทักษะด4านการผลิต
บัณฑิตและ ด4านการวิจัย 

7.2/2-2 � เอกสารการเข4าร7วมโครงการทั้งภายในและหรือภายนอกหน7วยงาน 
3. มีการแบ7งปIนและแลกเปลี่ยนเรียนรู4จากความรู4 ทักษะของผู4มีประสบการณ�ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค4นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู4ที่กําหนดในข4อ 1 และเผยแพร7ไปสู7บุคลากรกลุ7มเปDาหมายที่กําหนด 

7.2/3-1 � เอกสารที่คณะ/ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/สาํนักงานเลขานุการคณะ เชิญ
บุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด7นทางด4านวิชาการและผลงานทางด4านวิจัย 
รวมทั้งผลงานด4านอ่ืนๆ ที่คณะมุ7งเน4น มาถ7ายทอดความรู4 เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย7าง
สมํ่าเสมอผ7านเวทีต7างๆ เช7น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู4ร7วมกับ
เจ4าของความรู4 เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม ดังกล7าว 

7.2/3-2 � เอกสารที่คณะ/ภาควชิา/โครงการสหวิทยาการ/สาํนักงานเลขานุการคณะ ส7งเสริม
ให4มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู4ภายในคณะ เช7น การส7งเสริมให4มีชุมชนนัก
ปฏิบัติและเครือข7ายด4านการจัดการความรู4 ทั้งระหว7างหน7วยงานภายในคณะและ
ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลยั เพื่อให4เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู4อย7างต7อเนื่อง 
โดยการจัดสรรทรัพยากรอย7างเหมาะสม ทั้งด4านงบประมาณ เวลา สถานที ่

7.2/3-3 � เอกสารประชาสัมพันธ�และเผยแพร7การวบรวมความรู4 การแบ7งปIนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู4จากผู4มีประสบการณ� เพือ่ค4นหาแนวปฏิบตัิที่ดีตามเปDาหมายของการจัดการความรู4 
เช7น website แผ7นพับ จดหมาย ข7าว ฯลฯ (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 7.2/1-2) 

7.2/3-4 �เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/ภาควิชา/โครงการสห
วิทยาการที่มสี7วนเก่ียวข4องกับเกณฑ�มาตรฐานนี ้(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-10 และ 
2.1/1-8) 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
4. มีการรวบรวมความรู4ตามประเด็นความรู4ที่กําหนดในข4อ 1 ทั้งที่มีอยู7ในตัวบุคคลและแหล7งเรียนรู4อ่ืนๆ ที่เป;น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย7างเป;นระบบโดยเผยแพร7ออกมาเป;นลายลักษณ�อักษร (explicit 
knowledge) 

7.2/4-1 � เอกสารที่คณะ/ภาควชิา/โครงการสหวิทยาการ/สาํนักงานเลขานุการคณะมีการ
กําหนดผู4รับผดิชอบในการวิเคราะห� สังเคราะห�ความรู4ทัง้ที่มีอยู7ในตัวบุคคลและแหล7ง
เรียนรู4อ่ืนๆ ที่เป;นแนวปฏิบัตทิี่ดมีาพัฒนาและจัดเก็บอย7างเป;นระบบ เป;นหมวดหมู7
เพื่อให4บุคลากรกลุ7มเปDาหมายทีต่4องการเพิ่มพนูความรู4ความสามารถเข4าถึงแนวปฏิบัตทิี่ดีได4
ง7าย 

7.2/4-2 � เอกสารประชาสัมพนัธ�และเผยแพร7การวบรวมความรู4 การแบ7งปIนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู4จากผู4มีประสบการณ� เพือ่ค4นหาแนวปฏิบตัิที่ดีตามเปDาหมายของการจัดการความรู4 
เช7น แผ7นพบั จดหมาย ข7าว Website ฯลฯ (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 7.2/3-3) 

7.2/4-3 � เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/ภาควิชา/โครงการสห
วิทยาการที่มสี7วนเก่ียวข4องกับเกณฑ�มาตรฐานนี ้(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-10 และ 
2.1/1-8) 

5. มีการนําความรู4ที่ได4จากการจัดการความรู4ในป!การศึกษาปIจจุบันหรือป!การศึกษาที่ผ7านมาที่เป;นลายลักษณ�
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู4 ทักษะของผู4มีประสบการณ�ตรง (tacit knowledge) ที่เป;นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช4ในการปฏิบัติงานจริง 

7.2/5-1 � เอกสารการนําความรู4ที่ได4จากการจัดการความรู4 ที่เป;นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช4ในการ
ปฏิบัตงิานจริง 

7.2/5-2 � เอกสารการนําผลการประเมินด4านการจัดการความรู4 มาปรับปรุงและพฒันาระบบ
และกลไกการจัดการความรู4ของคณะหรือหน7วยงาน 
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ตัวบ6งช้ีท่ี 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      กระบวนการ 

เปBาหมาย  4 ข4อ 

รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
� � 2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย7าง

น4อยต4องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 
และสามารถนําไปใช4ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

� � 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู4ใช4ระบบสารสนเทศ 
� � 4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู4ใช4ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
� � 5.  มีการส7งข4อมูลผ7านระบบเครือข7ายของหน7วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข4องตามท่ีกําหนด 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
    คณะสังคมศาสตร� มีแผนระบบสารสนเทศ 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอย7างน4อยต4อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถนําไปใช4ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 
      คณะสังคมศาสตร� มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะฯ 
เช7น ระบบบัญชี 3 มิติ  ระบบลงทะเบียนนิสิต  ระบบทะเบียนประวัติ  การประเมินการเรียนการสอน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  การส7งข4อมูลผ7านทาง e-mail address 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู4ใช4ระบบสารสนเทศ 
      คณะสังคมศาสตร�การจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู4ใช4ระบบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลาใน
การเก็บแบบประเมินให4สอดคล4องกับลักษณะการเข4าใช4ระบบ เช7น มีการประเมินความพงึพอใจทุกคร้ังที่มีการใช4
ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกป!การศึกษา เป;นต4น 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู4ใช4ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
     คณะสังคมศาสตร�มีการปรับปรุงเว็บไซด�และเนื้อหาบนเว็บไซด�เป;นระยะๆ เพื่อให4เป;นปIจจบุนัตามการ
ประเมิน 
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5. มีการส7งข4อมูลผ7านระบบเครือข7ายของหน7วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข4องตามท่ีกําหนด 
     คณะสังคมศาสตร�มีการส7งข4อมูลผ7านระบบเครือข7ายของหน7วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข4องตามท่ี
กําหนด 
เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข4อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 
การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

7.3 4 ข4อ 5 ข4อ 4คะแนน 5คะแนน  4 ข4อ บรรล ุ 4 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

7.3 4 ข4อ 5 ข4อ 4คะแนน 5คะแนน  4 ข4อ บรรล ุ 4 ข4อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

7.3/1-1 � เอกสารการตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศทีป่ระกอบไปด4วย ผู4บริหาร
ด4านระบบสารสนเทศของคณะ และกลุ7มผู4บริหารที่เป;นผู4ใช4ระบบสารสนเทศ   

7.3/1-2 � เอกสารแผนงานระบบสารสนเทศของคณะที่สอดคล4องกับแผนกลยุทธ�ของคณะ ที่
ประกอบด4วย วัตถุประสงค�/ ความสอดคล4องของแต7ละระบบทีมี่ต7อแต7ละกลยุทธ�ของ
คณะ/ ความสัมพันธ�ระหว7างระบบสารสนเทศทีน่ําเสนอใหม7กับระบบสารสนเทศที่มีอยู7
ในปIจจุบนั/ ทรัพยากรสารสนเทศที่ต4องการใช4ในแต7ละระบบ ทั้ง hardware software 
database people ware และ facilities อ่ืนๆ/ งบประมาณทีต่4องการใช4ในแต7ละ
ระบบ/ การประเมินความคุ4มค7าของระบบสารสนเทศ/ การจัดลาํดับความสําคัญของ
ระบบสารสนเทศ  

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอย7างน4อยต4องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถนําไปใช4ในการดําเนินงานประกัน
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
คุณภาพ 

7.3/2-1 � เอกสารที่แสดงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป;นระบบ
สารสนเทศทีน่ําข4อมูลจากระบบสารสนเทศในการดําเนนิงานตามปกติ เช7น ระบบบัญช ี
ระบบลงทะเบยีนนิสิต ระบบทะเบียนประวตั ิการประกาศทุนวจิัยผ7านทางเว็บไซต� การ
ประกาศทุนการศึกษาสาํหรับนสิิตขาดแคลนผ7านทางเว็บไซด� การประเมินการเรียนการ
สอนผ7านทางเว็บไซด� เป;นต4น มาสร4างเป;นสารสนเทศให4ผู4บริหารใช4ในการบริหารและการ
ตัดสินใจในเร่ืองที่เป;นพนัธกิจของคณะได4อย7างครบถ4วนทั้งด4านการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการด4านอ่ืนๆ รวมทั้งเป;นข4อมูลเพื่อใช4ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาด4วย 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู4ใช4ระบบสารสนเทศ 
7.3/3-1 � เอกสารการจัดทาํแบบประเมินความพึงพอใจของผู4ใช4ระบบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลา

ในการเก็บแบบประเมินให4สอดคล4องกับลักษณะการเข4าใช4ระบบ เช7น มีการประเมิน
ความพึงพอใจทุกคร้ังที่มีการใช4ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกป!การศึกษา 
เป;นต4น 

7.3/3-2 � เอกสารผลการประเมินความพึงพอใจของผู4ใช4ระบบ ฯ 
7.3/3-3 � เอกสารที่แสดงผู4รับผดิชอบด4านระบบสารสนเทศของคณะ ดาํเนินการประเมินความพงึ

ใจของผู4ใช4ระบบสารสนเทศเป;นประจําอย7างน4อยป!ละ 1 คร้ัง 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู4ใช4ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

7.3/4-1 � เอกสารการกําหนดผู4รับผิดชอบในการวิเคราะห�ข4อมูลที่ได4จากการประเมินความพึง
พอใจของผู4ใช4ระบบสารสนเทศ 

7.3/4-2 � เอกสารการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช4ในการจดัทําแผนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

7.3/4-3 � เอกสารการนําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ7านการพิจารณาจากผู4บริหารแล4ว 
7.3/4-4 � เอกสารการดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด 
7.3/4-5 � เอกสารแสดงการปรับปรุงเว็บไซด�และเนื้อหาบนเว็บไซด�เป;นระยะๆ เพื่อให4เป;น

ปIจจุบนัตามการประเมิน 
5. มีการส7งข4อมูลผ7านระบบเครือข7ายของหน7วยงานภายนอกที่เก่ียวข4องตามที่กําหนด 

7.3/5-1 � เอกสารการส7งข4อมูลผ7านระบบเครือข7ายของหน7วยงานภายนอกที่เก่ียวข4อง 
7.3/5-2 � เอกสารการรับส7งเอกสารในรูปไฟล�ทั่วไป เช7น word, pdf, jpeg เป;นต4น ผ7านทาง

ระบบ e-mail ภายนอกคณะ/ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  
7.3/5-3 � เอกสารการส7งรายงานการประเมินตนเองผ7านระบบฐานข4อมูลด4านการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อประกอบการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดบัมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ6งช้ีท่ี 7.4  ระบบบริหารความเส่ียง 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี      กระบวนการ 

เปBาหมาย  5 ข4อ 

รอบระยะเวลา  ป!งบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1.  มีการแต7งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู4บริหารระดับสูง
และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร7วมเป;นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

� � 2.  มีการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยง และปIจจัยท่ีก7อให4เกิดความเสี่ยงอย7างน4อย 3 ด4าน 
ตามบริบทของคณะ ตัวอย7างเช7น 
- ความเสี่ยงด4านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานท่ี) 
- ความเสี่ยงด4านยุทธศาสตร� หรือกลยุทธ�ของคณะ 
- ความเสี่ยงด4านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข4อบังคับ 
- ความเสี่ยงด4านการปฏิบัติงาน เช7น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด4านบุคลากรและความเสี่ยงด4านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารย�และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ�ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

� � 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได4จากการ
วิเคราะห�ในข4อ 2 

� � 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
� � 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต7อคณะกรรมการ

ประจําคณะเพ่ือพิจารณาอย7างน4อยป!ละ 1 ครั้ง 

� � 6.  มีการนําผลการประเมิน และข4อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช4ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห�ความเสี่ยงในรอบป!ถัดไป 
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ผลการดําเนินงาน 
1. มีการแต7งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู4บริหารระดับสูงและ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร7วมเป;นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
    คณะสังคมศาสตร�มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท้ังยังมีนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร 

ความเสี่ยง 
2. มีการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยง และปIจจัยท่ีก7อให4เกิดความเสี่ยงอย7างน4อย 3 ด4าน ตาม

บริบทของคณะ ตัวอย7างเช7น 
- ความเสี่ยงด4านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 

สถานท่ี) 
- ความเสี่ยงด4านยุทธศาสตร� หรือกลยุทธ�ของคณะ 
- ความเสี่ยงด4านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข4อบังคับ 
- ความเสี่ยงด4านการปฏิบัติงาน เช7น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด4านบุคลากรและความเสี่ยงด4านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ 

อาจารย�และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ�ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

         คณะสังคมศาสตร� มีรายงานการควบคุมภายใน มีการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยง และ 
ปIจจัยท่ีก7อให4เกิดความเสี่ยง และมีแผนบริหารความเสี่ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได4จากการวิเคราะห�
ในข4อ 2 

    คณะสังคมศาสตร�มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
    คณะสังคมศาสตร�มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซ่ึงดูเอกสารหลักฐานได4จาก 

เอกสารแสดงผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต7อคณะกรรมการประจํา

คณะเพ่ือพิจารณาอย7างน4อยป!ละ 1 ครั้ง 
    คณะสังคมศาสตร�มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต7อ    

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
6. มีการนําผลการประเมิน และข4อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช4ในการปรับแผน

หรือวิเคราะห�ความเสี่ยงในรอบป!ถัดไป 
   คณะสังคมศาสตร�มีการนําผลการประเมิน และข4อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ        

ไปใช4ในการปรับแผนหรือวิเคราะห�ความเสี่ยงในรอบป!ถัดไป 
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เกณฑ0การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 
การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

7.4 6 ข4อ 6 ข4อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข4อ บรรล ุ 5 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 
การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

7.4 6 ข4อ 5 ข4อ 
(ไม7พบข4อ 

6) 

5 คะแนน 4 คะแนน 5 ข4อ บรรล ุ 5 ข4อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีการแต7งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู4บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของคณะร7วมเป;นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

7.4/1-1 � เอกสารคําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด4วย
ผู4บริหารระดับสูง และตัวแทนทีรั่บผิดชอบในแต7ละพนัธกิจหลักของคณะ 

7.4/1-2 � เอกสารการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเสีย่ง เช7น นโยบายหรือแนวทางในการดําเนนิงาน หน4าที่ความรับผิดชอบ กําหนด
ระยะเวลาให4มีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อย7างสมํ่าเสมอ 

7.4/1-3 � เอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. มีการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยง และปIจจัยที่ก7อให4เกิดความเสี่ยงอย7างน4อย 3 ด4าน ตามบริบทของคณะ 
ตัวอย7างเช7น 
- ความเสี่ยงด4านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด4านยุทธศาสตร� หรือกลยุทธ�ของคณะ 
- ความเสี่ยงด4านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข4อบังคับ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข4อ 



 

 

171 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
- ความเสี่ยงด4านการปฏิบัติงาน เช7น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด4านบุคลากรและความเสี่ยงด4านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย�และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ�ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

7.4/2-1 � เอกสารการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยงพร4อมปIจจัยที่ก7อให4เกิดความเสี่ยงที่ส7งผล
กระทบหรือสร4างความเสียหาย หรือความล4มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปDาหมายใน 
การบริหารการศึกษา (ปIจจยัเสีย่งหรือปIจจัยที่ก7อให4เกิดความเสี่ยงอาจใช4กรอบแนวคิดใน
เร่ืองที่เก่ียวข4องกับคน อาคารสถานที ่อุปกรณ� วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล4อมทั้ง
ภายในและภายนอก เป;นต4น) 

7.4/2-2 � เอกสารที่แสดงประเด็นความเสี่ยงทีน่ํามาพิจารณา มองถึงเหตุการณ�ในอนาคตที่มี
โอกาสเกิดข้ึนและส7งผลกระทบต7อคณะด4านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสีย 
ทางด4านชวีิตบุคลากร และทรัพย�สินของคณะเป;นสาํคัญ 

7.4/2-3 � เอกสารที่แสดงการจัดลาํดบัความสาํคัญของปIจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของ
โอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 

7.4/2-4 � เอกสารตัวอย7าง เช7น โครงการสนับสนนุและส7งเสริมอาจารย�ประจําให4เข4าร7วม
วิชาการ / นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและนอกประเทศ (ความเสี่ยงด4านปฏิบัตงิาน) / 
โครงการรักษาความปลอดภัย (ความเสี่ยงด4านทรัพยากร) /  การทํา MOU กับหน7วยงาน
ภายนอก เป;นต4น 

7.4/2-5 � เอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(ดูหลักฐานเอกสาร
หมายเลข 7.4/1-3) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได4จากการวิเคราะห�ในข4อ 2 
7.4/3-1 � เอกสารการประเมินการจัดระดับความเสีย่ง (อาจกําหนดเป;นเชิงปริมาณ หรือเชิง

คุณภาพ) ที่สะท4อนถึงความเสี่ยงระดับสงู กลาง ต่ํา ได4 
7.4/3-2 � เอกสารการกําหนดเกณฑ�การประเมินความเสีย่งทั้งในด4านของโอกาส (การประเมิน

โอกาสในการเกิดความเสี่ยงให4ประเมินจากความถ่ีที่เคยเกิดเหตุการณ�เสี่ยงในอดีต หรือ
ความน7าจะเป;นที่จะเกิดเหตุการณ�ในอนาคต โดยคาดการณ�จากข4อมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดล4อมที่เก่ียวข4องกับ    การควบคุมปIจจัยเสี่ยงในปIจจบุัน) และผลกระทบ  
(การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให4ประเมินจากความรุนแรง ถ4ามีเหตุการณ�เสี่ยง
ดังกล7าวเกิดข้ึน โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ4ากระทบต7อความเชือ่ม่ันต7อคุณภาพทาง
การศึกษาของคณะ ฐานะการเงนิ ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป;นต4น) 

7.4/3-3 � เอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 7.4/1-3) 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

7.4/4-1 � เอกสารแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยจดัทําแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อการบรรลุเปDาหมาย โดยต4องกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร4างความรู4 
ความเข4าใจให4กับบุคลากรในคณะ และดาํเนินการแก4ไข ลด หรือปDองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนอย7างเป;นรูปธรรม (ดูหลักฐานองค�ประกอบที ่1 หมายเลข 1.1/1-2 และ 1.1/1-3) 

7.4/4-2 � เอกสารแสดงผลการดาํเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดย
สร4างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช4เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง 
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ 
Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต7ละโอกาสที่คณะจะ
เกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม7ใช7 ตัวเงนิ เช7น ชื่อเสียง การฟDองร4อง
จากการไม7ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข4อบังคับประสทิธิภาพ ประสิทธผิลหรือความ
คุ4มค7า คุณค7า) 

7.4/4-3 � เอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 7.4/1-3) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต7อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอย7างน4อยป!ละ 1 คร้ัง 

7.4/5-1 � เอกสารการรายงานความก4าวหน4าหรือผลการดาํเนินงานตามแผนต7อคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

7.4/5-2 � เอกสารการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน ปIญหาอุปสรรค และแนวทางการแก4ไข พร4อมข4อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนการดําเนนิงานต7อคณะกรรมการประจําคณะ 

7.4/5-3 � เอกสารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข4อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช4ในการปรับแผนหรือวิเคราะห�
ความเสี่ยงในรอบป!ถัดไป 

7.4/6-1 � เอกสารแผนบริหารความเสีย่งในรอบป!ถัดไป ซ่ึงพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู7
หลังการจัดการความเสี่ยงและข4อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ รวมทัง้ความ
เสี่ยงใหม7จากนโยบาย หรือสภาพแวดล4อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในคณะ และ
จากหน7วยงานกํากับ 

7.4/6-2 � เอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 7.4/1-3) 
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องค0ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 

  คณะสังคมศาสตร� ได4กําหนดตัวบ7งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในองค�ประกอบท่ี 8 จํานวน 1 ตัว
บ7งชี้ ซ่ึงเป;นองค�ประกอบท่ีคํานึงถึงการเงินและงบประมาณ โดยคณะสังคมศาสตร� ได4ดําเนินการ 1 ตัวบ7งชี้ 
มีผลการประเมินในภาพรวมขององค�ประกอบท่ี 8 เท7ากับ 5.00 คะแนน อยู7ในเกณฑ�ระดับ ดีมาก ส7วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได4คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได4คุณภาพระดับ ดี 
สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได4  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.9  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค0ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  

(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2554) 

คณะ กรรมการ 
เปBาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
ตัวบ6งชี้ หน6วย 

2554 2555 ตัวหาร 

ผลลัพธ0  
(% หรือ
สัดส6วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ0 
 (% หรือ
สัดส6วน) คณะ กรรมการ 

องค0ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 4.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข4อ 7 7 7 ข4อ 6 
(ไม7พบข4อ 4) 

5.00 4.00 

 
 
ตัวบ6งช้ีท่ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี กระบวนการ 
เปBาหมาย 7 ข4อ 
รอบระยะเวลา รอบป!งบประมาณ พ.ศ.2554 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1. มีแผนกลยุทธ�ทางการเงินท่ีสอดคล4องกับแผนกลยุทธ�ของคณะ 
� � 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด4านการเงิน หลักเกณฑ�การจัดสรร และการวาง

แผนการใช4เงินอย7างมีประสิทธิภาพ โปร7งใส ตรวจสอบได4 
� � 3. มีงบประมาณประจําป!ท่ีสอดคล4องกับแผนปฏิบัติการในแต7ละพันธกิจและการพัฒนา

คณะและบุคลากร 

� � 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย7างเป;นระบบ และรายงานต7อคณะกรรมการประจําคณะ
อย7างน4อยป!ละ 2 ครั้ง 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 5. มีการนําข4อมูลทางการเงินไปใช4ในการวิเคราะห�ค7าใช4จ7าย และวิเคราะห�สถานะทาง
การเงินและความม่ันคงของคณะอย7างต7อเนื่อง 

� � 6. มีหน7วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน4าท่ีตรวจ ติดตามการใช4เงินให4เป;นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ�ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

� � 7. ผู4บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช4เงินให4เป;นไปตามเปDาหมาย และนําข4อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช4ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 

 ป!งบประมาณ 2554 สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร�ประเมินตนเองว7ามีผลการดําเนินงาน
ครบ 7 ข4อ ดังนี้ 
 

1. มีแผนกลยุทธ0ทางการเงินท่ีสอดคล+องกับแผนกลยุทธ0ของคณะ 
สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร� จัดทําแผนกลยุทธ�ทางการเงินของคณะรวมอยู7ใน

แผนปฏิบัติราชการ 2554 (8.1/1-1,8.1/1-2) ซ่ึงผ7านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
สังคมศาสตร� ครั้งท่ี 11/2553 วันพฤหัสบดีท่ี 23 ธันวาคม 2553 (8.1/1-3) ซ่ึงแสดงแหล7งท่ีมาท้ังเงิน
งบประมาณแผ7นดินท่ีได4รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได4ท่ีได4จากการแสวงหารายได4
หลักเพ่ือพัฒนาตนเองได4 ตามเอกสารการจัดทําของบประมาณแผ7นดินและงบประมาณเงินรายได4 
ป!งบประมาณ 2554 (8.1/1-4) และแสดงแหล7งใช4ไปของเงินโดยระบุหน7วยงานผู4รับผิดชอบ เพ่ือให4การใช4
เงินสนับสนุนการดําเนินการให4สอดคล4องตามแต7ละภารกิจและตอบสนองความต4องการของสังคม  

 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด+านการเงิน หลักเกณฑ0การจัดสรร และการวางแผนการใช+
เงินอย6างมีประสิทธิภาพ โปร6งใส ตรวจสอบได+ 

สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร� มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด4านการเงิน โดย
แสวงหารายได4หลักจากการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ7งเน4นระดับบัณฑิตศึกษา การบริหารงาน รายได4
โครงการพัฒนาวิชาการและรายได4อ่ืน (8.1/2-1) มีการดําเนินการใช4จ7ายเงินงบประมาณเงินรายได4โดย
ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ว7าด4วยเงินรายได4 พ.ศ.2545 (8.1/2-2) มีการวางแผนการใช4
เงินอย7างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑ�และแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได4ท่ีสามารถให4มีการ
นําทุนสะสมมาปรับเพ่ิงวงเงินงบประมาณรายจ7ายได4ตามความจําเป;น ไม7เกินร4อยละ 20 ของทุนสะสมท่ีมีอยู7
ของหน7วยงาน มีการเบิกเงินหมุนเวียนเงินสํารองจ7ายในวงเงินไม7เกินร4อยละ 10 ของรายได4ของหน7วยงาน
และมีการเบิกเงินทดรองราชการวงเงิน 1 ล4านบาท เพ่ือให4มีการดําเนินงานมีความคล7องตัวมากข้ึน (8.1/2-3) 
และในการดําเนินงานแสวงหารายได4หลักจากการเรียนการสอนนั้น คณะได4มีการวางแผนและจัดสรรรายได4
ค7าธรรมเนียมการศึกษาบางส7วนออกมาเป;นกองทุนประจําคณะ และมีการแต7งต้ังคณะกรรมการกองทุน
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คณะสังคมศาสตร� ข้ึนเพ่ือให4การใช4เงินมีความโปร7งใส ตรวจสอบได4 (8.1/2-4) คณะมีการจัดทํารายงานเงิน
คงเหลือประจําวันเสนอผู4บริหารทราบเป;นประจําทุกวัน และมีการจัดทํางบพิสูจน�ยอดเงินสํารองจ7ายและ
เงินทดรองราชการเสนอผู4บริหารทราบเป;นรายไตรมาส เพ่ือให4ข4อมูลทางการเงินมีความโปร7งใสและ
ตรวจสอบได4 (8.1/2-5) และจากการท่ีคณะมีการจัดต้ังกองทุนคณะสังคมศาสตร�ข้ึนมานั้น มติท่ีประชุม
กรรมการประจําคณะสังคมศาสตร� ครั้งท่ี 12/2547 มีมติให4จัดสรรการใช4เงินกองทุนคณะสังคมศาสตร� 
สําหรับนิสิตร4อยละ 70 และสําหรับบุคลากรร4อยละ 30 ได4 (8.1/2-6) 

 

3. มีงบประมาณประจําป�ท่ีสอดคล+องกับแผนปฏิบัติการในแต6ละพันธกิจและการพัฒนาคณะ
และบุคลากร 

สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร� ได4รับงบประมาณแผ7นดินและงบประมาณเงินรายได4
ประจําป! ท่ีสอดคล4องกับแผนปฏิบัติราชการของหน7วยงานในแต7ละพันธกิจ และในป!งบประมาณ 2554 
คณะได4รับงบลงทุนเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะ (8.1/3-1) และมีการดําเนินการใช4เงิน
ตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือให4บรรลุผลตามแต7ละพันธกิจได4 (8.1/3-2) คณะได4มีการกําหนดให4หน7วยงาน
สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตามความจําเป;นของหน7วยงานและเพ่ือให4เกิดประโยชน�สูงสุดในการ
บริหารงานตามพันธกิจ (8.1/3-1) 

 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย6างเปPนระบบ และรายงานต6อคณะกรรมการประจําคณะ
อย6างน+อยป�ละ 2 ครั้ง 

สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร� มีการจัดทํารายงานการเงินงบประมาณแผ7นดินและเงิน
รายได4 ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานผู4บริหารทราบเป;นประจํา ประกอบด4วย รายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน รายงานลูกหนี้เงินยืมเงินรายได4 รายงานลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ รายงานราย
ไตรมาส (8.1/4-1) และมีการจัดทํางบรายได4 รายจ7ายเสนอผู4บริหารทราบและส7งให4หน7วยงานท่ีเก่ียวข4อง
ทราบเป;นประจําทุกเดือน (8.1/4-2) 

 

5. มีการนําข+อมูลทางการเงินไปใช+ในการวิเคราะห0ค6าใช+จ6าย และวิเคราะห0สถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของคณะอย6างต6อเนื่อง 

สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร�จัดทํารายงานการใช4เงินนอกงบประมาณ จําแนกตามหมวด
รายรับและหน7วยงานย7อยเป;นประจําทุกเดือน และมีการวิเคราะห�สถานะทางการเงินออกมาในรูปแบบของ
กราฟ เพ่ือแสดงให4เห็นถึงสัดส7วนการรับ จ7ายของคณะเป;นประจําทุกไตรมาส (8.1/5-1) คณะมีการจัดทํา
สรุปงบรายได4 รายจ7ายเสนอผู4บริหารทราบและส7งให4หน7วยงานท่ีเก่ียวข4องทราบถึงสถานะทางการเงินของ
แต7ละหน7วยงานเป;นประจําทุกเดือน (8.1/5-2) มีการทํารายงานการลงทุนของคณะโดยอ4างอิงจาก
งบประมาณแผ7นดินและงบประมาณเงินรายได4 ในหมวดเงินลงทุน (8.1/5-5) และมีการวิเคราะห�/ประมาณ
การ รายรับและรายจ7ายในอนาคต ผ7านทางระบบบัญชี 3 มิติ (8.1/5-6) 
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6. มีหน6วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน+าท่ีตรวจ ติดตามการใช+เงินให+เปPนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ0ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร� มีคณะกรรมการตรวจสอบประจําหน7วยงาน โดยทําการ
ตรวจสอบเบ้ืองต4นและมุ7งเน4นการตรวจสอบความครบถ4วน ถูกต4องของเงินสํารองจ7าย เงินทดรองราชการ  
และการบริหารงานพัสดุ ให4เป;นไปตามระเบียบการใช4เงินรายได4 พ.ศ.2545 (8.1/6-1) 

 

7. ผู+บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช+เงินให+เปPนไปตามเปBาหมาย และนําข+อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช+ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร� มีการจัดทําเอกสารแจ4งยอดเงินงบประมาณแผ7นดิน
คงเหลือแจ4งเวียนภาควิชา/ผู4บริหารทราบ เพ่ือให4ผู4บริหาร/หัวหน4าภาควิชา ใช4ในการวางแผน ติดตามเร7งรัด
การใช4เงินงบประมาณแผ7นดินให4เป;นไปตามแต7ละพันธกิจและเป;นไปตามระเบียบฯ (8.1/7-1) 
 
เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข4อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข4อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย 
ตัวบ6งชี้ที ่

2553 2554 2553 2554 2554 
การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

8.1 5 ข4อ 7 ข4อ 3.00 5.00 7 บรรลุ 7 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย 
ตัวบ6งชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 
การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

8.1 5 ข4อ 6 ข4อ 
(ไม7พบข4อ 

4) 

3.00 4.00 7 ไม7บรรล ุ 7 ข4อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีแผนกลยุทธ�ทางการเงินที่สอดคล4องกับแผนกลยุทธ�ของคณะ 

8.1/1-1 � เอกสารแผนกลยุทธ�/แผนปฏิบัติราชการประจําป!ทางการเงนิของคณะที่แสดงให4เห็นถึง
แหล7งที่มาและแหล7งใช4ไปของเงิน ที่ต4องการใช4ในการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ�ของคณะ ซ่ึง
ภายในแผนระบุวงเงนิงบประมาณที่ใช4ให4สอดคล4องกับรอบวงเงนิ 

8.1/1-2 � เอกสารรายงานการประชุมกรรมการประจําคณะ  
ที่มีการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําป! และตดิตามการรายงานผลตามแผนทางการเงินให4
สอดคล4องกับแผนการดาํเนินงานของคณะฯที่ปรับเปลี่ยน 

8.1/1-3 � เอกสารที่แสดงถึงการจัดทําคําของบประมาณแผ7นดิน และงบประมาณเงินรายได4ให4
สอดคล4องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ�ทางการเงินของคณะ และนํานโยบายหลักเกณฑ�แนวทางการ
จัดทํางบประมาณถ7ายทอดลงไปสู7หน7วยงานระดับภาควิชา และสํานักงานเลขานุการคณะ โดยให4
เสนอแผนความต4องการงบประมาณภายใต4แผนกลยุทธ�ของหน7วยงาน ในด4านการจัดการศึกษา 
การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด4านการเงิน หลักเกณฑ�การจัดสรร และการวางแผนการใช4เงินอย7างมี
ประสิทธิภาพ โปร7งใส ตรวจสอบได4 

8.1/2-1 � เอกสารที่แสดงถึงว7าคณะได4พิจารณากําหนดแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด4านการเงิน 
เพื่อให4มีฐานการเงินที่พึ่งพาตนเองได4 จากงบประมาณเงินรายได4ตามแนวทางการจัดสรร
งบประมาณของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ซ่ึงประกอบด4วย เงินรายได4จากการจัดการศึกษา (ค7า
หน7วยกิต ค7าธรรมเนียมการศึกษา) เงินรายได4จากการวิจัยและบริการวิชาการเงินรายได4จากการ
บริการงาน เป;นต4น 

8.1/2-2 � เอกสารที่แสดงถึงว7าคณะมีการจัดทําแผนการใช4เงินโดยมีระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ว7าด4วยเงินรายได4 พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ�การรับ-จ7ายเงินประเภทรายรับ-รายจ7าย เป;น
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ชัดเจน 

8.1/2-3 � เอกสารที่แสดงถึงว7าคณะมีการวางแผนการใช4เงินอย7างมีประสิทธิภาพ เช7น มีเงินสํารอง
จ7ายในวงเงนิไม7เกิน 10% ของเงินรายได4หน7วยงาน และเงินทดรองราชการได4ในวงเงิน 1 ล4าน
บาท เพื่อให4มีสภาพคล7องตัวในการหมุนเวียนเพื่อใช4จ7าย 

8.1/2-4 � เอกสารที่แสดงถึงว7าคณะมีคณะกรรมการกองทุนของคณะมีหน4าที่กํากับดูแลการบริหาร
เงินกองทุน การวางแผนและจัดสรรการใช4เงินกองทุนคณะให4เป;นไปอย7างมีประสิทธิภาพ
โปร7งใส และตรวจสอบได4 

8.1/2-5 � เอกสารที่แสดงถึงว7าคณะมีความโปร7งใสตรวจสอบได4 เช7น รายงานเงินคงเหลือประจําวันให4
ผู4บริหารทราบเป;นปIจจุบันทุกวัน มีการจัดทํางบพิสูจน�ยอดความถูกต4องของเงินฝากธนาคารทั้ง
เงินรายได4และเงินฝากธนาคารทดรองราชการของคณะประจําทุกเดือน โดยรายงานให4ผู4บริหาร
ทราบทุกเดือน และมีผลกระทบยอดบัญชีเงินรับฝากของภาควิชาและโครงการพิเศษ เพื่อความ
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
ถูกต4องโปร7งใส 

8.1/2-6 � เอกสารที่แสดงถึงว7ามีการจดัสรรงบพัฒนาบุคลากรจากเงินรายได4ของภาควิชา/คณะ 
เพื่อการพัฒนาบุคลากร 

3. มีงบประมาณประจําป!ที่สอดคล4องกับแผนปฏิบัติการในแต7ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
8.1/3-1 � เอกสารที่แสดงถึงว7ามีการจดัทําแผนงบประมาณเงินรายได4และงบประมาณแผ7นดนิ

ประจําป! เพื่อบริหารการใช4จ7ายเงินเป;นไปตามแผน โดยมีการวางแผนการใช4จ7ายเงนิในงบ
บุคลากร งบดําเนนิ งบลงทนุ และงบอุดหนนุในแต7ละป! เพื่อควบคุมการใช4เงินของภาควิชา/
คณะ ให4มีประสิทธิภาพ และเป;นไปตามแผนที่กําหนดไว4 

8.1/3-2 � เอกสารที่แสดงถึงว7ามีการจดัทํางบประมาณประจําป! 2554 ที่สอดคล4องกับพันธกิจ
สนับสนนุด4านวิชาการ ด4านทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม ด4านกิจกรรมนิสิต และพฒันาบุคลากร 
เช7น โครงการสัมมาทิฐิ โครงการศึกษาดูงานของคณาจารย� และสํานักงานเลขานุการ 
โครงการจัดการความรู4 เป;นต4น 

8.1/3-3 � เอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได4 และเปลี่ยนแปลงรายการ 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย7างเป;นระบบ และรายงานต7อคณะกรรมการประจําคณะอย7างน4อยป!ละ 2 คร้ัง 

8.1/4-1 � เอกสารการจัดทาํรายงานฐานะทางการเงนิ เงนิงบประมาณแผ7นดนิและเร7งรัดการเบิกจ7าย และ
เงินรายได4อย7างเป;นระบบครบถ4วนตามมาตรฐานสากล ประกอบไปด4วย งบดลุ งบร7ายได4-ค7าใช4จ7าย 
รายงานลูกหนี้เงนิรายได4 ลูกหนี้เงนิทดรองราชการ ทะเบยีนคุมเงนิทดรองราชการ รายการรายวัน 
รายงานเงนิคงเหลือประจาํวนั เพือ่นําเสนอผู4บริหารเป;นประจําทุกเดือนและรายงานผลการ
ดําเนนิงานงบประมาณเงนิรายไตรมาสแก7คณะกรรมการประจาํคณะป!ละ 2 คร้ัง เพื่อใช4เป;นข4อมูล
ในการตัดสนิใจของผู4บริหาร 

8.1/4-2 � เอกสารการจัดทํางบรายรับ-รายจ7าย เสนอคณบดีและรองคณบดีฝjายบริหาร เพื่อทราบและให4ความ
เห็นชอบ พร4อมส7งรายงานดังกล7าวให4ภาควิชา และหน7วยงานที่เก่ียวข4องทราบเป;นประจําทุกเดือน 

8.1/4-3 � เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
5. มีการนําข4อมูลทางการเงินไปใช4ในการวิเคราะห�ค7าใช4จ7าย และวิเคราะห�สถานะทางการเงินและความม่ันคงของ
คณะอย7างต7อเนื่อง 

8.1/5-1 � เอกสารการนําข4อมูลทางการเงินไปใช4ในการวิเคราะห�ค7าใช4จ7าย และวิเคราะห�สถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของคณะอย7างต7อเนื่องรายไตสมาส โดยนํารายรับ-รายจ7ายมาวิเคราะห�การใช4เงิน
งบประมาณเป;นไปตามแผนการใช4เงิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการใช4จ7ายประจําป! นาํข4อมูลทาง
การเงินและความม่ันคง รวมทั้งข4อมูลในส7วนการวิเคราะห�การเบิกจ7ายเงินงบประมาณแผ7นดนิ และใช4
เป;นข4อมูลการติดตามเร7งรัดหน7วยงานในการดาํเนินการเบิกจ7าย และเร7งรัดการเบิกใช4เงินยืมจากลูกหนี้ 
เพื่อดําเนินการเบิกจ7ายให4ถูกต4องครบถ4วน 

8.1/5-2 � เอกสารการจดัทาํข4อมูลทางการเงิน และสถานะทางการเงนิ เพื่อรายงานผู4บริหารทราบ พร4อมทัง้รายงาน
ในทีป่ระชมุคณะกรรมการประจาํคณะ/ภาควิชา เป;นประจาํทุกเดือน โดยนําเป;นวาระแจ4งเพื่อทราบ เร่ือง สรุป
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สถานะทางการเงนิของคณะ/ภาควชิา เพื่อแจ4งให4ทีป่ระชุมได4รับทราบสถานะทางการเงนิ 

8.1/5-3 � เอกสารการจัดทําการใช4จ7ายเงินกับกิจกรรมต7างๆของภาควิชา/คณะ มีผลลัพธ�จากการ
ทํางานอย7างไรบ4าง มีงบประมาณเหลือจ7ายในแต7ละแผนเท7าไหร7 

8.1/5-4 � เอกสารการจัดทําค7าใช4จ7ายต7อหัวของนิสิต 
8.1/5-5 � เอกสารการจัดทํารายงานการลงทนุของคณะ 
8.1/5-6 � เอกสารการวิเคราะห�เพื่อพยากรณ�รายรับและรายจ7ายในอนาคต 

6. มีหน7วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน4าที่ตรวจ ติดตามการใช4เงินให4เป;นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ�
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

8.1/6-1 � เอกสารแผน / ผลการตรวจสอบภายในการใช4เงินให4เป;นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ�ที่
มหาวิทยาลยักําหนด(เฉพาะคณะ และภาควชิาที่มีโครงการพิเศษ) 

8.1/6-2 � เอกสารแผน / ผลการตรวจสอบภายนอกการใช4เงินให4เป;นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ�ที่
มหาวิทยาลยักําหนด 

7. ผู4บริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใช4เงินให4เป;นไปตามเปDาหมาย และนาํข4อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช4ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ 

8.1/7-1 � เอกสารที่คณะมีการกําหนดระยะเวลาการจดัส7งรายงานข4อมูลทางการเงิน พร4อมสรุปวิเคราะห� 
และนํารายงานผลจากข4อมูลทางการเงินแจ4งเวียนภาควิชาและหน7วยงานที่เก่ียวข4อง เพื่อเร7งรัด
ติดตามการใช4เงนิของหน7วยงานให4เป;นไปตามเปDาหมาย และนาํข4อมูลจากรายงานทางการเงนิไปใช4ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ 
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องค0ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

  คณะสังคมศาสตร� ได4กําหนดตัวบ7งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในองค�ประกอบท่ี 9 จํานวน 1 ตัว
บ7งชี้  ซ่ึงเป;นองค�ประกอบท่ีคํานึงถึงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยคณะสังคมศาสตร� ได4
ดําเนินการ 1 ตัวบ7งชี้ มีผลการประเมินในภาพรวมขององค�ประกอบท่ี 9 เท7ากับ 5.00 คะแนน อยู7ในเกณฑ�
ระดับ ดีมาก ส7วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได4คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได4คุณภาพระดับ ดี 
สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได4  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.10  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค�ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน  

(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2554) 

คณะ กรรมการ 
เปBาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
ตัวบ6งชี้ หน6วย 

2554 2555 ตัวหาร 

ผลลัพธ0  
(% หรือ
สัดส6วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ0 
 (% หรือ
สัดส6วน) คณะ กรรมการ 

องค0ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 4.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข4อ 8 8 9 ข4อ 7 
(ไม7พบข4อ 5 และ 9) 

5.00 4.00 

 
 
ตัวบ6งช้ีท่ี 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบ6งช้ี กระบวนการ 
เปBาหมาย 8 ข4อ 
รอบระยะเวลา รองป!การศึกษา 2554 
เกณฑ0มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

� � 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล4องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะ ต้ังแต7ระดับภาควิชาหรือหน7วยงานเทียบเท7า และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

� � 2.  มีการกําหนดนโยบายและให4ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู4บริหารสูงสุดของคณะ 

� � 3.  มีการกําหนดตัวบ7งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคล4องกับอัตลักษณ�
ของมหาวิทยาลัย 

� � 4.  มีการดําเนินงานด4านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ4วน ประกอบด4วย 1) 
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ0มาตรฐาน 

ประจําป!ท่ีเป;นรายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต7อคณะกรรมการประจําคณะ และ
จัดส7งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป;นรายงานท่ีมีข4อมูลครบถ4วนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ7าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

� � 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส7งผลให4
มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ7งชี้ของแผนกลยุทธ�ทุกตัวบ7งชี้ 

� � 6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให4ข4อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องค�ประกอบคุณภาพ 

� � 7.  มีส7วนร7วมของผู4มีส7วนได4ส7วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต 
ผู4ใช4บัณฑิต และผู4ใช4บริการตามพันธกิจของคณะ 

� � 8.  มีเครือข7ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู4ด4านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว7าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร7วมกัน 

� � 9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด4านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาข้ึน และ
เผยแพร7ให4หน7วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช4ประโยชน� 

 
 
ผลการดําเนินงาน 
 

 สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร� ประเมินตนเองว7ามีผลการดําเนินงานครบท้ัง 9 ข4อ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล4องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะ ต้ังแต7ระดับภาควิชาหรือหน7วยงานเทียบเท7า และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
คณะสังคมศาสตร� มีระบบและกลไกการดําเนินงานดังนี้ 
- มีการจัดทําแผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจําป! เพ่ือแสดงให4เห็นถึงกระบวนการ 

ดําเนินงานด4านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให4เป;นส7วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี 
ดําเนินการเป;นประจําสําหรับหน7วยงาน ต้ังแต7การวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ การ
ประเมินคุณภาพภายใน และการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให4การดําเนินงานบรรลุเปDาประสงค�และเกิดการพัฒนา
อย7างต7อเนื่อง 

- มีการแต7งต้ังคณะกรรมประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร� มีหน4าท่ีรับผิดชอบงานใน
ส7วนท่ีเก่ียวข4องกับแผนงาน ข้ันตอน และวิธีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดทําเอกสาร
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  การให4คําปรึกษาและคําแนะนําในส7วนท่ีเก่ียวข4องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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2. มีการกําหนดนโยบายและให4ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู4บริหารสูงสุดของคณะ 

คณะสังคมศาสตร� มีการกําหนดนโยบายและให4ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน 
โดยเกิดจากการมีส7วนร7วมของบุคลากรภายในคณะ ต้ังแต7ระดับบุคคล และระดับภาควิชา มีกลไกการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ4นให4เกิดการพัฒนาคุณภาพอย7างต7อเนื่อง 

3. มีการกําหนดตัวบ7งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคล4องกับอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 
คณะสังคมศาสตร� ได4ใช4เอกลักษณ� และอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� คือ 
- เอกลักษณ0 (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� มุ7งสร4างศาสตร�แห7งแผ7นดิน เพ่ือความกินดีอยู7ดีของชาติ 

(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation) 
- อัตลักษณ0 (Identity) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 

สํานึกดี (Integrity) มุ7งม่ัน (Determination) สร4างสรรค� (Knowledge creation) สามัคคี (Unity) 
สําหรับตัวบ7งชี้อัตลักษณ� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กําหนดไว4 2 ตัวบ7งชี้ ได4แก7 
1) ผลการชี้นํา ปDองกัน หรือแก4ปIญหาสังคม ในประเด็นท่ีเก่ียวข4องกับการเกษตร 
2) ผลการชี้นํา ปDองกัน หรือแก4ปIญหาสังคม ในประเด็นท่ีเก่ียวข4องกับทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล4อม 
4. มีการดําเนินงานด4านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ4วนประกอบด4วย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําป!ท่ีเป;นรายงานประเมิน
คุณภาพ เสนอต7อคณะกรรมการประจําคณะ และจัดส7งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป;น
รายงานท่ีมีข4อมูลครบถ4วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ7านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ 

คณะสังคมศาสตร� มีการดําเนินงานด4านประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ4วน ดังนี้ 
- มีการดําเนินงานด4านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแผนงานการประเมินคุณภาพ

ภายในประจําป!ซ่ึงมีการควบคุม ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานในทุกรอบป!การศึกษา โดยกําหนดให4ทุก
หน7วยงานจัดส7งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในหน7วยงานช7วงเดือน
พฤษภาคม และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ในช7วงเดือนกรกฏาคม
ของทุกป! และได4จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข4อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ส7งสํานักประกัน
คุณภาพ ภายในเดือนตุลาคม 

- มีการจัดทํารายงานประกันคุณภาพของคณะสังคมศาสตร� ประจําป!การศึกษา 2554 โดยผ7าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ และส7งรายงานการประเมินตนเอง ประจําป!การศึกษา 2554 
ตามกําหนดเวลา โดยรายงานข4อมูลครบถ4วนตามท่ี สกอ. กําหนด ผ7านระบบ CHE QA Online  
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- มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาและปรับปรุงโดยผ7านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและส7งผลให4มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ7งชี้ของแผนกลยุทธ�ทุกตัวบ7งชี้ 

คณะสังคมศาสตร� ได4จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) เพ่ือแก4ไขจุดอ7อน และเสริมจุดแข็งใน
รอบป!การศึกษาถัดไป สํานักประกันคุณภาพจะทําการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
(สปค.02) เพ่ือติดตามความก4าวหน4าอย7างต7อเนื่องทุกป! 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให4ข4อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องค�ประกอบคุณภาพ 

คณะสังคมศาสตร�มีระบบสารสนเทศท่ีเผยแพร7ข4อมูล ข7าวสารในรูปแบบต7างๆ เพ่ือเป;นช7องทางใน
การเผยแพร7ข4อมูลด4านประกันคุณภาพให4บุคลากรได4รับทราบท่ีจัดทําโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�เพ่ือให4
บุคลากรทุกหน7วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช4ร7วมกัน ท้ัง ระบบฐานข4อมูลนิสิต ฐานข4อมูลการบริหาร
หลักสูตร ฐานข4อมูลงานวิจัย ฐานข4อมูลงานบริการวิชาการแก7สังคม ฐานข4อมูลงานบุคคล และฐานข4อมูล
งานการเงิน ซ่ึงดําเนินการในเรื่องระบบบัญชี 3 มิติ ในด4านการออกใบเสร็จรับเงินออนไลน� และระบบเงิน
ทดรองจ7ายมีการเชื่อมโยงฐานข4อมูลของวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ผ7านระบบเครือข7ายข4อมูล Uninet ท่ี
สามารถนําไปใช4ได4ในหลายๆ ด4าน และนอกจากนี้สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ยังได4
ดําเนินการนําสารสนเทศต7างๆ ท่ีเป;นประโยชน�ซ่ึงเก่ียวข4องและสนับสนุนการประกันคุณภาพไว4บนเว็บไซต�
ของสํานักประกันคุณภาพ www.qa.ku.ac.th  

7. มีส7วนร7วมของผู4มีส7วนได4ส7วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผู4ใช4บัณฑิต 
และผู4ใช4บริการตามพันธกิจของคณะ 

- คณะสังคมศาสตร�เปnดโอกาสให4นิสิตมีส7วนร7วมในการประเมินคุณภาพด4านการเรียนการสอน จาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู4เรียนท่ีมีต7อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู4  

- คณะสังคมศาสตร� มีการสํารวจความความพึงพอใจของผู4ใช4บริการ ของกิจกรรมการให4บริการ
วิชาการระดับคณะวิชา สถาบัน และสํานัก 

- บุคลากรภายในคณะฯสังคมศาสตร� มีส7วนร7วมในการแสดงความคิดเห็นและให4ข4อเสนอแนะจาก
การประเมินความพึงพอใจในการเข4าร7วมโครงการกิจกรรมต7างๆ ท่ีคณะดําเนินการ 

- มีการแต7งต้ังเป;นคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพ่ือให4มีส7วนร7วมในการพัฒนาระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพให4สอดคล4องกับกระบวนการดําเนินงานภายในของหน7วยงานทุกระดับ และตอบสนอง
ต7อพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

- การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะสังคมศาสตร�ได4เรียนเชิญผู4บริหาร บุคลากร นิสิต 
ผู4ประกอบการ และผู4มีส7วนได4ส7วนเสียท่ีเก่ียวข4องมาสัมภาษณ� เพ่ือเป;นข4อมูลปDอนกลับในการพัฒนาและ
ปรับปรุงต7อไป 
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8. มีเครือข7ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู4ด4านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว7างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร7วมกัน 

คณะสังคมศาสตร� มีนโยบายและระบบส7งเสริมการสร4างเครือข7ายด4านการประกันคุณภาพระหว7าง 
หน7วยงานท้ังภายในและภายนอก โดยการส7งบุคลากรเข4าร7วมกิจกรรม/โครงการต7างๆ ดังนี้ 
 - เข4าร7วมโครงการบรรยายและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู4 สู7การประกันคุณภาพ” 
ในวันศุกร�ท่ี 16 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 - เข4าร7วมโครงการจัดการความรู4 (KM) การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ          
เพ่ือการประกันคุณภาพและศึกษาดูงาน ประจําป! 2555 ระหว7างวันท่ี 26-28 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา และสถานีวิจัยพืชไร7สุวรรณวาจกกสิกิจ อ.ปากช7อง จ.นครราชสีมา 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด4านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาข้ึน และเผยแพร7ให4
หน7วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช4ประโยชน� 

 

คณะสังคมศาสตร� มีนโยบายให4คณะกรรมการประกันคุณภาพ ค4นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี
ของหน7วยงานตามระบบประกันคุณภาพ จึงได4ดําเนินการจัดทําเอกสารต4นแบบเอกสารประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ ประกอบด4วย คู7มือการประกันคุณภาพของคณะสังคมศาสตร� ร7าง-รายงานการประเมิน
ตนเองภายในระดับคณะวิชา คณะสังคมศาสตร� และแบบจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจประเมิน
ตนเอง 

และจัดโครงการประกวดผลงานการดําเนินงานการประกันคุณภาพ คณะสังคมศาสตร� ซ่ึงมี
นโยบายให4ดําเนินการต7อเนื่องเป;นประจําทุกป! ต้ังแต7ป! 2551 จนถึงปIจจุบัน เพ่ือเป;นกลไกสําคัญท่ีช7วย
ผลักดันระบบคุณภาพการศึกษาให4เกิดการพัฒนาอย7างต7อเนื่อง และค4นหาแนวทางการปฏิบัติท่ีดีภายใน
องค�กรท่ีสร4างคุณค7าจากการดําเนินงานตามระบบคุณภาพ นําไปสู7การแลกเปลี่ยนเรียนรู4ประสบการณ�
ร7วมกัน ซ่ึงในป!การศึกษา 2554 มีหน7วยงานท่ีได4รับรางวัลคุณภาพ ได4แก7 

 

 องค�ประกอบท่ี 1  ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาภูมิศาสตร� และสํานักงานเลขานุการ 
 องค�ประกอบท่ี 2  ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชารัฐศาสตร�ฯ และสํานักงานเลขานุการ 
 องค�ประกอบท่ี 6  ภาควิชาจิตวิทยา 
 องค�ประกอบท่ี 8     ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชารัฐศาสตร� ภาควิชาสังคมวิทยาฯ  
     สํานักงานเลขานุการ และโครงการสหวิทยาการสาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร� 
 องค�ประกอบท่ี 9  ภาควิชาภูมิศาสตร� และภาควิชาสังคมศาสตร�ฯ 
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เกณฑ0การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข4อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข4อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข4อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข4อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข4อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

9.1 6 ข4อ 9 ข4อ 3.00 5.00 8 ข4อ บรรล ุ 8 ข4อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท7ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต7างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ0 เปBาหมาย เปBาหมาย ตัวบ6งชี้ท่ี 
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เปBาหมาย 2555 

9.1 6 ข4อ 7 ข4อ 
(ไม7พบข4อ 
5 และ 9) 

3.00 4.00 8 ข4อ ไม7บรรล ุ 8 ข4อ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล4องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะ ตั้งแต7ระดับภาควิชาหรือหน7วยงานเทียบเท7า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

9.1/1-1 � เอกสารที่แสดงถึงการดําเนนิงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
สอดคล4องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอย7างต7อเนื่องและได4รับความ
ร7วมมือจากบุคลากรเป;นอย7างด ี

9.1/1-2 � เอกสารการจัดทําแผนการประกันคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร�  
9.1/1-3 � เอกสารคําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการฝjายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร� 
9.1/1-4 � เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการการฝjายประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะสังคมศาสตร� 
9.1/1-5 � เอกสารที่อ4างถึงระบบประกันคุณภาพทีน่ํามาใช4ต4องเป;นส7วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่ดาํเนนิการเป;นประจาํ โดยเร่ิมจากการวางแผน การดาํเนินการตามแผน การ
ตรวจสอบ การประเมินและการปรับปรุงพฒันา เพื่อให4การดําเนนิภารกิจบรรลุเปDาประสงค� 
และมีการพฒันาอย7างต7อเนื่อง เช7น รายงานการประชุมภาควิชา ประจาํป!การศึกษา 2554 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
9.1/1-6 � เอกสารการกําหนดผู4รับผิดชอบและประสานงานด4านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดัน

ให4มีการประกันคุณภาพเกิดข้ึนอย7างต7อเนื่อง ตั้งแต7ระดับคณะวิชา ภาควิชา/สาขาวิชา 
จนถึงระดับผู4ปฏิบัติแต7ละบุคคล 

9.1/1-7 � เอกสารคู7มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร� ประจําป!การศึกษา 2554 
(กล7องเอกสารหมายเลข 9) 

9.1/1-8 � เอกสารคู7มือตัวบ7งชี้และเกณฑ�การประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวชิา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� (กล7องเอกสารหมายเลข 9) 

2. มีการกําหนดนโยบายและให4ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู4บริหารสูงสุดของคณะ 

9.1/2-1 � เอกสารการกําหนดนโยบายและแผนเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาํป!การศึกษา 
2554 ที่ชัดเจน ดงัแสดงไว4ในแผนยุทธศาสตร�การบริหารและแผนปฏิบัติราชการประจาํป! 2554 
(ประเดน็ยทุธศาสตร�ที ่5 การพฒันาระบบการบริหารที่มีธรรมาภิบาลและระบบการปฏิบัติงานให4
รวดเร็ว) 

9.1/2-2 � เอกสารคู7มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร� ประจําป!การศึกษา 2554  
(กล7องเอกสารหมายเลข 9) 

9.1/2-3 � เอกสารโครงการประกวดผลงานการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1/2-4 � เอกสารโครงการฝsกอบรมเชิงปฏิบัติการในเร่ืองการประกันคุณภาพ 
9.1/2-5 � เอกสารโครงการผลักดนัการดาํเนนิงานให4บรรลุเปDาหมาย 
9.1/2-6 � เอกสารที่แสดงกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัตงิานตั้งแต7ระดับบุคคล ระดบัภาควชิา หรือระดบัคณะวชิา  

ถึงมหาวิทยาลัย เพื่อให4ได4คุณภาพตามที่มหาวิทยาลยัหรือคณะวิชากําหนด 
9.1/2-7 � เอกสารที่แสดงกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ4นให4เกิดการพฒันาคุณภาพ 

อย7างต7อเนื่อง เช7น เอกสารทีป่รากฏในรายงานการประชุมภาควิชา ประจาํป!การศึกษา 2554 
เอกสารการประชุมคณะกรรมการฝjายประกันคุณภาพการศึกษา  

9.1/2-8 � เอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําป!การศึกษา 2554 ของภาควิชา / 
โครงการสหวิทยาการ/ สํานักงานเลขานุการ / คณะ 

9.1/2-9 � เอกสารแผนพัฒนาและปรับปรุง คณะสังคมศาสตร�  ประจาํป!การศึกษา 2554 
9.1/2-10 � เอกสารคําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร� 

(ดูเอกสารหลักฐานหมายเลข 9.1/1-3) 
3. มีการกําหนดตัวบ7งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล4องกับอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 

9.1/3-1 � เอกสารแสดงถึงการกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ7งชี้ที่ใช4เป;นกรอบในการ
ดําเนินงานของคณะเพิ่มเติมตามอัตลักษณ�ของตนเอง 

9.1/3-2 � เอกสารแสดงถึงตัวบ7งชี้เพิ่มเติมข้ึนตามอัตลักษณ�ของคณะ ควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค�ครบถ4วนทั้งปIจจัยนาํเข4า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ� 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
9.1/3-3 � เอกสารแสดงถึงเกณฑ�หรือแนวปฏิบัตทิี่ดีที่ใช4กํากับแต7ละตวับ7งชี้ ต4องสามารถวัด

ระดับคุณภาพตามเปDาหมายของตัวบ7งชี้นัน้ๆ และเป;นเกณฑ�ทีน่าํไปสู7การปรับปรุงพฒันา
อย7างต7อเนื่อง 

9.1/3-4 � เอกสารแสดงถึงการพัฒนาตัวบ7งชี้และกําหนดเป;นตัวบ7งชี้ของคณะ โดยได4รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

4. มีการดําเนินงานด4านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ4วนประกอบด4วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําป!ที่เป;นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต7อ
คณะกรรมการประจําคณะ และจัดส7งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป;นรายงานที่มีข4อมูลครบถ4วน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ7านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

9.1/4-1 � เอกสารที่แสดงถึงการดําเนนิการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
สมบูรณ�ครบถ4วนโดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนนิงาน และ
การประเมินคุณภาพ 

9.1/4-2 � เอกสารที่แสดงถึงการนําวงจร PDCA ตั้งแต7ข้ันการวางแผนการดําเนินงาน (P) การ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด (D) มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน การตรวจสอบ 
และการประเมินผลการดาํเนินงาน (C) และการจัดทํารายงานการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามผลการประเมิน (A) เข4ามาใช4ในการดําเนนิงานด4านระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

9.1/4-3 � เอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจาํป!การศึกษา 2554 ของภาควชิา / 
โครงการสหวทิยาการ/ สํานักงานเลขานุการ / คณะ โดยเป;นรายงานที่มีข4อมูลครบถ4วนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  

9.1/4-4 � เอกสารแผนพัฒนาและปรับปรุง คณะสังคมศาสตร� ประจาํป!การศึกษา 2554  
ที่ผ7านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะ /แผนพัฒนาและปรับปรุง ของภาควิชา 
ที่ผ7านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํภาควชิา 

9.1/4-5 � เอกสารรายงานประจําป!ที่เป;นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต7อคณะกรรมการ 
ประจําคณะ และจัดส7งสาํนักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา (กล7องเอกสารหมายเลข 9) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและส7งผลให4มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ7งชี้ของแผนกลยุทธ�ทุกตัวบ7งชี้ 

9.1/5-1 � เอกสารแผนพัฒนาและปรับปรุง คณะสังคมศาสตร� ประจาํป! 2554 /  
เอกสารแผนพัฒนาปรับปรุงตามข4อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินภายในของคณะ 

9.1/5-2 � เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให4ข4อเสนอแนะใน
การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของหน7วยงาน 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
6. มีระบบสารสนเทศที่ให4ข4อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค�ประกอบคุณภาพ 

9.1/6-1 � เอกสารที่แสดง Web Site ประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร� 
9.1/6-2 � เอกสารที่แสดงข4อมูลและสารสนเทศที่สนับสนนุการประกันคุณภาพ และใช4ร7วมกัน 

ทั้งระดับบุคคล และคณะ ในการดําเนินการจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
มีการนําข4อมูลจากส7วนกลางของมหาวิทยาลัยมาปรับใช4 เช7น Website เก่ียวกับ
ฐานข4อมูลงานวิจัย (http://www.rdi.ku.ac.th/) ข4อมูลการสํารวจความพึงพอใจของผู4ใช4บัณฑิต
จากกองแผนงาน (http:///www. planning.ku.ac.th/planning/index.php)  
เข4าระบบแอซท� (Asst System) ซ่ึงเป;นระบบที่พฒันาข้ึนจากการศึกษารูปแบบระบบช7วยเหลือ 
ผู4ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (http://www.edutechzone.com/helpqa) 

7. มีส7วนร7วมของผู4มีส7วนได4ส7วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผู4ใช4บัณฑิต และผู4ใช4บริการ
ตามพันธกิจของคณะ 

9.1/7-1 � เอกสารที่แสดงถึงคณะส7งเสริมให4นิสิต คณาจารย� และบุคลากรของคณะเข4ามามีส7วน
ร7วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เช7น 
 - รายงานการประชุมภาควชิาทีแ่สดงถึงการส7งเสริมให4คณาจารย� และบุคลากรของ
ภาควิชาเข4ามามีส7วนร7วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา (ดูเอกสารหลักฐาน
หมายเลข 9.1/1-4)  
 - การจัดการเรียนการสอน มีการสอดแทรกการให4ความรู4และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก7นิสิต (ดูหลักฐานที่ภาควิชา/โครงการสหวทิยาการ) 
 - รายงานภาควิชา/โครงการกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตในชั้นป!ที่ 1 มีการให4ความรู4
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก7นิสิต  
 - การจัดโครงการส7งเสริมให4นิสติมีความรู4ด4านการประกันคุณภาพ 
 - มีระบบส7งเสริมให4นิสิตนําความรู4ด4านประกันคุณภาพไปใช4กับกิจกรรมของนิสิต  
และมีส7วนร7วมในการประกันคุณภาพของหน7วยงาน(ดูเอกสารหลักฐานหมายเลข 2.4/5-3) 
 - ระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย�โดยนสิิต ผ7านระบบเครือข7าย ของสํานัก
บริการคอมพิวเตอร� 
 - ข4อมูลการสัมภาษณ�นสิิตของภาควชิา ที่เปnดโอกาสให4นิสิตมีส7วนร7วมในการให4ข4อเสนอแนะ เพื่อ
นําข4อมูลทีไ่ด4รับมาใช4ในการ 
      - การจัดทําเอกสารเผยแพร7ในรูปแบบต7างๆ เพื่อเป;นช7องทางในการเผยแพร7ข4อมูล
ด4านประกันคุณภาพให4นสิิตได4รับทราบ 

9.1/7-2 � เอกสารที่แสดงถึงการเปnดโอกาสให4ผู4มีส7วนได4ส7วนเสีย โดยเฉพาะผู4ใช4บัณฑิต และ
ผู4รับบริการตามพันธกิจของคณะ เช7น ผู4รับบริการด4านการวิจัย หรือชุมชนผู4รับบริการ
ทางวชิาการของคณะ ได4เข4ามามีส7วนร7วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการ
ร7วมเป;นกรรมการ การร7วมกําหนดตัวบ7งชี้และเปDาหมาย การให4ข4อมูลปDอนกลับ หรือการ
ให4ความร7วมมือกับคณะในการดําเนินกิจกรรมต7างๆ ด4านการประกันคุณภาพ เป;นต4น 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
หรือโดยการประเมินความพึงพอใจต7อการใช4บัณฑิต ผ7านทางระบบประเมิน
อิเล็กทรอนิกส�ของมหาวิทยาลัย 

8. มีเครือข7ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู4ด4านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว7างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร7วมกัน 
9.1/8-1 � เอกสารที่แสดงถึงการสร4างเครือข7ายการประกันคุณภาพระหว7างมหาวิทยาลัย และ

ในส7วนที่เก่ียวกับกิจกรรมนิสิต และอ่ืนๆ  
9.1/8-2 � เอกสารที่แสดงถึงการทํางานด4านการประกันคุณภาพร7วมกันในเครือข7าย มีผลการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีพัฒนาการด4านต7างๆ ที่เกิดข้ึน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู4ภายใน
เครือข7าย 

9.1/8-3 � เอกสารที่แสดงถึงการติดตาม ประเมินผลการสร4างเครือข7าย เพื่อนําไปสู7การ
พัฒนาการทํางานร7วมกันอย7างต7อเนื่อง 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด4านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพฒันาข้ึน และเผยแพร7ให4หน7วยงานอ่ืน
สามารถนาํไปใช4ประโยชน� 

9.1/9-1 � เอกสารที่แสดงโครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ 
 -  โครงการพัฒนาและปรับปรุงคู7มือประกันคุณภาพของคณะสงัคมศาสตร� แบบ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจประเมินตนเอง แบบรายงานผลการดาํเนินงาน 
และแบบคํานวณตัวบ7งชี ้(กล7องเอกสารหมายเลข 9) 

9.1/9-2 � เอกสารที่แสดงโครงการผลกัดันการดําเนนิงานให4บรรลุเปDาหมาย 
 - โครงการฝsกอบรมเชิงกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ�และเอกลักษณ�  
 - โครงการฝsกอบรมอาจารย�และเจ4าหน4าที่ เพื่อให4ความรู4เก่ียวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมพร4อมรับการตรวจประเมิน 
 - โครงการพัฒนา web site ด4านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 - โครงการฝsกอบรมการให4ความรู4ด4านประกันคุณภาพการศึกษาแก7นิสิต 

9.1/9-3 � เอกสารโครงการสัมมนา เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาบุคลากร 
ในองค�กร 

9.1/9-4 � เอกสารโครงการประกวดผลงานการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1/9-5 � เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร7แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป;นวิธปีฏิบัติ

ที่ดีให4กับสาธารณชน และให4หน7วยงานอ่ืนไปใช4ประโยชน� 
9.1/9-6 � เอกสารที่แสดงถึงการวิจัยสถาบันด4านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไป

พัฒนางานด4านประกันคุณภาพการศึกษา 
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ส�วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ�งช้ีและเกณฑ�ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
 

คณะสังคมศาสตร� ได�ดําเนินการตามตัวบ�งชี้และเกณฑ�การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. จํานวน 19 
ตัวบ�งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได�คะแนนเฉลี่ย 3.79 ผลประเมินได�คุณภาพระดับ ดี ส�วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได�คะแนนเฉลี่ย 3.55 ผลประเมินได�คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได�ดังตาราง 2.1 

ตารางท่ี 2.1  สรุปผลการประเมินตามตัวบ�งชี้และเกณฑ�ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

ผลการดําเนินงาน 
ป* 2554 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับคุณภาพ 
ตัวบ�งชี้ 

เป0าหมาย 
2554 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ�งชีข้อง สมศ. (1-11 ตัวบ�งชี้) ยกเว4น ตัวบ�งชี้ท่ี 4 3.70 3.49 ดี พอใช4 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ�งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ�งชี้) ยกเว4น ตัวบ�งชี้ท่ี 4 และ12 3.79 3.55 ดี ดี 
ด4านคุณภาพบัณฑิต 2.93 2.93 พอใช4 พอใช4 
1. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป: 
80 87.74 87.74 4.39 4.39 ดี ดี 

2. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาต ิ

3.51 3.96 3.96 3.96 3.96 ดี ดี 

3. ผลงานของผู�สาํเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโทท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร� 

15 2.19 2.19 0.44 0.44 ต�องปรับปรุง
เร�งด�วน 

ต�องปรับปรุง
เร�งด�วน 

4. ผลงานของผู�สาํเรจ็การศึกษาระดบั 
     ปริญญาเอกท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร�

ยังไม�มผีู�สําเร็จการศึกษา 

ด4านงานวิจัยและงานสร4างสรรค� 4.19 3.36 ดี พอใช4 
5. งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ท่ีได�รบัการ

ตีพิมพ�หรือเผยแพร� 
10 12.03 11.42 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

6. งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ท่ีนําไปใช�
ประโยชน� 

12 18.52 11.11 4.63 2.63 ดีมาก ต�อง
ปรับปรุง 

7. ผลงานวิชาการท่ีได�รับการรับรอง
คุณภาพ 

5 5.86 4.63 2.93 2.31 พอใช� ต�อง
ปรับปรุง 

ด4านการบริการวิชาการแก�สังคม 3.33 4.00 พอใช4 ดี 
8. ผลการนําความรู�และประสบการณ�จาก

การให�บริการวิชาการมาใช�ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

20 10 100 1.67 5.00 ต�อง
ปรับปรุง 

ดีมาก 

9. ผลการเรยีนรู�และเสรมิสร�างความ
เข�มแข็งของชุมชนหรือองค�กรภายนอก 

 

5 5 3 5.00 3.00 ดีมาก พอใช� 
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ผลการดําเนินงาน 
ป* 2554 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับคุณภาพ 

ด4านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.50 4.00 ดี ดี 
10. การส�งเสริมและสนับสนุนด�านศิลปะ

และวัฒนธรรม 
4 4 4 4.00 4.00 ดี ดี 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 5 4 
(ไม�พบข�อ5) 

5.00 4.00 ดีมาก ดี 

ด4านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 3.73 3.73 ดี ดี 
12. การปฏิบัตติามบทบาทหน�าท่ีของสภา

สถาบัน 
ไม�ประเมินระดับคณะวิชา 

13. การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของ
ผู�บริหารสถาบัน 

3.51 4.12 4.12 4.12 4.12 ดี ดี 

14. การพัฒนาคณาจารย� 3.51 4.00 4.00 3.33 3.33 พอใช� พอใช� 
ด4านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 3.74 3.87 ดี ดี 
15.ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต�นสังกัด 

3.51 4.79 3.87 4.79 3.87 ดี ดี 

กลุ�มตัวบ�งชี้อัตลกัษณ�        
16.1 ผลการบริหารสถาบันให�เกิดอัตลักษณ�        
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ�ของ
สถาบัน 

       

17. ผลการพัฒนาตามจุดเน�นและจุดเด�นท่ี
ส�งผลสะท�อนเปIนอัตลักษณ�ของสถาบัน 

       

กลุ�มตัวบ�งชีม้าตรการส�งเสริม        
18.1 ผลการช้ีนํา ปJองกัน หรือแก�ปKญหาของ
สังคมในประเด็นท่ี 1 

       

18.2 ผลการช้ีนํา ปJองกัน หรือแก�ปKญหาของ
สังคมในประเด็นท่ี 2 
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 สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป:การศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานในแต�ละตัวบ�งชี้ ได�ดังนี้ 

ด4านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ�งช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได4งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป*  

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  ร�อยละ 80 

รอบระยะเวลา  ป:การศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน   (ใช�ข�อมูลจากกองแผนงาน) 
ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน 

2553 2554 รวม 2 ป* 
1 จํานวนผู�ตอบแบบสํารวจ 455 656 1111 
2 จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษา 465 689 1163 
3 จํานวนบัณฑิตทีไ่ด�งานทาํหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 
240 372 612 

4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต�อ 105 178 283 
5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก�อนเข�าศึกษา 8 7 15 
6 จํานวนบัณฑิตทีไ่ด�รับการเกณฑ�ทหาร ลา

อุปสมบท 
- 2 2 

7 จํานวนบัณฑิตทีไ่ม�ได�งานทํา 102 52 154 
8 จํานวนบัณฑิตที่สาํเร็จการศึกษาในรอบป:

นั้นที่ตอบแบบสํารวจ (ไม�นบัรวมผู�ที่มีงาน
ทําก�อนเข�าศึกษา ผู�ศึกษาต�อ และลา
อุปสมบท) 

342 424 766 

9 ร�อยละบัณฑิตที่ได�งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป: 

70.18 87.74 80.00 

10 คะแนนทีไ่ด� 70.18/100*5=3.51 87.74/100*5=4.39 80/100*5=4.00 
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เกณฑ�การประเมิน  

 ใช�บัญญัติไตรยางศ�เทียบ กําหนดร�อยละ 100 เท�ากับ 5 คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัว
บ�งชี้ท่ี 2553 2554 รวม 2 ป* 2553 2554 รวม 2 ป* 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

240 372 612 1 
342 

70.18 
424 

87.74 
766 

80 3.51 4.39 4.00 80 บรรล ุ 80 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท�ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต�างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัว
บ�งชี้ท่ี 2553 2554 รวม 2 ป* 2553 2554 รวม 2 ป* 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

240 372 612 1 
342 

70.18 
424 

87.74 
766 

80 3.51 4.39 4.00 80 บรรล ุ 80 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําป:การศึกษา 2554 
1-2 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําป:การศึกษา 2553 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  ค�าเฉลี่ย 3.51 

รอบระยะเวลา  ป:การศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน   (ใช�ข�อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน 

2553 2554 
1 - จํานวนผู4สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (คน)  698 
2 - จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได�รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (คน)  
 68 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ�างท่ีมีต�อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.15 3.96 

4 - จํานวนผู�ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ�างท่ีมีต�อผู�สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

 68 

5 - ร�อยละของผู�ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ�างท่ีมีต�อผู�สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

 68/223*100 
= 30.49 

6 จํานวนผู4สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน)  423 
7 - จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได�รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (คน)  
 รอผลจากกอง

แผนงาน 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ�างท่ีมีต�อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 รอผลจากกอง
แผนงาน 

9 - จํานวนผู�ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ�างท่ีมีต�อผู�สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

 รอผลจากกอง
แผนงาน 

10 - ร�อยละของผู�ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ�างท่ีมีต�อผู�สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

 รอผลจากกอง
แผนงาน 

11 จํานวนผู4สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (คน)  - 
12 - จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได�รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (คน)  
 - 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ�างท่ีมีต�อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 - 

14 - จํานวนผู�ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ�างท่ีมีต�อผู�สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

 - 

15 - ร�อยละของผู�ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ�างท่ีมีต�อผู�สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

 

 - 
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ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน 
2553 2554 

16 ผลรวมของค�าคะแนนท่ีได4จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห�งชาติ 

 - 

17 จํานวนบัณฑิตท่ีได4รับการประเมินท้ังหมด 50 68 

 

เกณฑ�การประเมิน  

 ใช�ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

2 4.15 3.96 4.15 3.96 3.51 บรรลุ 3.51 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท�ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต�างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

2 4.15 3.96 4.15 3.96 3.51 บรรลุ 3.51 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ ประจําป:การศึกษา 2554 
2.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ ประจําป:การศึกษา 2553 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 3  ผลงานของผู4สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได4รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร� 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  ร�อยละ 15 

รอบระยะเวลา  ป:ปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป* 

ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน ค�า
นํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
นํ้าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ�เผยแพร�สู�
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25 4 1.00 3 0.75 7 1.75 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ�ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 - - - - - - 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ�ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.75 25 18.75 1 0.75 26 19.30 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ�ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ 

1.00 - - - - - - 

5 งานสร�างสรรค�ทีไ่ด�รับการเผยแพร�
ในระดับสถาบนัหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสร�างสรรค�ทีไ่ด�รับการเผยแพร�
ในระดับชาต ิ

0.25 - - 27 6.75 27 6.75 

7 งานสร�างสรรค�ทีไ่ด�รับการเผยแพร�
ในระดับความร�วมมือระหว�าง
ประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสร�างสรรค�ทีไ่ด�รับการเผยแพร�
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร�างสรรค�ทีไ่ด�รับการเผยแพร�
ในระดับนานาชาต ิ
 

1.00 - - 1 1 1 1 
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ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป* 

ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน ค�า
นํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
นํ้าหนัก 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ�หรือเผยแพร� 29 19.75 32 9.25 61 29.00 
11 จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ทั้งหมด  
368 423 791 

12 ผลงานของผู�สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร� 

5.37 2.19 3.67 

13 คะแนนที่ได4 
5

25
×

37.5 =1.07 5
25

×
19.2 = 0.44 5

25
×

67.3  = 0.73 

หมายเหตุ : ข�อมูลไม�นับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารย�และนิสิต 
 

เกณฑ�การประเมิน  
 ใช�บัญญัติไตรยางศ�เทียบ กําหนดร�อยละ 25 เท�ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ�มสาขาวิชา 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ� 
เป0าหมาย เป0าหมาย ตัว

บ�ง
ชี้ที ่ 2553 2554 รวม 2 ป* 2553 2554 รวม 2 

ป* 
2554 

การ
ประเมิน
เป0าหมา

ย 2555 

19.75 9.25 29.00 3 
368 

5.37 
423 

2.19 
791 

3.67 1.07 0.44 0.73 15 ไม�
บรรล ุ

15 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท�ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต�างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ� 

เป0าหมาย เป0าหมาย ตัว
บ�ง
ชี้ที ่ 2553 2554 รวม 2 ป* 2553 2554 รวม 2 

ป* 
2554 

การ
ประเมิน
เป0าหมา

ย 2555 

19.75 9.25 29.00 3 
368 

5.37 
423 

2.19 
791 

3.67 1.07 0.44 0.73 15 ไม�
บรรล ุ

15 

 

 รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3-1 สรุปผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร� 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 4  ผลงานของผู4สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได4รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร� 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  ร�อยละ - 

รอบระยะเวลา  ป:ปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป* 

ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน ค�าน้ําหนัก

จํานวน ค�าถ�วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ�ในรายงานสบืเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข�อมูล 
TCI 

0.25       

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยู�ในประกาศของ สมศ. 

0.50       

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข�อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู�ในควอไทล� ท่ี 3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในป:ล�าสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ� หรือมีการ
ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีช่ือปรากฏอยู�ในประกาศ สมศ. 

0.75       

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข�อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยู�ในควอไทล�ท่ี 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในป:ล�าสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ� หรือมี
การตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดบั

1.00       
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ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป* 

ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน ค�าน้ําหนัก

จํานวน ค�าถ�วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
น้ําหนัก 

นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏในฐานข�อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

5 งานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการเผยแพร�ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125       

6 งานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการเผยแพร�ใน
ระดับชาต ิ

0.25       

7 งานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการเผยแพร�ใน
ระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ 

0.50       

8 งานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการเผยแพร�ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75       

9 งานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการเผยแพร�ใน
ระดับนานาชาต ิ

1.00       

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ�หรือเผยแพร�       
11 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก

ท้ังหมด  

 ยังไม�มีผู�สําเร็จ
การศึกษา 

 ยังไม�มีผู�สําเร็จการศึกษา  ยังไม�มีผู�สําเร็จการศึกษา 

12 ผลงานของผู�สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอก
ท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร� 

 ยังไม�มีผู�สําเร็จ
การศึกษา 

 ยังไม�มีผู�สําเร็จการศึกษา  ยังไม�มีผู�สําเร็จการศึกษา 

13 คะแนนท่ีได� 
5

50
× = 5

50
× = 5

50
× = 

หมายเหตุ : ข�อมูลไม�นับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารย�และนิสิต 
 

เกณฑ�การประเมิน  
 ใช�บัญญัติไตรยางศ�เทียบ กําหนดร�อยละ 50 เท�ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ�มสาขาวิชา 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัว

บ�งชี้
ท่ี 

2553 2554 รวม 2 ป* 2553 2554 รวม 2 
ป* 

2554 

การ
ประเมิน
เป0าหมาย 

2555 

   4 
 

 
 

 
 

       

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4-1  ยังไม�มีผู�สําเร็จการศึกษา 
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ด4านงานวิจัยและงานสร4างสรรค� 
 

ตัวบ�งช้ีท่ี 5  งานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ท่ีได4รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร� 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  ร�อยละ 10 

รอบระยะเวลา  ป:ปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน   (ใช�ข�อมูลจากฐานข�อมูลของ สวพ.มก.) 

ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป* 

ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน ค�า
นํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วงน้ําหนัก จํานวน ค�าถ�วงน้ําหนัก จํานวน ค�าถ�วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ�ในรายงานสบืเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข�อมูล 
TCI 

0.25 18 4.50 16 4.00 34 8.50 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู�ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.50 21 10.50 3 1.5 24 12.00 

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข�อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารน้ันถูกจัดอยู�ในควอไทล� ท่ี 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในป:ล�าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ� หรือมีการตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยู�ในประกาศ สมศ. 

0.75 2 1.50 - - 2 1.50 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข�อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู�ในควอไทล�ท่ี 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในป:ล�าสุด ใน 

1.00 1 1.00 3 3 4 4.00 
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ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป* 

ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน ค�า
นํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วงน้ําหนัก จํานวน ค�าถ�วงน้ําหนัก จํานวน ค�าถ�วง
น้ําหนัก 

subject category ท่ีตีพิมพ� หรือมีการ
ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏในฐานข�อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

5 งานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการเผยแพร�ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 4 0.50 - - 4 0.50 

6 งานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการเผยแพร�ใน
ระดับชาต ิ

0.25 - - 5 1.25 5 1.25 

7 งานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการเผยแพร�ใน
ระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการเผยแพร�ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการเผยแพร�ใน
ระดับนานาชาต ิ

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ�หรือเผยแพร� 46 18 27 9.75 73 27.75 

11 จํานวนอาจารย�ประจาํและนักวจิัยประจํา
ทั้งหมด  

76 81 157 

12 งานวิจยัหรืองานสร�างสรรค�ที่ได�รับการตีพิมพ�
หรือเผยแพร� 

46 27 7. 

 คะแนนทีไ่ด� 23.68/10*5=11.84 12.03/10*5=6.02 22.75/10*5=17.67 

หมายเหตุ : ข�อมูลไม�นับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารย�และนิสิต 

 

เกณฑ�การประเมิน  

 ใช�บัญญัติไตรยางศ�เทียบ กําหนดร�อยละเท�ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ�มสาขาวิชา ดังนี้ 
กลุ�มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร�สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 10 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัว
บ�งชี้ท่ี 2553 2554 รวม 2 ป* 2553 2554 รวม 2 ป* 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

18 9.75 27.75 5 
76 

23.68 
81 

12.03 
157 

17.67 11.84 6.02 8.84 10 บรรล ุ 10 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท�ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต�างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัว
บ�งชี้ท่ี 2553 2554 รวม 2 ป* 2553 2554 รวม 2 ป* 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

18 9.25 27.25 5 
76 

23.68 
81 

11.42 
157 

17.35 5.00 5.00 5.00 10 บรรล ุ 10 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
5-1 แบบเก็บบริการวิชาการ 1  งานบริการวิชาการแก�สังคม 

 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี 6  งานวิจัยหรืองานสร4างสรรค�ท่ีนําไปใช4ประโยชน� 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  ร�อยละ 12 

รอบระยะเวลา  ป:ปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน 
2553 2554 รวม 2 ป* 

1 งานวิจยัที่นาํไปใช�ประโยชน�  4 4 
2 งานสร�างสรรค�ทีน่ําไปใช�ประโยชน�  11 11 
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงาน

สร�างสรรค�ที่นาํไปใช�ประโยชน� 
10 15 25 

4 จํานวนอาจารย�ประจาํและนักวจิัยทั้งหมด 
(นับรวมที่ศึกษาต�อ) 

76 81 157 
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ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน 
2553 2554 รวม 2 ป* 

5 ร�อยละของงานวิจัยและงานสร�างสรรค�ที่
นําไปใช�ประโยชน� 

13.16 18.52 15.92 

6 คะแนนทีไ่ด� 13.16/20*5=3.29 18.52/20*5=4.63 15.92/20*5=3.98 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสร�างสรรค� จะเปIนผลงานของป:ใดก็ได� แต�ดูผลการนําไปใช�ประโยชน�ตามป:ปฏิทินที่ระบ ุ

เกณฑ�การประเมิน  

 ใช�บัญญัติไตรยางศ�เทียบ กําหนดร�อยละ 20 เท�ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ�มสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัว
บ�งชี้ท่ี 2553 2554 รวม 2 ป* 2553 2554 รวม 2 ป* 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

10 15 25 6 
76 

13.16 
81 

18.52 
157 

15.92 3.29 4.63 3.98 12 บรรล ุ 12 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท�ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต�างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัว
บ�งชี้ท่ี 2553 2554 รวม 2 ป* 2553 2554 รวม 2 ป* 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

10 19 25 6 
76 

13.16 
81 

11.11 
157 

15.92 3.29 2.78 3.98 12 ไม�บรรล ุ 12 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
6-1 แบบเก็บวิจัย 2 ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค� 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 7  ผลงานวิชาการท่ีได4รับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  ร�อยละ 5 

รอบระยะเวลา  ป:ปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป* 

ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน ค�านํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
นํ้าหนัก 

1 บทความวชิาการที่ได�รับการ
ตีพิมพ�ในวารสารระดับชาต ิ

0.25 15 3.75 12 2.75 26 6.50 

2 บทความวชิาการที่ได�รับการ
ตีพิมพ�ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.50 10 5.00 4 2.00 14 7.00 

3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมิน
ผ�านตามเกณฑ�โดยผู�ทรงคุณวฒุทิี่
สถานศึกษากําหนด 

0.75 - - - - - - 

4 ตําราหรือหนังสือท่ีใช�ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ�านการ
พิจารณาตามเกณฑ�การขอตําแหน�ง
ทางวิชาการแล�ว หรือตําราหรือ
หนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผู�ทรงคุณวุฒิตรวจอ�านตามเกณฑ�
การขอตําแหน�งทางวิชาการ 

1.00 - - - - - - 

5 ผลรวมถ�วงน้าํหนักของผลงานวชิาการทีไ่ด�รับ
รองคุณภาพ 

25 8.75 15 4.75 40 13.50 

6 จํานวนอาจารย�ประจาํและนักวจิัยประจํา
ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาต�อ) 

76 81 157 

 คะแนนทีไ่ด� 11.51/10*5=5.76 5.86/10*5=2.93 16.67/10*5=8.34 

 

เกณฑ�การประเมิน  

 ใช�บัญญัติไตรยางศ�เทียบ กําหนดร�อยละ 10 เท�ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ�มสาขาวิชา  
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัว
บ�งชี้ท่ี 2553 2554 รวม 2 ป* 2553 2554 รวม 2 ป* 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

8.75 4.75 13.50 7 
76 

11.51 
81 

5.86 
157 

16.67 5.76 2.93 8.34 5 บรรล ุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท�ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต�างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัว
บ�งชี้ท่ี 2553 2554 รวม 2 ป* 2553 2554 รวม 2 ป* 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

8.75 3.75 12.50 7 
76 

11.51 
81 

4.63 
157 

7.96 5.76 2.31 3.98 5 ไม�บรรล ุ 5 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
7-1 แบบเก็บวิจัย 3 ผลงานวิชาการท่ีได�รับการรับรองคุณภาพ 

 

ด4านการบริการวิชาการแก�สังคม 

ตัวบ�งช้ีท่ี 8  ผลการนําความรู4และประสบการณ�จากการให4บริการวิชาการมาใช4ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  ร�อยละ 20 

รอบระยะเวลา  ป:การศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน 
2553 2554 รวม 2 ป* 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช�
พัฒนาการเรียนการสอน 

4 23 27 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช�
พัฒนาการวิจัย 

4 4 8 
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ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน 
2553 2554 รวม 2 ป* 

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช�พัฒนาท้ัง
ในส�วนของการเรียนการสอนและการวิจัย 

3 3 6 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 12 30 42 
5 ร�อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช�

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
25 10 14.29 

6 คะแนนท่ีได� 25/30*5=4.17 10/30*5=1.67 14.29/30*5=2.38 

เกณฑ�การประเมิน  

 ใช�บัญญัติไตรยางศ�เทียบ กําหนดร�อยละ 30 เท�ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ�มสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 รวม 2 ป* 2553 2554 รวม 2 ป* 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

8 ร�อยละ 25 ร�อยละ 10 ร�อยละ14.29 4.17 1.67 2.38 20 ไม�บรรล ุ 20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท�ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต�างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 รวม 2 ป* 2553 2554 รวม 2 ป* 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

8 ร�อยละ 25 ร�อยละ 
100 

ร�อยละ14.29 4.17 5.00 5.00 20 บรรลุ 20 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8-1 แบบเก็บบริการวชิาการ 1 งานบริการวิชาการแก�สังคม 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 9  ผลการเรียนรู4และเสริมสร4างความเข4มแข็งของชุมชนหรือองค�กรภายนอก 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 

เป0าหมาย  5 ข�อ 

รอบระยะเวลา  ป:การศึกษา 2554 

เกณฑ�มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ�มาตรฐาน 

� � 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส�วนร�วมของชุมชนหรือองค�กร 

� � 2.  บรรลุเปJาหมายตามแผนไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80 

� � 3.  ชุมชนหรือองค�กรมีผู�นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู�และดําเนินกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง 
���� � 4.  ชุมชนหรือองค�กรสร�างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ�

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค�กร 
���� � 5.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน�สร�างคุณค�าต�อสังคม หรือชุมชน/องค�กรมีความเข�มแข็ง 

 
ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะสังคมศาสตร�มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีการจัดประชุมวางแผนกลยุทธ� 
ติดตาม และประเมินผลในการปฏิบัติงานประจําป:ในระดับภาควิชาและระดับคณะ 

2. คณะสังคมศาสตร�มีการกําหนดเปJาหมายในการทํางานและมีการประเมินโครงการท่ีจัดทํา 
 3. คณะสังคมศาสตร�มีการเชิญผู�ทําหรือบุคลากรในชุมชนหรือองค�กรเข�าร�วมกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง 

4. บุคลากรของชุมชนและองค�กรแสดงความคิดเห็นท่ีสามารถนําความรู�ไปประยุกต�ใช�ได�ตามอัตลักษณ�และ
วัฒนธรรมของชุมชนและองค�กร 

5. ผู�เข�าร�วมโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะสังคมศาสตร�ดําเนินการจัดสามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต�ใช�ให�
เกิดประโยชน�ได� 
 

เกณฑ�การประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได� 

1 ข�อ 
ปฏิบัติได� 
 2 ข�อ 

ปฏิบัติได�  
3 ข�อ 

ปฏิบัติได�  
4 ข�อ 

ปฏิบัติได�  
5 ข�อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

9 ครบ 5 ข�อ ครบ 5 ข�อ 5.00 5.00 4 ข�อ บรรลุ 5 ข�อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท�ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต�างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

9 ครบ 5 ข�อ 3 ข�อ 
(ไม�พบข�อ 

4,5) 

5.00 3.00 4 ข�อ ไม�บรรล ุ 5 ข�อ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
9-1-1 แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติงาน คณะสังคมศาสตร� 
9-1-2 สรุปผลการประเมินแต�ละโครงการฯ 
9-1-3 สรุปการวิเคราะห�แก�ไขปรับปรุงโครงการ 
9-2-1 สรุปแผน/ผลการบรรลุเปJาหมายตามตัวบ�งชี้ของแผนดําเนินงาน/แผนปฏิบัติงาน 
9-3-1 โครงการท่ีมีความร�วมมือจากผู�นําหรือสมาชิกชุมชนท่ีมีการเรียนรู�และดําเนินกิจกรรม 
9-4-1 กลุ�มสมาชิกชุมชนท่ีรับผิดชอบในการถ�ายทอดความรู�ให�แก�ชุมชน  
9-4-2 โครงการท่ีชุมชนหรือองค�กรท่ีมีการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
9-5-1 ข�อมูลตัวอย�างผลงานท่ีเกิดประโยชน�สร�างคุณค�าต�อสังคม หรือการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
9-5-2 ผลการประเมินหรือสรุปผลการดําเนินงานท่ีเกิดประโยชน� 
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ด4านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ�งช้ีท่ี 10  การส�งเสริมและสนับสนุนด4านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  4 ข�อ 

รอบระยะเวลา  ป:การศึกษา 2554 

เกณฑ�มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ�มาตรฐาน 

� � 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

� � 2.  บรรลุเปJาหมายตามแผนประจําป:ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80 

� � 3.  มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอย�างต�อเนื่อง 

� � 4.  เกิดประโยชน�และสร�างคุณค�าต�อชุมชน 

� � 5.  ได�รับการยกย�องระดับชาติและหรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะสังคมศาสตร�มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) คณะสังคมศาสตร�มีการประชุมวางแผน

งาน ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงานเสนอคณบดีพิจารณา  
2. คณะสังคมศาสตร�มีการกําหนดเปJาหมายในแผนปฏิบัติงานและมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  
3. คณะสังคมศาสตร�มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป:และติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

สมํ่าเสมอย�างต�อเนื่อง 
4. คณะสังคมศาสตร�มีการดําเนินงานท่ีก�อให�เกิดประโยชน�และศึกษาคุณค�าต�อชุมชนด�วยการสนับสนุนการ

ดําเนินงาน 
5. คณะสังคมศาสตร�ยังไม�สามารถตรวจสอบข�อมูลการยกย�องระดับชาติและหรือนานาชาติได� 

 

เกณฑ�การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได� 

1 ข�อ 
ปฏิบัติได� 
 2 ข�อ 

ปฏิบัติได�  
3 ข�อ 

ปฏิบัติได�  
4 ข�อ 

ปฏิบัติได�  
5 ข�อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

10 4 ข�อ 4 ข�อ 4.00 4.00 4 ข�อ บรรลุ 4 ข�อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท�ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต�างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

10 4 ข�อ 4 ข�อ 4.00 4.00 4 ข�อ บรรลุ 4 ข�อ 

 

รายการหลักฐาน 
10-1-1 แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติงานด�านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
10-1-2 สรุปผลการประเมินแต�ละโครงการ 
10-1-3 การวิเคราะห�แก�ไขปรับปรุงโครงการ 
10-2-1 สรุปแผน/ผลการบรรลุเปJาหมายตามตัวบ�งช้ีของแผนดําเนินงาน/แผนปฏิบัติงาน 
10-3-1 โครงการต�างๆ ด�านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
10-4-1 รายงานสรุปผลโครงการ 
10-5-1 รางวัล/ประกาศเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 211 - 

ตัวบ�งช้ีท่ี 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  5 ข�อ 

รอบระยะเวลา  ป:การศึกษา 2554 

เกณฑ�มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ�มาตรฐาน 

� � 1. การมีส�วนร�วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก�อให�เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

� � 2.  สิ่งแวดล�อมด�านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต�งอย�างมี
ความสุนทรีย� 

� � 3.  ปรับแต�งและรักษาภูมิทัศน�ให�สวยงาม สอดคล�องกับธรรมชาติ และเปIนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

� � 4.  การจัดให�มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส�งเสริมให�นักศึกษาและบุคลากรมี
ส�วนร�วมอย�างสมํ่าเสมอ 

� � 5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม�ต่ํากว�า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  (ใช�ข�อมูลจากกองแผนงาน) 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะสังคมศาสตร�มีนโยบายสนับสนุนการมีส�วนร�วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก�อให�เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
2. คณะสังคมศาสตร�มีการจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ความสะอาด และ

ตกแต�งสถานท่ี ประจําป: 
3. คณะสังคมศาสตร�มีการจัดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานปรับแต�ง และรักษาภูมิทัศน�ให�สวยงาม

สอดคล�องกับธรรมชาติและเปIนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
4. คณะสังคมศาสตร�มีการจัดพ้ืนท่ีและงบประมาณท่ีเอ้ือและส�งเสริมต�อการจัด และมีการจัดกิจกรรมอย�าง

สมํ่าเสมอ 
5. คณะสังคมศาสตร� มีระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา 3.77 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

 

เกณฑ�การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได� 

1 ข�อ 
ปฏิบัติได� 
 2 ข�อ 

ปฏิบัติได�  
3 ข�อ 

ปฏิบัติได�  
4 ข�อ 

ปฏิบัติได�  
5 ข�อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

11 5 ข�อ 5 ข�อ 5.00 5.00 5 ข�อ บรรลุ 5 ข�อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท�ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต�างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

11 5 ข�อ 4 ข�อ 
(ไม�พบข�อ 

5) 

5.00 4.00 5 ข�อ ไม�บรรล ุ 5 ข�อ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

11-1-1 โครงการ 
11-1-2 รายงานสรุปผลโครงการ 
11-2-1 รูปภาพอาคาร สถานท่ีต�างๆ  
11-3-1 สัญญาจ�างงานทําความสะอาด งานดูแลตกแต�งภูมิทัศน� 
11-4-1 รูปภาพสถานท่ีการจัดกิจกรรมต�างๆ บริเวณคณะสังคมศาสตร� 
11-5-1 ผลการประเมินโครงการต�างๆ 
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ด4านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ�งช้ีท่ี 12  การปฏิบัติตามบทบาทหน4าท่ีของสภาสถาบัน 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  ค�าคะแนน ... 

รอบระยะเวลา  ป:การศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

 ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

เกณฑ�การประเมิน  

 ใช�ค�าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  

ตัวบ�งช้ีท่ี 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน4าท่ีของผู4บริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  ค�าคะแนน 3.50 

รอบระยะเวลา  ป:การศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน 

2553 2554 
1 คะแนนผลการประเมินผู�บริหารจากคณะกรรมการท่ี

แต�งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 
4.05 4.12 

 

เกณฑ�การประเมิน  

 ใช�ค�าคะแนนผลการประเมินผู�บริหารจากคณะกรรมการท่ีแต�งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

13 4.05 4.12 4.05 4.12 3.51 บรรลุ 3.51 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท�ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต�างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

13 4.05 4.12 4.05 4.12 3.51 บรรลุ 3.51 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

13-1-1 สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู�บริหาร คณะสังคมศาสตร� ประจําป: 2554 
13-1-2 สรุปแบบประเมินการบริหารงานของผู�บริหาร คณะสังคมศาสตร� ประจําป: 2553 

 
 

ตัวบ�งช้ีท่ี 14  การพัฒนาคณาจารย� 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  ค�าดัชนีคุณภาพอาจารย� 3.51 

รอบระยะเวลา  ป:การศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน   (ใช�ข�อมูลจากกองการเจ�าหน�าท่ี) 

ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป* 

ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน ค�า
นํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
นํ้าหนัก 

1 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และไม�มีตาํแหน�งทาง
วิชาการ 

0 - - - - - - 

2 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตาํแหน�ง ผศ. 

1 - - - - - - 

3 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตาํแหน�ง รศ. 

3 - - - - - - 

4 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตาํแหน�ง ศ. 
 

6 - - - - - - 
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ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป* 

ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน ค�า
นํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค�าถ�วง
นํ้าหนัก 

5 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไม�มีตําแหน�งทาง
วิชาการ 

2 31 42 36 72 67 114 

6 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดาํรงตําแหน�ง ผศ. 

3 4 12 4 12 8 24 

7 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดาํรงตําแหน�ง รศ. 

5 6 30 4 20 10 50 

8 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดาํรงตําแหน�ง ศ. 

8 1 8 - - 1 8 

9 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไม�มีตาํแหน�งทาง
วิชาการ 

5 14 70 16 80 30 150 

10 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตาํแหน�ง ผศ. 

6 13 78 14 84 27 162 

11 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตาํแหน�ง รศ. 

8 7 56 7 56 14 112 

12 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตาํแหน�ง ศ. 

10 - - - - - - 

13 ผลรวม 76 316 81 324 157 640 
14 การพัฒนาคณาจารย� 4.16 4.00 4.08 
15 คะแนนที่ได4 4.16/6*5=3.47 4/6*5=3.33 4.08/6*5=3.41 

 

เกณฑ�การประเมิน  

 ใช�บัญญัติไตรยางศ�เทียบ โดยกําหนดให�ค�าดัชนีคุณภาพอาจารย�เปIน 6 เท�ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัว
บ�งชี้ท่ี 2553 2554 รวม 2 ป* 2553 2554 รวม 2 ป* 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

316 324 640 14 
76 

4.16 
81 

4.00 
157 

4.08 3.47 3.33 4.08 3.51 บรรล ุ 3.51 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท�ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต�างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัว
บ�งชี้ท่ี 2553 2554 รวม 2 ป* 2553 2554 รวม 2 ป* 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

316 324 640 14 
76 

4.16 
81 

4.00 
157 

4.08 3.47 3.33 4.08 3.51 บรรล ุ 3.51 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
14-1 เอกสารค�าดัชนีคุณภาพอาจารย� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� จําแนกตามคณะ ประจําป: 2554 
14-2 เอกสารค�าดัชนีคุณภาพอาจารย� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� จําแนกตามคณะ ประจําป: 2553 

 
 

ด4านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ�งช้ีท่ี 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต4นสังกัด 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  ค�าคะแนน 3.51 

รอบระยะเวลา  ป:การศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน 
2553 2554 

1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
รับรองโดยต�นสังกัด 

3.77 4.59 

เกณฑ�การประเมิน  

 ใช�ค�าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต�นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

 

 



 - 217 - 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

15 3.77 4.59 3.77 4.59 3.51 บรรลุ 3.51 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท�ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต�างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

15 3.77 3.87 3.77 3.87 3.51 บรรลุ 3.51 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

15-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป:การศึกษา 2554 คณะสังคมศาสตร� 
15-1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป:การศึกษา 2553 คณะสังคมศาสตร� 

 

กลุ�มตัวบ�งช้ีอัตลักษณ� 

ตัวบ�งช้ีท่ี 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ�ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  .... ข�อ 

รอบระยะเวลา  ป:การศึกษา 2554 

เกณฑ�มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ�มาตรฐาน 

� � 1. มีการกําหนดกลยุทธ�และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับอัตลักษณ�ของสถานศึกษา โดย
ได�รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

� � 2.  มีการสร�างระบบการมีส�วนร�วมของผู�เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ�ท่ีกําหนด
อย�างครบถ�วนสมบูรณ� 

� � 3.  ผลการประเมินของผู�เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล�อง
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ�มาตรฐาน 

กับอัตลักษณ� ไม�ต่ํากว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

� � 4.  ผลการดําเนินงานก�อให�เกิดผลกระทบท่ีเปIนประโยชน�และ/หรือสร�างคุณค�าต�อสังคม 

� � 5.  ผู�เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได�รับการยกย�องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ� 

ผลการดําเนินงาน 
 - 

เกณฑ�การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

16.1        

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

16.1-1-1  
16.1-2-1  
16.1-3-1  
16.1-4-1  
16.1-5-1  

 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได� 

1 ข�อ 
ปฏิบัติได� 
 2 ข�อ 

ปฏิบัติได�  
3 ข�อ 

ปฏิบัติได�  
4 ข�อ 

ปฏิบัติได�  
5 ข�อ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ� 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  ค�าคะแนน ... 

รอบระยะเวลา  ป:การศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน (ป*การศึกษา) ข4อ ข4อมูลพ้ืนฐาน 

2553 2554 
1 ผลรวมของค�าคะแนนท่ีได�จากการประเมินบัณฑิต   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีได�รับการประเมินท้ังหมด   
3 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาท้ังหมด   
4 ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน   

เกณฑ�การประเมิน  

 ใช�ค�าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้
ท่ี 2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

  16.2 
 

 
 

      

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

16.2-1  
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ตัวงช้ีท่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน4นและจุดเด�นท่ีส�งผลสะท4อนเปNนเอกลักษณ�ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  .... ข�อ 

รอบระยะเวลา  ป:การศึกษา 2554 

เกณฑ�มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ�มาตรฐาน 

� � 1. มีการกําหนดกลยุทธ�การปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับจุดเน�น จุดเด�น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา โดยได�รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

� � 2.  มีการสร�างระบบการมีส�วนร�วมของผู�เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ�ท่ีกําหนด
อย�างครบถ�วนสมบูรณ� 

� � 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน�น และจุดเด�น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม�ต่ํากว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

� � 4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน�น จุดเด�น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน�และสร�างคุณค�าต�อสังคม 

� � 5.  ผู�เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ�ตามจุดเน�น จุดเด�น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะท่ีกําหนด และได�รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

 - 

 

เกณฑ�การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

17        

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได� 

1 ข�อ 
ปฏิบัติได� 
 2 ข�อ 

ปฏิบัติได�  
3 ข�อ 

ปฏิบัติได�  
4 ข�อ 

ปฏิบัติได�  
5 ข�อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

17-1-1  
17-2-1  
17-3-1  
17-4-1  
17-5-1  

 

กลุ�มตัวบ�งช้ีมาตรการส�งเสริม 

ตัวบ�งช้ีท่ี 18.1 ผลการช้ีนํา ป0องกัน หรือแก4ปOญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน  
ประเด็นด4านทรัพยากรและส่ิงแวดล4อม 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  .... ข�อ 

รอบระยะเวลา  ป:การศึกษา 2554 

เกณฑ�มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ�มาตรฐาน 

� � 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

� � 2.  บรรลุเปJาหมายตามแผนประจําป:ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80 

� � 3.  มีประโยชน�และสร�างคุณค�าต�อคนในสถาบัน 

� � 4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน�และสร�างคุณค�าต�อสถาบัน 

� � 5.  ได�รับการยกย�องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน 
 - 
 

เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได� 

1 ข�อ 
ปฏิบัติได�  

2 ข�อ 
ปฏิบัติได�  

3 ข�อ 
ปฏิบัติได�  
4-5 ข�อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

18.1        

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

18.1-1-1  
18.1-2-1  
18.1-3-1  
18.1-4-1  
18.1-5-1  

 
 

ตัวบ�งช้ีท่ี 18.2 ผลการช้ีนํา ป0องกัน หรือแก4ปOญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายนอกสถาบัน  
ประเด็นทางการเกษตร 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลผลิต 

เป0าหมาย  .... ข�อ 

รอบระยะเวลา  ป:การศึกษา 2554 

เกณฑ�มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ�มาตรฐาน 

� � 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

� � 2.  บรรลุเปJาหมายตามแผนประจําป:ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80 

� � 3.  มีประโยชน�และสร�างคุณค�าต�อคนในชุมชน 

� � 4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน�และสร�างคุณค�าต�อชุมชนหรือสังคม 

� � 5.  ได�รับการยกย�องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

 - 
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เกณฑ�การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ� เป0าหมาย เป0าหมาย ตัวบ�งชี้ที ่
2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน
เป0าหมาย 2555 

18.2        

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

18.2-1-1  
18.2-2-1  
18.2-3-1  
18.2-4-1  
18.2-5-1  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได� 

1 ข�อ 
ปฏิบัติได�  

2 ข�อ 
ปฏิบัติได�  

3 ข�อ 
ปฏิบัติได�  
4-5 ข�อ 



บทที่ บทที่ 33  

สรุปผลการประเมนคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 
 
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 
 

  ในการรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง บทท่ี 3 นี้ พิจารณา     
ในส�วนการประเมินผลการดําเนินงาน ตามองค#ประกอบคุณภาพ 9 ด%าน โดยเป'นตัวบ�งชี้ท่ีสอดคล%องกับตัวบ�งชี้
ของ สกอ. 23 ตัวบ�งชี้ และเป'นตัวบ�งชี้ท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนเอง 1 ตัวบ�งชี้ รวมเป'น 24 ตัวบ�งชี้ และตัวบ�งชี้ 
สมศ. 15 ตัวบ�งชี้ (ยกเว%นตัวบ�งชี้ท่ี 12 ท่ีไม�ประเมินในระดับคณะ) ซ่ึงเกณฑ#การแปลผลการประเมิน มีดังนี้  
 

  คะแนน 0.00 - 1.50 หมายถึง  การดําเนินงานต%องปรับปรุงเร�งด�วน 
  คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต%องปรับปรุง 
  คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช% 
  คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 
  คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 146 - 

การประเมินคุณภาพตามองค$ประกอบคุณภาพ 9 องค$ประกอบ 
 

  คณะสังคมศาสตร# มีพันธะกิจหลักท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ให%บริการทางวิชาการแก�สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย�างน%อย อีก 5 
ประการท่ีจะสนับสนุนให%การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเปAาหมายได% คือ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค# 
และแผนการดําเนินการ 2. กิจกรรมการพัฒนานิสิต 3. การบริหารและการจัดการ 4. การเงินและงบประมาณ 
และ 5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซ่ึงพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนมีความเชื่อมโยงบูรณา
การทุกเรื่องเข%าด%วยกันอย�างเป'นระบบต�อเนื่อง เพ่ือส�งเสริมให%การจัดการศึกษาของคณะฯ มีคุณภาพ 
 

  ในปEการศึกษา 2554 คณะสังคมศาสตร# มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 9 องค#ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ท่ีกําหนดของ มก. จํานวน 24 ตัวบ�งชี้ และ 
สมศ. จํานวน 15 ตัวบ�งท่ี ยกเว%นตัวบ�งชี้ท่ี 12 ท่ีคณะไม�ต%องประเมิน โดยมีผลการประเมินตนเอง ได%คะแนน
เฉลี่ย 3.85 ผลการประเมินได%คุณภาพระดับ ดี ซ่ึงสามารถสรุปได%ดังตารางท่ี 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค#ประกอบคุณภาพ 9 องค#ประกอบ (ป.2) 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป'การศึกษา 2554 (เต็ม 5) 

ป1จจัย
นําเข4า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม ผลการประเมิน 
องค$ประกอบ

คุณภาพ สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค#ประกอบ
ที่ 1   

- 5.00 5.00 5.00 - 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 1.25 ดีมาก ดีมาก ต%อง
ปรับปรงุ
เร�งด�วน 

ต%อง
ปรับปรงุ
เร�งด�วน 

องค#ประกอบ
ที่ 2   

3.69 5.00 5.00 5.00 5.00 2.43 2.86 4.51 4.51 2.43 3.71 ดี ดี ต%อง 
ปรับปรงุ 

ดี 

องค#ประกอบ
ที่ 3   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค#ประกอบ
ที่ 4  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.19 4.19 5.00 5.00 4.19 4.59 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

องค#ประกอบ
ที่ 5  

- 4.50 4.50 4.50 - 2.17 2.17 4.50 4.50 2.17 2.94 ดี ดี ต%อง 
ปรับปรงุ 

พอใช% 

องค#ประกอบ
ที่ 6  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

องค#ประกอบ
ที่ 7  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.00 ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

องค#ประกอบ
ที่ 8  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

องค#ประกอบ
ที่ 9  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.74 - 5.00 5.00 3.74 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัว
บ7งช้ีของทุก
องค$ประกอบ 

4.02 4.95 4.94 4.95 5.00 2.69 2.71 4.79 4.79 2.69 3.85     

ผลการ
ประเมิน 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช4 พอใช4 ดีมาก ดีมาก พอใช4 ดี     
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การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 
  การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร# พบว�า มีระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวข%องกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด%านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด%านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด%านการสร%างและพัฒนาสังคมฐานความรู%
และสังคมแห�งการเรียนรู% โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด%าน ได%คะแนนเฉลี่ย 3.85 ผลประเมิน
ได%คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2 
 

ตารางท่ี 3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3)  
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป'การศึกษา 2554 (เต็ม 5) 

ป1จจัย
นําเข4า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการประเมิน 
มาตรฐาน 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 
1 ด%าน
คุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 5.00 2.20 2.67 5.00 5.00 2.20 2.76 ดีมาก ดีมาก ต%อง
ปรับปรุง 

พอใช% 

มาตรฐานที่ 
2 ด%านการ
บริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

4.02 4.94 4.94 4.94 - 2.48 2.29 4.77 4.75 2.48 3.91 ดีมาก ดีมาก ต%อง
ปรับปรุง 

ดี 

มาตรฐานที่ 
2 ก  ด%าน
ธรรมาภิ
บาลของ
การบริหาร
การ
อุดมศึกษา 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.89 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 
2 ข ด%าน
พันธกจิของ
การบริหาร
การ
อุดมศึกษา 
 
  
 
 

4.02 4.90 4.89 4.90 - 2.33 2.10 4.65 4.62 2.33 3.59 ดีมาก ดีมาก ต%อง
ปรับปรุง 

ดี 
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คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป'การศึกษา 2554 (เต็ม 5) 
ป1จจัย
นําเข4า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการประเมิน 
มาตรฐาน 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 
3 ด%านการ
สร%างและ
พัฒนา
สังคม
ฐานความรู%
และสังคม
แห�งการ
เรียนรู%  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.19 4.19 5.00 5.00 4.19 4.51 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

เฉลี่ยรวม
ทุกตัวบ7งช้ี
ของทุก
มาตรฐาน 

4.02 4.95 4.94 4.95 5.00 2.69 2.71 4.79 4.79 2.69 3.85 ดีมาก ดีมาก พอใช% ดี 

ผลการ
ประเมิน 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช4 พอใช4 ดีมาก ดีมาก พอใช4 ดี     
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองด4านการบริหารจัดการ 
 
  การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร# พบว�ามีระบบคุณภาพตาม
มุมมองการบริหารจัดการด%านต�างๆ ท้ัง 4 ด%าน คือ ด%านนิสิตและผู%มีส�วนได%ส�วนเสีย ด%านกระบวนการ
ภายใน ด%านการเงิน และด%านบุคลากรและการเรียนรู%และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวม
ทุกด%าน ได%คะแนนเฉลี่ย 3.85 ผลประเมินได%คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3 
 

ตารางท่ี 3.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด%านการบริหารจัดการ (ป.4) 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป'การศึกษา 2554 (เต็ม 5) 

ป1จจัย
นําเข4า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ผลการประเมิน มุมมองด4าน

การบริหาร
จัดการ 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด%านนิสิต
และผู%มีส�วน
ได%ส�วนเสีย 

- 4.86 4.83 4.86 5.00 2.18 2.49 4.88 4.86 2.18 3.53 ดี ดี ต%อง
ปรับปรุง 

พอใช% 

2. ด%าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 5.00 5.00 - 2.53 2.19 5.00 5.00 2.53 2.95 ดีมาก ดีมาก ต%อง
ปรับปรุง 

ดี 

3. ด%าน
การเงิน 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

4. ด%าน
บุคลากรและ
การเรียนรู%
และ
นวัตกรรม 

3.04 5.00 5.00 5.00 - 3.98 3.98 4.02 4.02 3.98 4.00 ดี ดี ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบ7งช้ีของ
ทุกมุมมอง 

4.02 4.95 4.94 4.95 5.00 2.69 2.71 4.79 4.79 2.69 3.85     

ผลการ
ประเมิน 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช4 พอใช4 ดีมาก ดีมาก พอใช4 ดี     
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การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร# พบว�า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองด%านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท้ัง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด%านศักยภาพและความพร%อมในการ
จัดการศึกษา และมาตรฐานด%านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน ได%คะแนนเฉลี่ย 3.85 ผลประเมินคุณภาพระดับ ดี รายระเอียดดังตารางท่ี 
3.4 
 

ตารางท่ี 3.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป'การศึกษา 2554 (เต็ม 5) 

ป1จจัยนําเข4า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ผลการประเมิน 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด4าน
ศักยภาพและ
ความพร4อมในการ
จัดการศึกษา 

3.69 5.00 5.00 5.00 - 2.01 1.49 4.70 4.70 2.01  ดีมาก ดีมาก ต%อง
ปรับปรุง 

 

   1) ด%านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

   2) ด%านวิชาการ 3.04 5.00 5.00 5.00 - 3.35 3.35 4.21 4.21 3.35 4.07 ดี ดี พอใช% ดี 

   3) ด%านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

   4) ด%านการ
บริหารจัดการ 

- 5.00 5.00 5.00 - 1.74 1.03 5.00 5.00 1.74 3.41 ดีมาก ดีมาก ต%อง
ปรับปรุง 

พอใช% 

2. มาตรฐานด4าน
การดําเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.89 4.88 4.59 5.00 3.00 3.14 4.91 4.90 3.00 3.88 ดีมาก ดีมาก พอใช% ดี 

   1) ด%านการผลิต
บัณฑิต 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 2.20 2.76 5.00 5.00 2.20 3.75 ดี ดี ต%อง
ปรับปรุง 

พอใช% 

   2) ด%านการวจิัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.19 4.19 5.00 5.00 4.19 4.59 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 
   3) ด%านการ
ให%บริการทาง
วิชาการแก�สังคม 

- 4.50 4.50 4.50 - 2.17 2.17 4.50 4.50 2.17 2.94 ดี ดี ต%อง
ปรับปรุง 

พอใช% 

   4) ด%านการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ7งช้ี
ของทุกมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

4.02 4.95 4.94 4.95 5.00 2.69 2.71 4.79 4.79 2.69 3.85     

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  ดีมาก พอใช4 พอใช4 ดีมาก ดีมาก พอใช4 ดี     
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3.2 ผลการการวิเคราะห$ตนเองในภาพรวมตามองค$ประกอบประเมินคุณภาพ 
 

การพิจารณาผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสังคมศาสตร# สามารถวิเคราะห#จุดแข็ง 
จุดท่ีควรพัฒนา และข%อเสนอ ในแต�ละองค#ประกอบ สรุปได%ดังนี้ 
 
องค$ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค$ และแผนการดําเนินการ 
 

จุดแข็ง 
 

1. คณะมีกระบวนการจัดทําแผน โดยให%หน�วยงานภายในมีส�วนร�วมในการเสนอความเห็นผ�านท่ี
ประชุมกรรมการคณะ  ซ่ึงมีความสอดคล%องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  

2. มีการถ�ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู�หน�วยงานภายในเพ่ือให%การดําเนินงานเป'นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายปEท่ีครบตามภารกิจหลัก 4 ด%าน   
4. มีการกําหนดตัวบ�งชี้ของการดําเนินงาน กําหนดเปAาหมาย ท้ังยังมีการติดตาม ตรวจสอบ

ความสําเร็จของผลการดําเนินงาน 
5. มีการจัดทํา Strategy Map 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

- 
 

ข4อเสนอแนะ 
 

- 
 
องค$ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
 

จุดแข็ง 
 
   1. คณะสังคมศาสตร#มีกระบวนการในการเปVดหลักสูตรใหม�/ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการแต�งต้ัง
คณะกรรมการหลักสูตรแต�ละสาขาวิชา คณะกรรมการฝYายวิชาการ และมีคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. คณะสังคมศาสตร#มีการดําเนินงานทุกหลักสูตรให%เป'นไปตามเกณฑ#มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
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 3. คณะสังคมศาสตร# มีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ของคณะสังคมศาสตร# เพ่ือ
กําหนดยุทธศาสตร#การพัฒนาและแผนงานประจําปE โดยมีการจัดโครงการท่ีคณะจัดทําให%อาจารย#และ
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมผลปฏิบัติงาน 
 4. คณะสังคมศาสตร# มีการบริการด%านกายภาพท่ีเหมาะสมต�อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
นิสิตในด%านห%องเรียน ห%องปฏิบัติการ อุปกรณ#การศึกษา และจุดเชื่อต�ออินเตอร#เน็ต 
 5.คณะสังคมศาสตร# มีกระบวนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน%นผู%เรียนเป'นสําคัญ เช�น ทุก
หลักสูตรมีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน เน%นผู%เรียนเป'นสําคัญ ได%แก� วิชาปZญหาพิเศษ สัมมนา และ
โครงงาน เป'นต%น 
 

แนวทางเสริม 
 

   1. มีการนําระบบสารสนเทศมาใช%ในการพัฒนาและบริหารจัดการดําเนินงานด%านต�างๆ 
 2. นําผลวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนมาพัฒนาการเรียนการสอนอย�างต�อเนื่อง 
   3. ควรมีแผนเชิงรุกในการรับนิสิตปริญญาโท แผน ก  
 

ข4อเสนอแนะ 
   1. ควรมีการสํารวจการประเมินการให%บริการและความต%องการการเพ่ิมเติมของผู%ใช%บริการ 
ตลอดจนนําผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง 
   2. ควรมีแผนเชิงรุกในการรับนิสิตปริญญาโท แผน ก 
  3. ควรมีระบบและกลไกในการสนับสนุนให%อาจารย#มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหน�งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 
 
องค$ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

จุดแข็ง 
 

1. คณะสังคมศาสตร#มีการจัดฐานข%อมูลนิสิต โดยมีระบบการแต�งต้ังอาจารย#ท่ีปรึกษาวิชาการและ
ชุมนุมนิสิตเพ่ือให%คําปรึกษาและช�วยเหลือนิสิตในด%านต�างๆ โดยคํานึงถึงท้ังด%านสุขภาพและด%านการเรียน
ของนิสิต 

2. คณะสังคมศาสตร# มีการจัดสรรการบริการข%อมูลข�าวสารท่ีเป'นประโยชน#แก�นิสิตในหลากหลาย
ช�องทาง ได%แก� ข%อมูลทางเว็บไซด# ในด%านข%อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย และ ข%อมูลด%านการสมัครงานแก�นิสิต  

3.คณะสังคมศาสตร# มีนโยบายมุ�งพัฒนาศักยภาพของนิสิตเป'นสําคัญ โดยมีการประสานงานกับ 

หน�วยงานต�างๆ เพ่ือเป'นการพัฒนาประสบการณ#ทางวิชาการและวิชาชีพแก�นิสิต 

 4.คณะสังคมศาสตร#มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม พัฒนาประสบการณ#ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก�นิสิตเพ่ือเป'นช�องทางให%นิสิตได%ให%ข%อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
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แนวทางเสริม 
 

 - 
 

ข4อเสนอแนะ 
 

 1. ควรนําผลสรุปการประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

 2. ควรนําผลการประเมินระบบอาจารย#ท่ีปรึกษามาปรับปรุง ท้ังนี้ควรมีหลักฐานให%ปรากฏอย�าง
ชัดเจน 

 

องค$ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
 

จุดแข็ง 
 

1. คณะสังคมศาสตร#มีระบบและกลไกในการสนับสนุน บริหารจัดการ การผลิตงานวิจัยและงาน
สร%างสรรค# 

2. คณะสังคมศาสตร#มีคณาจารย#ท่ีมีความเชี่ยวชาญด%านการวิจัย ทําให%ผลงานวิจัยท่ีผลิตออกมามี
คุณภาพและเป'นท่ียอมรับ 

3. คณะสังคมศาสตร#มีกองทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร%างสรรค# 
4. คณะสังคมศาสตร#มีระบบและกลไกในการรวบรวม คัดสรรงานวิจัยเผยแพร�หรือตีพิมพ# 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

1. คณะสังคมศาสตร#ยังขาดการติดตามและประเมินผลทางด%านการจัดสรรงบประมาณและการ
สนับสนุนพันธกิจทางด%านการวิจัยหรืองานสร%างสรรค# 

2. คณะสังคมศาสตร#ยังขาดการส�งเสริมการนําผลงานวิจัยหรืองานสร%างสรรค#ไปใช%ให%เกิด
ประโยชน#จริงต�อสาธารณชน และการคุ%มครองสิทธิ์ของงานวิจัยรวมท้ังการส�งเสริมการจด
สิทธิบัตรท่ีพึงได% ตลอดจนให%ความรู%ด%านจรรยาบรรณวิจัยแก�อาจารย# 

 

ข4อเสนอแนะ 
 

   1. คณะสังคมศาสตร#ควรมีการสนับสนุนและส�งเสริมให%อาจารย#ได%ทําผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย 
และช�วยเหลือให%ผลงานวิจัยได%รับการตีพิมพ#เผยแพร�ในระดับชาติและระดับนานาชาติเพ่ิมเติม 
   2. ควรมีระบบในการจัดเก็บข%อมูล เพ่ือเป'นหลักฐานการรับรองการใช%ประโยชน#จากผลงานวิจัย
จากหน�วยงานภายนอกหรือชุมชน 
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องค$ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก7สังคม 
 

จุดแข็ง 
 

1. คณะสังคมศาสตร#มีนโยบายสนับสนุนมีการสร%างความร�วมมือด%านการบริการวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู%ระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยมีการเชิญบุคคลในชุมชนมาถ�ายทอดความรู%
เพ่ือเป'นการแลกเปลี่ยนประสบการณ#โดยตรง ในขณะเดียวกันก็มีการถ�ายทอดองค#ความรู%เพ่ือ
เผยแพร�ออกสู�สาธารณชน 

2. คณะสังคมศาสตร#สนับสนุนให%อาจารย#นําความรู%และประสบการณ#จากการสอนและการวิจัยไป
บูรณาการกับการบริการวิชาการแก�สังคม 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

1. ควรพัฒนาระบบความร�วมมือด%านการบริการวิชาให%เป'นเครือข�ายท่ีเข%มแข็งในการขับเคลื่อน
ต�อไป 

 

ข4อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการนําโครงการบริการวิชาการมาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยให%มากข้ึน 
2. ควรจัดระบบติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก�สังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย และนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ 
และผลสัมฤทธิ์ท่ีได%อย�างเป'นรูปธรรม 

 
องค$ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง 
 

1.คณะสังคมศาสตร#มีการกําหนดนโยบายด%านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย�างชัดเจน 
2.คณะสังคมศาสตร# มีโครงการและกิจกรรมด%านบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมโดย Course 

Syllabus หรือ มคอ.3 ของรายวิชาท่ีมีการนําเรื่องการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมมาเป'นส�วนหนึ่งของ
หลักสูตรการเรียนการสอน  

3.คณะสังคมศาสตร#มีการเผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด%านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อ
สาธารณชน หลายช�างทาง ดังนี้ บอร#ดประชาสัมพันธ# เว็บไซด# เป'นต%น 
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แนวทางเสริม 
 

 1.ควรมีการเสริมสร%างการมีส�วนร�วมของบุคลากรทุกระดับและมีการจัดกิจกรรมให%เป'นระบบท่ีมี
ความชัดเจนยิ่งข้ึน  

2.ควรพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษารูปแบบของการจัดกิจกรรมเชิงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
เป'นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพตามภารกิจของคณะสังคมศาสตร# 
 

ข4อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการจัดหมวดหมู�ของกิจกรรมให%สอดคล%องกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย�าง
เป'นระบบ 

2. ควรมีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมข%อมูลกิจกรรมในด%านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
องค$ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 

จุดแข็ง 
1. คณะสังคมศาสตร#มีระบบการบริหารจัดการท่ีเป'นแบบธรรมาภิบาล และมีภาวะผู%นําท่ีชัดเจน 

2. ผู%บริหารคณะสังคมศาสตร#สนับสนุนให%บุคลากรในคณะฯ มีส�วนร�วมในการบริหารจัดการให% 
อํานาจในการตัดสินใจแก�บุคลากรตามความเหมาะสม เพ่ือปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการ โดย
มอบอํานาจในการตัดสินใจแก�ผู%บริหารหรือผู%ปฏิบัติงานระดับถัดไป  

3. คณะสังคมศาสตร# มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะฯ และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง 

การบริหารงานอย�างเป'นรูปธรรม 
 

แนวทางเสริม 
 

1. ควรมีการแต�งต้ังรองคณบดีฝYายเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบงานด%านนี้โดยตรง 
 

ข4อเสนอแนะ 

 

 - 
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องค$ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 

จุดแข็ง 
 

1. มีการบริหารงบประมาณแผ�นดินและงบประมาณเงินรายได% ท่ีได%รับสนันสนุนอย�างเต็ม
ประสิทธิภาพ และมีการจัดสรรงบประมาณท่ีโปร�งใส ตรวจสอบได% 

2. มีการจัดหาทรัพยากรทางด%านการเงิน โดยแสวงหารายได%จากแหล�งต�าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือให%บรรลุตามแต�ละพันธกิจ 

3. มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรและจัดสรรการใช%เงินอย�างมีประสิทธิภาพตามเปAาหมาย 
4. มีการตรวจสอบ ติดตามการใช%เงินให%เป'นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ#ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
5. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย�างเป'นระบบ ท่ีผู%บริหารสามารถนําไปใช%ในการวางแผนและ

ตัดสินใจได% 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ยังไม�มีการจัดทํารายงานผลการทํางานตามแผนของแต�ละพันธกิจ 
2. ยังไม�มีการแสดงงบประมาณเหลือจ�ายในแต�ละแผน/พันธกิจ 
3. ยังไม�มีการจัดทําค�าใช%จ�ายต�อหัวนิสิต 

 

ข4อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการจัดทํารายงานผลการทํางานตามแผนของแต�ละพันธกิจ 
2. ควรมีการสรุปงบประมาณเหลือจ�ายในแต�ละแผน/พันธกิจ 
3. ควรมีการจัดทํารายงานค�าใช%จ�ายต�อหัวนิสิต 

 
องค#ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

จุดแข็ง 
 

1. คณะสังคมศาสตร# ให%ความสําคัญในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของหน�วยงาน  
2. คณะสังคมศาสตร#มีการนํากระบวนการ PDCA มาใช%ในการดําเนินงานด%านประกันคุณภาพ

การศึกษาและกิจกรรมภายในคณะ 
3. คณะสังคมสาสตร# มีการจัดกิจกรรมต�างๆ ทีส�งเสริมความรู%ความเข%าใจในระบบประกัน

คุณภาพให%กับคณาจารย# นิสิต และบุคลากร 
4. คณะสังคมศาสตร#มีนโยบาย และระบบส�งเสริมการสร%างเครือข�ายด%านการประกันคุณภาพ 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
 

1. ระบบฐานข%อมูลท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพมีข%อมูลท่ีไม�เป'นปZจจุบัน 
 
ข4อเสนอแนะ 
 

2. ควรมีการปรับปรุงระบบฐานข%อมูลท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพให%มีข%อมูลให%เป'นปZจจุบัน 
 
3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต7ละหน7วยงานย7อย 

 

 คณะสังคมสาสตร# ได%ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในหน�วยงาน ระดับภาควิชา และหน�วยงาน
ย�อยต�างๆมีผลการวิเคราะห#จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข%อเสนอแนะดังนี้ 

หน7วยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข4อเสนอแนะ 
องค#ประกอบท่ี1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค# และแผนดําเนินการ 
ภาควิชาจิตวิทยา 1. มีความเช่ือมโยงความ

ร�วมมือของบุคลากรใน
ภาควิชาในการกําหนดปรัชญา 
ปณิธานและวัตถุประสงค#ใน
การดําเนินงานของภาควิชา    
 2. จัดทําแผนการดาํเนินงาน
และตัวช้ีวัดอย�างชัดเจนและมี
ความสอดคล%องกับกลยุทธ#
ของภาควิชาจิตวิทยาและ
คณะสังคมศาสตร# 

1.จําเป'นต%องมีการปรับเปลี่ยน
หรือยืดหยุ�นแผนการ
ดําเนินงานให%สอดคล%องกับ
สถานการณ#ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ให%มากข้ึน 
 

1 . มี ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ
อ ย� า ง ต� อ เ น่ื อ ง  เ พ่ื อ ก า ร
ดําเนินงานท่ีครบถ%วนตามแผน 
หรือหากต%องมีการปรับเปลี่ยน
จะได%ดีต�อการปรับให%ทันท�วงที 
 

ภาควิชานิติศาสตร# 1. ภาควิชานิติศาสตร#มีการจัด 
ทําแผนกลยุทธ#ท่ีสอดคล%อง 
กับนโยบายมหาวิทยาลยัและ 
คณะสังคมศาสตร# 
2. มีการดําเนินงานและ
ติดตามผลงานอย�างต�อเน่ือง 
 

- 1.ควรเพ่ิมการมีส�วนร�วมของ
บุคลากรในการกําหนดทิศทาง
กลยุทธ#อย�างเป'นรูปธรรม 
2.ควรมีการวิเคราะห#และ 
ประเมินแผนการดําเนินงาน  
รวมถึงการนําเสนอในท่ีประชุมเพ่ือ
หารือแก%ไขต�อไป 

ภาควิชาภูมิศาสตร# 1.มีกระบวนการพัฒนาแผนท่ีดี  
2.มีการถ�ายทอดยุทธศาสตร#
และกลยุทธ#ในการดําเนินงาน
ของภาควิชาจากมหาวิทยาลยั
และแผนพัฒนาของชาติอย�าง
ต�อเน่ือง 

- 1.หน�วยงานระดับมหาวิทยาลัย 
สกอ. สมศ.กระทรวงศึกษาธิการ 
ควรหยุดเปลี่ยนแปลงตัวบ�งช้ี 
หรือวิธีการกรอกข%อมลู เพ่ือให%
ภาควิชาและคณะ สามารถ
ดําเนินงานด%านการประกัน
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หน7วยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข4อเสนอแนะ 
3.มีการเช่ือมโยงนโยบายการ
ดําเนินงานของคณะและ
มหาวิทยาลยักับแนวทางการ
ดําเนินงานของภาควิชา โดยมี
การรายงานผลการประชุม
กรรมการคณะสังคมศาสตร#
เป'นวาระประจําในการประชุม
กรรมการภาควิชา บุคลากรใน
ภาควิชาจึงได%รับทราบ
นโยบายของคณะและ
มหาวิทยาลยัอย�างต�อเน่ือง 
4.คณาจารย#ให%ความร�วมมือใน
กิจกรรมของภาควิชาเป'นอย�าง
ดี 

คุณภาพเสมือนเป'นงาน
ประจําวันได% 
2.เน่ืองจากตัวบ�งช้ีของ สมศ. ใน
องค#ประกอบท่ี 1 เป'นตัวบ�งช้ี
สําหรับสถาบัน (ระดับ
มหาวิทยาลยัและระดับคณะ)
ดังน้ัน ไม�ควรนํามาผนวกใน
ไฟล#ข%อมลูท่ีให%ภาควิชากรอก
ข%อมูล เพราะทําให%คะแนนรวม 
ผิดความเป'นจริง หรือมิฉะน้ัน 
มหาวิทยาลยัหรือคณะท่ีเป'น
ผู%รับผิดชอบ จะต%องนําข%อมลูข้ึน
เว็บไซต#ให%พร%อมสําหรับการ
ดาวน#โหลดข%อมลู (ณ เวลาท่ีทํา
ข%อมูล ไม�สามารถดาวน#โหลดได%) 

ภาควิชาประวัติศาสตร# 1.ภาควิชาประวัตศิาสตร#มีการ
กําหนด ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค#และจัดทํา
แผนปฏิบัตริาชการ  4 ปE และ
แผนพันธกิจ ครบท้ัง 4 พันธ
กิจ คือการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ
และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงมีการ
ติดตามผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัตริาชการในการ
ประชุมภาควิชาทุกครั้งและมี
การสรุปติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปEละ 2 
ครั้ง  

- - 

ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ 1.ภาควิชารัฐศาสตร#และรัฐ
ประศาสนศาสตร#สามารถ
ดําเนินการกระบวนการพัฒนา
แผน ได%ทุกเกณฑ#มาตรฐาน 
 

1.อย�างไรก็ดี การดําเนินการ
ต�างๆ ยังขาดความชัดเจนอยู�
มาก 
 

1.คณะกรรมการควรพิจารณาให%
ความสําคัญกับการพัฒนาแผน
ยิ่งข้ึน โดยอาจจะเริ่มจากการ
กําหนดแผนปฏิบัตริาชการของ
ภาควิชาฯ เพ่ิมเติมจาก
แผนปฏิบัตริาชการของคณะ 
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หน7วยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข4อเสนอแนะ 
ภาควิชาสังคมฯ 1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ

มา นุษย วิทยามี กา ร จัด ทํ า
แผนการปฏิบัติของภาควิชา 
และมีการวิ เคราะห# เ พ่ือให%
สอดคล%องกับแผนยุทธศาสตร#
และแผนปฏิบัติราชการของ
คณะสังคมศาสตร# 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการจัดทําการ
ติดตามการดําเนินการตาม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
ภ า ค วิ ช า เ พ่ื อ ส� ง เ ส ริ ม ใ ห%
ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ภ า ร กิ จ 
กิจกรรมและโครงการตาม
แผนท่ีกําหนดไว%  

1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มา นุษย วิทย ายั ง ข าดกา ร
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ�งช้ีของแผนกลยุทธ#และ
แผนปฏิบัติการ 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรส�งเสริมให%มี
การประเมินโครงการ กิจกรรม
ต�างๆให%ทุกโครงการเพ่ือนําผล
การประเมินโครงการ กิจกรรม
มาวิเคราะห#เพ่ือเป'นประโยชน#
ต�อการปรับปรุงแผนงานและ
วางแผนปEต�อไป 
 

1. ส�งเสรมิให%มีการดําเนิน
โครงการกิจกรรมและประเมิน
โครงการ กิจกรรมครบถ%วนตาม
แผน ท้ังน้ีอาจให%มี
คณะกรรมการภาควิชาเป'น
ผู%ติดตามการดําเนิน ตีความ
แผนปฏิบัตริาชการของภาควิชา 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1.โครงการฯ มีการจัดทําแผน
กลยุทธ#ท่ีสอดคล%องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
2.มีการถ�ายทอดแผนกลยุทธ# 
3.มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปEครบ 4 
พันธกิจ 

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

1.โครงการฯ  มีการกําหนด
ปรัชญาและปณิธาน 

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1.มีการกําหนดแผนปฏิบัติการ
ท่ีสอดคล%องกับพันธกิจของ
โครงการฯและสามารถนําไป
ปฏิบัติได%จริง 
2.มีช�องทางการเผยแพร�ข%อมลู
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค#
ท่ีสามารถเข%าถึงได% 
3.มีผู%รับผิดชอบในแต�ละ
โครงการฯกิจกรรมอย�าง
ชัดเจน 
 
 

- 
 

1.นําผลจากการตดิตามและ
ประเมินผลมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย�างเป'นรูปธรรม 
2.กระตุ%นให%หน�วยงานมีการ
วางเปAาหมาย และแผนปฏิบัติกา
รอยย�างต�อเน่ือง 
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สํานักงานเลขานุการ
คณะ 

1.คณะมีกระบวนการจัดทํา
แผน โดยให%หน�วยงานภายในมี
ส�วนร�วมในการเสนอความเห็น
ผ�านท่ีประชุมกรรมการคณะ  
ซ่ึงมีความสอดคล%องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  
2.มีการถ�ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการสู�หน�วยงานภายในเพ่ือให%
การดําเนินงานเป'นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
3.มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการรายปEท่ีครบตาม
ภารกิจหลัก 4 ด%าน 
4.มีการกําหนดตัวบ�งช้ีของการ
ดําเนินงาน กําหนดเปAาหมาย 
ท้ังยังมีการติดตาม ตรวจสอบ
ความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงาน 
5.มีการจัดทํา Strategy Map 

- - 

องค#ประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑิต 
ภาควิชาจิตวิทยา 1.มีแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา

และบรหิารหลักสตูรท่ี
หลากหลายสอดคล%องกับ
บทบาทและเอกลักษณ# ของ
ภาควิชาและสอดคล%องกับ
พันธกิจของคณะและ
มหาวิทยาลยั 
2. มีคณาจารย#ท่ีมีความพร%อม
และศักยภาพพร%อมท้ังคุณวุฒิ
ตรงตามสาขาวิชาในสัดส�วนท่ี
เหมาะสม 
3. มีหลักสตูรท่ีผ�านการรับรอง
มาตรฐานท้ังระดับปริญญาตรี
และปรญิญาโท 
4. มีโครงการและกิจกรรมท่ี
พัฒนานิสิตท้ังระดับภาควิชา 
ระดับคณะและร�วมกับ

1.กระตุ%นให%คณาจารย#ของ
ภาควิชาขอตําแหน�งวิชาการ    
2.ส�งเสรมิให%คณาจารย#ไป
ศึกษาต�อในระดับปริญญาเอก
เพ่ิม มากข้ึน 
3.สร%างแรงจูงใจให%คณาจารย#
ทําวิจัยเพ่ือใช%ประกอบการ
เรียนการสอนและขอตําแหน�ง
วิชาการ 
4.เพ่ิมการรับนิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ#
เพ่ิมข้ึนให%มีสดัส�วนมากกว�า
ร%อยละ 30 
 

1. มีการประเมินหลักสตูรเป'น
ระยะๆเพ่ือเป'นข%อมลู
ประกอบการพัฒนาหลักสตูร     
2. กระตุ%นให%คณาจารย#ท่ีมี
ตําแหน�งผู%ช�วยศาสตราจารย#ให%
ขอตําแหน�งรองศาสตราจารย# 
3.เปVดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
แผนก.จํานวนเพ่ิมข้ึนและ
เหมาะสมกับสัดส�วนของ
คณาจารย#ประจําหลักสตูร 
4.กระตุ%นให%คณาจารย#นํา
ประสบการณ#ท่ีไปบริการ
วิชาการหรือการทําวิจยัมา
บูรณาการกับการเรียน การสอน
เพ่ิมข้ึน 
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หน�วยงานภายนอก 
5. มีการทําวิจัยสถาบันเพ่ือ
การปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสตูรครอบคลมุทุกปZจจัย 
6. มีการจัดการเรยีนการสอน
โดยเน%นผู%เรียนเป'นศูนย#กลาง
และมีการเรียนการสอนภาค
ปรับปรุง      โดยการส�งนิสิต
เข%ารับการฝhกงานท้ังหน�วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทําให%นิสติ
เกิดการเรียนรู%และเช่ือมโยง
ภาคทฤษฎีสู�ภาคปฏบัิต ิ

ภาควิชานิติศาสตร# 1 . นิ สิ ต มี ค ว าม ใกล% ชิ ด กั บ
อาจารย# จึงทําให%การเรียนการ
สอนเป'นไปอย�างท่ัวถึง  และมี
อาจารย#พิเศษท่ีเป'นผู%มีความ
เช่ียวชาญพิเศษในรายวิชาท่ี
เชิญมาบรรยาย 

1.เลื่อนระดับภาควิชาให%เป'น
คณะนิติศาสตร#เพ่ือให%
หลักสตูรนิตศิาสตร#บัณฑิตเป'น
ท่ีรู%จักอย�างกว%างขวาง และมี
การประชาสัมพันธ#หลักสูตรสู�
บุคคลภายนอกอย�างท่ัวถึง 

1.ควรมีการสนับสนุนใน
การศึกษาต�อของอาจารย#ประจํา
อย�างจริงจัง โดยหาแหล�งทุน
หรือเงินทุนสนับสนุน 

ภาควิชาภูมิศาสตร# 1.ภาควิชาภูมิศาสตร#มี
บุคลากรท่ีมคีวามพร%อมและมี
ศักยภาพท่ีจะจัดการเรียนการ
สอนอย�างมีประสิทธิภาพ
เน่ืองจาก มีสัดส�วนของ
อาจารย#ท่ีมีวุฒิทางการศึกษา
ในระดับปรญิญาเอกสูงถึงร%อย
ละ 70  
2.สัดส�วนของอาจารย#ท่ีมี
คุณสมบัติเป'นอาจารย#ระดับ
บัณฑิตศึกษาถึงร%อยละ 80 
ของจํานวนอาจารย#ประจํา 
หรือร%อยละ 88.9ของจํานวน
อาจารย#ประจําท่ีปฏิบัติงาน
จริง 
3.คณาจารย#ให%ความร�วมมือใน
กิจกรรมของภาควิชาเป'นอย�าง
ดี 
 

1.เร�งรัดและกระตุ%นให%อาจารย#
ผู%ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ
เขียนบทความเพ่ือตีพิมพ#ใน
วารสารท่ีได%รับการยอมรับใน
ระดับชาตหิรือนานาชาตเิพ่ือ
นําไปใช%ในการเสนอขอ
ตําแหน�งทางวิชาการ 
2.กระตุ%นให%อาจารย#ใหม�ทํา
วิจัยและเขียนบทความเพ่ือ
ตีพิมพ#ในวารสารท่ีได%รับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ เพ่ือนําไปใช%ในการ
เสนอขอตําแหน�งทางวิชาการ 
3.ควรมีการพัฒนานิสิตให%มี
ทักษะทางด%านภาษาและ
คอมพิวเตอร# รวมท้ังการ
ฝhกฝนในการใช%โปรแกรมด%าน
ภูมิสารสนเทศ เพ่ือให%เป'นท่ี
ต%องการของตลาดแรงงาน 

1.ส�งเสรมิให%คณาจารย#พัฒนา
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
ตําแหน�งทางวิชาการ  
2.เพ่ิมการประชาสัมพันธ#
หลักสตูรปริญญาเอกและ
ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 
ล�วงหน%า โดยให%มีการ
ประชาสมัพันธ#ในเว็บไซต#อย�าง
สม่ําเสมอ  
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4.มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน%นผู%เรียนเป'นศูนย#กลางทุก
รายวิชา มีการสอนภาคปฏิบัติ 
การฝhกงานภาคสนามและการ
ฝhกงานในหน�วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ทําให%นิสิต
ของภาควิชาภูมิศาสตร#
สามารถเรียนรู%จากการปฏิบัติ
และการเห็นสภาพพ้ืนท่ีจริง 

4.เร�งดําเนินการพัฒนา
หลักสตูรระดับปริญญาเอก
เพ่ือทดแทนหลักสตูรปริญญา
โทท่ีมีผู%สมัครน%อย 

ภาควิชาประวัติศาสตร# 1.ภาควิชาประวัตศิาสตร#มีการ
กําหนด ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค#และจัดทํา
แผนปฏิบัตริาชการ  4 ปE และ
แผนพันธกิจ ครบท้ัง 4 พันธ
กิจ คือการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ
และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงมีการ
ติดตามผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัตริาชการในการ
ประชุมภาควิชาทุกครั้งและมี
การสรุปติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปEละ 2 
ครั้ง  

- - 

ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ 1.ภาควิชารัฐศาสตร#และรัฐ
ประศาสนศาสตร# มคีณาจารย#
ท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ
เป'นจํานวนมาก 

2.ระดับความสําเร็จของการ
เสรมิสร%างคุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดให%กับนิสิต ยังอยูในระดับ
ต%องปรับปรุง 

3.คณะกรรมการควรพิจารณาให%
ความสําคัญกับการเสริมสร%าง
คุณธรรมและจรยิธรรมให%กับ
นิสิตอย�างเป'นรูปธรรม 

ภาควิชาสังคมฯ 1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มา นุษย วิทยามี ระบบและ
กลไกการพัฒนากับการบริหาร
หลักสูตรท่ีดี โดยรายวิชาท่ีอยู�
ในหลักสูตรมีการออกแบบการ
เรียนการสอนและการ จัด
กิจกรรม ท่ี เน%นผู% เ รี ยนเป'น
สําคัญ โดยใช%รูปแบบกิจกรรม
การสอนท่ีหลากหลาย รวมท้ัง

1.ภาควิชามีการส�งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
น%อย 

1.ควรมีการส�งเสริมให%บุคลากร
เข%าร�วมอบรม/สัมมนา เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู%มากข้ึน 
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การใช%สื่อและเทคโนโลยี ท่ี
ทันสมัยเพ่ือเสริมการเรียนรู%
ของนิสิต 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีระบบกลไก
และส�งเสรมิให%นิสติท้ังปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาเข%าร�วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ พร%อมท้ังสนับสนุนให%
มีการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการและตีพิมพ#ผลงานทาง
วิชาการของนิสิต เพ่ือเป'นการ
ฝhกทักษะและสนับสนุนให%นิสิต
มีการนําเสนอ เผยแพร� 
ผลงานทางวิชาการในท่ี
ประชุมวิชาการต�าง ๆ  
3. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการจัด
สวัสดิการเสรมิสร%างสุขภาพท่ี
ดี และสร%างขวัญและกําลังใจ
ให%บุคลากรและคณาจารย# มี
การจัดอํานวยความสะดวก
ด%านอุปกรณ#และเทคโนโลยีท่ี
เอ้ือต�อการทํางานและการ
เรียนการสอนท้ังในห%องพัก
อาจารย#และห%องเรยีน 
4. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีระบบประเมิน
การสอนของอาจารย#โดยนิสิต
ผ�านเครือข�าย ทําให%อาจารย#
ผู% ส อนมี ก า รปรั บปรุ งและ
พัฒนาการ เ รี ยนการสอน
ตลอดเวลาเพ่ือให%สอดคล%อง
กับความต%องการของผู%เรียน
ทําให%กระบวนการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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5. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการติดตาม
ประเมินผลการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีได%จัดข้ึนให%แก�
นิสิต 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1. โครงการฯ มรีะบบและ
กลไกการจัดการเรยีนการสอน
ท่ีเน%นผู%เรยีนเป'นสําคัญ 
2. โครงการฯ มรีะบบและ
กลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสตูร โดยทุกหลักสูตร
เป'นไปตามเกณฑ#มาตรฐาน
หลักสตูรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาต ิ
3. โครงการฯ อาจารย#ประจําท่ี
มีวุฒิปริญญาเอกสูง 

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

- 1.โครงการฯ  ควรส�งเสริมให%
การเรยีนรู%นอกช้ันเรียนของ
นิสิตให%กว%างข้ึน  

- 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1.มีระบบและกลไกการเปVด
และปVดหลักสูตรอย�างถูกต%อง 
2.มีการประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดําเนินงานของ
หลักสตูร 
3.มีการประเมินความพึงพอใจ
ของนิมิตท่ีมีต�อคุณภาพ
หลักสตูรอยู�ในเกณฑ#ด ี
4.มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู%ใช%นิสิตอยู�ในเกณฑ#ด ี
5.มีการส�งเสรมิพัฒนา
ศักยภาพอาจารย#ประจําสาขา
ให%ลาศึกษาต�อในระกับท่ีสูงข้ึน
(ปริญญาเอก)และบุคลากรเข%า
ฝhกอบรมในหัวข%อท่ีเก่ียวข%อง
กับงานรับผิดชอบ 

- 1.ประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตท่ีมีต�อคุณภาพหลักสูตร
อย�างต�อเน่ือง 
2.มีการติดตามความพึงพอใจ
ของผู%ใช%นิสิตอย�างต�อเน่ือง เป'น
ระยะเวลาไม�น%อยกว�า 2 ปE 
3.มีการติดตามประเมินคุณภาพ
หลักสตูรอย�างต�อเน่ือง 
4.เชิญอาจารย#ผู%ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกร�วมสอนในแต�ละวิชา 
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สํานักงานเลขานุการ
คณะ 

1. คณะสังคมศาสตร#มีการ
จัดทํารายงานวิจยัสถาบันก�อน
การเปVดหรือปรับปรุงหลักสูตร 
2. คณะสังคมศาสตร#มรีะบบ
และกลไกการจัดการเรยีนการ
สอนท่ีเน%นผู%เรียนเป'นสําคัญ 
3. คณะสังคมศาสตร#มรีะบบ
และกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูร โดยทุก
หลักสตูรเป'นไปตามเกณฑ#
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาต ิ

1. มีการนําระบบสารสนเทศ
มาใช%ในการพัฒนาและบรหิาร
จัดการดาํเนินงานด%านต�างๆ 
2.นําผลวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอนมา
พัฒนาการเรียนการสอนอย�าง
ต�อเน่ือง 
3. ควรมีแผนเชิงรุกในการรับ
นิสิตปริญญาโท แผน ก  
 

1. ควรมกีารสํารวจการประเมินการ
ให%บริการและความต%องการการ
เพ่ิมเติมของผู%ใช%บริการ ตลอดจน
นําผลจากการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุง 
2. ควรมีแผนเชิงรุกในการรับ
นิสิตปรญิญาโท แผน ก 
 3. ควรมรีะบบและกลไกในการ
สนับสนุนให%อาจารย#มคุีณวุฒิ
ปริญญาเอก และตําแหน�งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 
 

องค#ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ภาควิชาจิตวิทยา 1.  มีการจัดบริการแก�นิสติ 

2.  มีการส�งเสริมกิจกรรมนิสิต
ท่ีครบถ%วนและสอดคล%องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค# 
3.  มีการจัดระบบอาจารย#ท่ี
ปรึกษาและพบนิสิตในท่ี
ปรึกษาเป'นประจํา 
4.  มีห%องให%คําปรึกษาท่ี
ถูกต%องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางจิตวิทยา 
 

1. เน่ืองจากในปEการศึกษาน้ี 
ทางมหาวิทยาลัยฯ ประสบ
เหตุอุทกภัย จึงทําให%แผนการ
จัดกิจกรรมของภาควิชาไม�
สามารถดําเนินการได%ตามท่ีตั้ง
ไว% จึงทําให%แผนท่ีตั้งไว%ไม�
สามารถบรรลุเปAาหมายได%
เท�าท่ีควร 
2. เอกสารบางรายการไม�ตรง
กับความต%องการ (นิยามตาม
เกณฑ#มาตรฐาน) 
3.บางโครงการมไิด%มีการ
ประเมินอย�างเป'นระบบ จึง
ควรให%มีการจัดทําโครงการให%
เป'นระบบตามหลักประกัน
คุณภาพ โดยควรมีระบบการ
จัดการเอกสารให%ได%ตรงตาม
ความต%องการตามเกณฑ#ของ
ประกันคุณภาพ 
 
 
 

1.เสนอให%มีการจัดการอบรม
ประกันคุณภาพการศึกษาแก�
นิสิต เพ่ือสร%างเครือข�ายต�อไป 
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ภาควิชานิติศาสตร# 1 . ภ า ค วิ ช า นิ ติ ศ า ส ต ร# มี

โครงการและกิจกรรมเก่ียวกับ
การพัฒนานิสิตจํานวนมาก 
 

1.ภาควิชานิติศาสตร#ควร
จัดระบบการประกันคุณภาพ
ให%นิสิตจัดทําโครงการตาม
กรอบประกันคุณภาพ  

1.ควรติดตาม การสรุปโครงการ
ของนิสิต เพ่ือให%โครงการแต�ละ
โ ค ร ง ก า ร ค ร บ ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

ภาควิชาภูมิศาสตร# 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีการสํารวจปZญหาและ
ความต%องการของนิสิต
ภาควิชาภูมิศาสตร#เป'นประจํา
ทุกปE ช�วยให%ทราบประเด็น
ปZญหาของนิสิต 
2.มีการจัดกิจกรรมการศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ีและการ
ฝhกงาน ทําให%นิสิตได%เรียนรู%
จากประสบการณ#ตรง 

1.ให%ชุมนุมภูมิศาสตร# ท้ังศิษย#
เก�าและนิสิตปZจจุบันเข%ามามี
ส�วนร�วมในการกําหนด
กิจกรรมมากข้ึน และให%มีการ
ประสานแผนการจัดโครงการ
ของชุมนุมนิสิตกับแผนการ
พัฒนานิสิตของภาควิชา 

1 . เ พ่ิมความ เข% ม งวดในการ
ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ
ของผู% มี สิ ท ธ์ิสมัคร เข% า ศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากผลการ
เ รี ย น ร ะ ดั บมั ธ ยม ศึ กษ า ใ น
รายวิชาทางด%านวิทยาศาสตร#
และคณิตศาสตร# ในการสอบ
สัมภาษณ# เน่ืองจากยังคงมีผู%มี
สิทธ์ิสอบสัมภาษณ#จํานวนหน่ึงท่ี
เป'นนักเรียน 

 3.มีการปรับปรุง
ห%องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ 
1 อย�างสม่ําเสมอ และมีการ
จัดเตรียมครุภณัฑ#สําหรับ
จัดตั้งห%องปฏิบัติการภมูิ
สารสนเทศ 2 ท่ีอาคารศรรีัศมิ ์
สําหรับใช%ในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
4.มีคณาจารย#ท่ีจบการศึกษา
จากสถาบันท่ีมีช่ือเสยีงท้ังใน
และต�างประเทศ ทําให%
สามารถให%ความรู%และ
ประสบการณ#ในการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลาย 
5.มีคณะอนุกรรมการด%านการ
พัฒนานิสิต และการกําหนด
อาจารย#ผู%รับผิดชอบงานด%าน
การพัฒนานิสิตโดยตรง 
6.มีการติดตามตรวจสอบผล
การการดาํเนินงานด%านการ
พัฒนานิสิตในการประชุม
คณะกรรมการภาควิชาอย�าง
สม่ําเสมอ โดยการกําหนด

2.ใช%เครือข�ายทางสังคมในการ
ติดต�อสื่อสารระหว�างอาจารย#
กับนิสิตปZจจุบัน อาจารย#กับ
อาจารย# นิสติกับนิสติ นิสิต
ปZจจุบันกับนิสิตเก�า ภาควิชา
กับนิสิตปZจจุบันและศิษย#เก�า 

ในสายศิลปi แต�ต%องการสอบเข%า
ในสายวิทย# จึงเลือกสอบใน
รายวิชาดังกล�าว แต�มีผลการ
สอบท่ีต่ํามาก ทําให%ประสบ
ปZญหาการเรียนมาก 
2.เน่ืองจากมีปZญหาผลการเรียน
ของนิสิตท่ีส�วนหน่ึงเป'นผลมา
จากพ้ืนฐานความรู%เดิม แต�มีนิสติ
จํานวนมากมีพฤติกรรมการเรียน
ท่ีไม�ดี จึงเสนอแนะดังน้ี  
-กรณีนิสติเข%าเรียนสาย หรือไม�
เข%าเรียน ให%มีการเช็คช่ือผู%เข%า
เรียนหรือให%รางวัลกับผู%เข%าเรียน
สม่ําเสมอ ในขณะเดียวกัน 
อาจารย#ผู%สอนควรพัฒนาวิธีการ
เรียนการสอนให%น�าสนใจมากข้ึน 
-กรณีนิสติไม�ตั้งใจเรยีน ไม�มี
สมาธิในการเรียน อาจารย#ผู%สอน
ควรเสริมการบรรยายด%วย
กิจกรรมอ่ืน 
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วาระสาํหรับนิสิตและการ
เรียนการสอนเป'นการเฉพาะ 

ภาควิชาประวัติศาสตร# 1.ภาควิชาฯมีการดําเนินงานท่ี
ส�งเสริมให%นิสติได%พัฒนา
ศักยภาพในด%านต�าง ๆ อย�าง
สม่ําเสมอ อีกท้ังมีระบบและ
กลไกในการให%คาํปรึกษาด%าน
ต�าง ๆ แก�นิสิตเพ่ือให%นิสิตมี
ความมั่นใจในการทํากิจกรรม
ต�าง ๆ อย�างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ระบบ
ดังกล�าวยังครอบคลุมไปถึง
การให%บริการข%อมูลข�าวสารท่ี
เป'นประโยชน#แก�ศิษย#เก�า 
นอกจากน้ีภาควิชายังมีการ
จัดทําวารสารนิสิตภาควิชา
ประวัติศาสตร# เพ่ือ
ประชาสมัพันธ# เผยแพร� และ
เป'นแหล�งฝhกฝนกระบวนการ
เรียนรู%นอกห%องเรียนให%แก�นิสิต 
ศิษย#เก�า บุคคลท่ัวไปได%เป'น
อย�างดี 

- - 

ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ 1.ภาควิชารัฐศาสตร#และรัฐ
ประศาสนศาสตร# มรีะบบการ
ให%คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี ตามเกณฑ#
มาตรฐานทุกประการ 
 

1.ระบบและกลไกการให%
คําปรึกษาและบริการด%าน
ข%อมูลข�าวสาร ยังขาดการ
ประเมินผล ตลอดจนนําผล
ดังกล�าวไปเป'นข%อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการท่ีสนอง
ความต%องการของนิสิต 

1.คณะกรรมการควรพิจารณา
ดําเนินการประเมินผลคุณภาพ
ของการให%บริการ ท้ังน้ี เพ่ือนํา
ผลไปเป'นข%อมลูในการ
พัฒนาการจัดบริการท่ีสนอง
ความต%องการของนิสิต ต�อไป 
 

ภาควิชาสังคมฯ 1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการจัดทํา
ฐานข%อมลูนิสติ การจัดระบบท่ี
ปรึกษาทางวิชาการ การจัด
โครงการ เพ่ือสนับสนุนให%
อาจารย#และนิสิตได%แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและความสัมพันธ#
ระหว�างกัน เช�น โครงการนิสิต

1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรส�งเสริมให%
นิสิตทํากิจกรรม ท่ีครอบคลุม
ในกรอบมาตรฐานการพัฒนา
อย�างต�อเน่ือง และขยายไปสู�
การสร%างความร�วมมือในการ
จัดกิจกรรมกับหน�วยงาน 
สถาบันภายนอก เพ่ือพัฒนา

1. ภาคสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรจัดดําเนิน
โครงการ การให%บริการแก�ศิษย#
เก�านอกเหนือไปจากการ
เผยแพร�ข%อมลูผ�านทาง
Facebook 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรส�งเสริมให%นิสิต
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พบอาจารย#ท่ีปรึกษา รวมท้ังมี
การเฝAาติดตามประเมินผลระบบ 
เพ่ือนํามาใช%ปรับปรุงให%ระบบ
การให%คาํปรึกษามีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการจัดบริการ
ข%อมูลข�าวสารท่ีเป'นประโยชน#แก�
นิสิต ท้ังในบอร#ดหน%าห%อง
ภาควิชาฯ บอร#ดซุ%มนิสติ
ภาควิชาฯ เว็บไซต# และ
Facebookของภาควิชาฯ เพ่ือให%
นิสิตได%รับข%อมลูข�าวสารต�างๆ ท่ี
จําเป'น 
3. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการจัดโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
ประสบการณ#ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก�นิสิต เช�น โครงการ
ค�ายสังคมสู�สังคม โครงการศึกษา
ดูงาน โครงการเพ่ือสังคม ชุมชน
ส�งเสรมิสถาบันองค#กร และการ
พัฒนากิจกรรมสังคมและ
สิ่งแวดล%อม โครงการสมัมนา
วิชาการสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

ทักษะ ประสบการณ#ของนิสติ 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรมีการจัดทํา
แบบประเมินโครงการ 
กิจกรรมของนิสติมาปรับปรุง
แผนการดาํเนินโครงการ/
กิจกรรมของนิสติ 
 

สร%างเครือข�ายQA กับหน�วยงาน
ภายนอก 
3. กําหนดให%มีการทําประเมิน
ความสําเร็จของการดาํเนิน
โครงการ/กิจกรรมตาม
วัตถุประสงค#ท่ีกําหนดไว%ใน
แผนการดาํเนินโครงการ/
กิจกรรมนิสิต เพ่ือนําไปปรับปรุง
แผนละการดําเนินการ 
 

 4. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการจัดบริการ
ข%อมูลข�าวสารท่ีเป'นประโยชน#
ต�อศิษย#เก�า ดังเช�น การจัดทํา 
Facebook: Socant Kaset 
5. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตเพ่ือให%นิสติมีกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทุกด%านดัง
โครงการ ค�ายสังคมสู�สังคม 
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โครงการศึกษาทางวิชาการสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา เป'นต%น 
อีกท้ังส�งเสริมให%นิสิตนําความรู%
ด%านประกันคุณภาพไปใช%ในการ
จัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิต
ครบท้ัง 5ด%าน 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1.โครงการฯ มีการจัดบริการ
ข%อมูลข�าวสารท่ีเป'นประโยชน#
ต�อนิสิต 
2.โครงการฯ มีระบบอาจารย#ให%
คําปรึกษาวิชาการ 

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

- - 1.โครงการฯ  ควรส�งเสริมด%าน
สถานท่ีท่ีจะรับรองการสันทนา
การของนิสิตอย�างสมบูรณ# 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1.มีกิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริม
ให%นิสิตฝhกคิดวิเคราะห#ในเรื่อง
กระบวกการ/ข้ันตอนการวิจยั 
เช�น การสัมมนาหัวข%อ
วิทยานิพนธ#และการศึกษา
ค%นคว%าอิสระ 
2.มีกิจกรรมท่ีฝhกทักษะการจัด
โครงการสัมมนาวิชาการ โดย
เน%นกระบวนการให%นิสิตได%
เรียนรู%หลักการค%นหาประเด็น
สําคัญให%การตั้งประเด็นการ
สัมมนา หลักการประสานงาน 
หลักการทํางานกลุ�ม 
3.มีกิจกรรมศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ และศึกษา
ดูงานต�างประเทศในพื้นท่ีท่ี
มีประเด็นเก่ียวข%องกับการ
บริหารและพัฒนาสังคม 
4.มีการจัดกิจกรรมอบรม 
SPSS ให%กับนิสิตเพ่ือให%นิสิต
ได%มีความรู%เพียงพอจะสามารถ
นําไปปฏิบัติจริงได%ในการทํา
วิจัยของตนเองและต�อการ

- 1.งานสัมมนาหัวข%อควรเพ่ิม
อาจารย#สาขาวิชาต�างๆท่ี
เก่ียวข%องกับสายสังคมศาสตร#
เข%ามาร�วมรับฟZงและเสนอแนะ
ต�อโครงการวิจยัของนิสิต 
2.ควรสนับสนุนผลจากการ
สัมมนาวิชาการท่ีได%มาไปขยาย
ผลต�อให%เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพอย�างเป'นรูปธรรม 
3.ประชาสัมพันธ#และกระตุ%นให%
นิสิตทุกคนเข%าร�วมกิจกรรมท่ี
เป'นการสบืสานประเพณีอันดี
งานต�อไป 
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ทํางานในอนาคต 
5.มีกิจกรรมท่ีดํารงสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามของสังคมไทยท่ีเป'นเมือง
พุทธและของสาขาพัฒนา
สังคม ในการส�งเสรมิการที
ส�วนร�วมระหว�างอาจารย# 
เจ%าหน%าท่ี และนิสิตร�วมกัน
ทําบุญ 

สํานักงานเลขานุการ
คณะ 

1. มีการจัดบริการแก�นิสิตท่ี
ครบตามเกณฑ#มาตรฐาน 
โดยเฉพาะด%านสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาการ
เรียนรู%ของนิสติ2. นิสิตมีส�วน
ร�วมในการทํากิจกรรมพัฒนา
นิสิตในทุกกิจกรรม 
3. มีแผนการปฏิบัติงานการจัด
กิจกรรมนิสิตท่ีหลากหลาย 
และสอดคล%องกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค# มี
การดําเนินงานท่ีประสบ
ความสําเร็จ 

1.ไม�พบรายงานหรือข%อสรปุ
การนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบอาจารย#ท่ี
ปรึกษา 

1. ควรนําผลสรุปการประเมิน
กิจกรรมไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
2. ควรนําผลการประเมินระบบ
อาจารย#ท่ีปรึกษามาปรับปรุง 
ท้ังน้ีควรมีหลักฐานให%ปรากฏ
อย�างชัดเจน 
 

องค#ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ภาควิชาจิตวิทยา 1. มีระบบและกลไกบริหาร

งานวิจัยหรืองานสร%างสรรค# 
เพ่ือให%บรรลเุปAาหมายตาม
แผนด%านการวิจัยของภาควิชา 
และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด                                                                                 
2. มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจยัหรืองาน
สร%างสรรค#กับการจัดการเรียน
การสอน    
3. มีการส�งเสริมให%อาจารย#
ประจําเข%ารับการฝhกอบรม
เก่ียวกับความรู%ด%านการวิจัย
และความรู%อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข%อง  

1.นอกจากการแต�งตั้ง
คณะกรรมการวิจัยของ
ภาควิชาแล%วควรมีระบบกลไก
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร%างสรรและดําเนิน 
การตามระบบท่ีกําหนด 
2. มอบหมายให%มี
คณะกรรมการในการติดตาม
และประเมินผลการสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร%างสรรค#       
3. ควรมีการพัฒนาศักยภาพ
ด%านการวิจัยหรืองาน
สร%างสรรค#และให%ความรู%ด%าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก�

1.  สร%างระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร%างสรรค#ของ
ภาควิชา                                        
2. ส�งเสรมิและพัฒนาให%อาจารย#
สร%างผลงานวิจัยและงาน
สร%างสรรค#ให%มากยิ่งข้ึน 
3. ส�งเสรมิให%มีการนําความรู%
จากการวิจัยไปเผยแพร�และ
ประยุกต#ใช%ให%เกิดประโยชน#แก�
ชุมชนหรือสาธารณชนท่ี
เก่ียวข%องให%มากยิ่งข้ึน  
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4 .  ส นั บ ส นุ น ใ ห% มี ก า ร ใ ช%
ห%องปฏิบัติการทางจิตวิทยาใน
การวิจัยเชิงการทดลอง 

อาจารย#ประจํา โดยการจัด
ประชุมสมัมนา หรืออบรม
บรรยายพิเศษ 

 5. มีการสนับสนุนการเผยแพร�
ผลงานวิจัยหรืองานสร%างสรรค#
ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ#ในวาระสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
6. มีการนําผลงานวิจัยไปใช%ให%
เกิดประโยชน#จริงจาก
หน�วยงานภายนอก 

4. ควรมีการส�งเสริมให%
อาจารย#สร%างผลงานวิจัยและ
งานสร%างสรรค#ให%มากยิ่งข้ึน
รวมถึงส�งเสริมให%นิสิต
บัณฑิตศึกษาร�วมในทีมวิจัย
ของอาจารย# 
5. ควรมีการจัดทําเอกสารให%
ข%อมูลรายละเอียดเก่ียวกับ
แหล�งทุนต�าง ๆ ท่ีอาจารย#
สามารถเข%าดไูด%สะดวกรวดเร็ว 

 

ภาควิชานิติศาสตร# 1.คณะฯและภาควิชามีทุน
สนับสนุนในการทําวิจยัให%กับ
คณาจารย#ในภาควิชาฯ และ
คณาจารย#ในภาควิชามคีวามรู%
ในกฎหมายท่ีหลากหลาย 

1.ทุนในการทําวิจัยท่ีทาง
ภาควิชาฯ และคณะฯ จัดหา
ให%น้ันควรจะมีจาํนวนท่ี
เพียงพอแก�บุคลากรของ
คณะฯ 

1 . ต% อ ง ห า ท า ง ก ร ะ ตุ% น แ ล ะ
ส� ง เ ส ริ ม ใ ห% ค ณ า จ า ร ย# ใ น
ภาควิชาฯสนใจในการทํางาน
วิจัยให%มากข้ึน 
 

ภาควิชาภูมิศาสตร# 1.มีคณาจารย#ท่ีมี
ประสบการณ#และมีศักยภาพ
ในการทํางานวิจัย 
2.มีคณาจารย#ท่ีได%รับทุนสนับ
การทํางานวิจัยอย�างต�อเน่ือง 
3.มีการทํางานวิจัยร�วม
ระหว�างอาจารย#นักวิจัย
ระดับกลางและอาวุโส กับ
อาจารย#ใหม� 
4.มีการกําหนดอาจารย#
ผู%รับผิดชอบงานด%านการ
พัฒนางานวิจัยโดยตรง 
5.มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานด%านการวิจัยในการ
ประชุมคณะกรรมการภาควิชา
อย�างสม่ําเสมอ 

1.มีสร%างขวัญและกําลังใจ 
รวมท้ังการสร%างแรงจูงใจใน
การทํางานวิจัยและการตีพิมพ#
ผลงานทางวิชาการ 

1.คณาจารย#มผีลงานวิจัยน%อย 
เน่ืองจากมีภาระงานด%านอ่ืนมาก 
โดยเฉพาะงานด%านการประกัน
คุณภาพ งานด%านการบรหิาร
และการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัจึงควรเพ่ิมกรอบ
อัตรากําลังให%กับภาควิชาท้ังใน
ตําแหน�งอาจารย#และตําแหน�ง
บุคลากรด%านการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ 
2.การเร�งรดัให%ผู%ดํารงตําแหน�ง
ทางวิชาการ ผลิตผลงานวิจัย
และตีพิมพ#ในวารสารระดับ
นานาชาติ 
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ภาควิชาประวัติศาสตร# 1.ภาควิชาฯมีแผนการปฏิบัติ

ราชการและงบประมาณใน
การส�งเสริมให%อาจารย#ใน
ภาควิชาฯผลิตงานสร%างสรรค#
ต�าง ๆ รวมท้ังมีบทความทาง
วิชาการของอาจารย#ใน
ภาควิชาตีพิมพ#ในวารสาร
ต�างๆ อย�างสม่ําเสมอ 
 

1.ภาควิชาฯควรเพ่ิมแรงจูงใจ
และลดระบบการทํางานด%าน
เอกสารเพ่ือให%อาจารย#ใน
ภาควิชาฯ สามารถผลติผล
งานวิจัยมากข้ึน และควรต%อง
เสรมิในเรื่องของการทําวิจัย
ของอาจารย#แต�ละคนใน
ภาควิชาฯให%เพ่ิมข้ึน รวมท้ัง
ด%านการบริการทางวิชาการให%
เพ่ิมข้ึนด%วย 

- 

ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ 1.ภาควิชารัฐศาสตร#และรัฐ
ประศาสนศาสตร# มรีะบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร%างสรรค# ครบถ%วนตาม
เกณฑ#มาตรฐาน 

1.ท้ังน้ี ระบบและกลไกการ
จัดการความรู%จากงานวิจัย
หรืองานสร%างสรรค# ยังไม�
สามารถดําเนินการได%มากกว�า
การประชาสัมพันธ#และ
เผยแพร�สู�สาธารณะชนและ
ผู%เก่ียวข%อง 

1.คณะกรรมการควรพิจารณา
ส�งเสริมให%มีการนําผลงานวิจัย
หรืองานสร%างสรรค#ไปใช%ให%เกิด
ประโยชน# และได%รับการรับรอง
การใช%ประโยชน#จริงจาก
หน�วยงานภายนอกหรือชุมชน 

ภาควิชาสังคมฯ 1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีคณาจารย#ท่ีมี
ความเช่ียวชาญด%านการวิจัย
ทางด%านสังคมศาสตร#และ
มนุษยศาสตร# ทําให%งานวิจัยท่ี
ผลิตออกมามีคณุภาพและเป'น
ท่ียอมรับของสังคม 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการแต�งตั้ง
คณะกรรมการวิจัยภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
และส�งเสรมิสนับสนุนการ
เผยแพร� ผลงานวิจัยและนํา
ผลงานนําเสนอในการประชุม
ท้ังในระดับชาติและระดับ
นานาชาติรวมท้ังการตีพิมพ#ใน
วารสารระดับชาต ิ  
3. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการ
ประชาสมัพันธ#เพ่ือเผยแพร�

1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาขาดการติดตาม
และประเมินผลทางด%านการ
จัดสรรงบประมาณและการ
สนับสนุนพันธกิจทางด%านการ
วิจัยหรืองานสร%างสรรค#  
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาขาดการส�งเสรมิ
การนําผลงานวิจัยหรืองาน
สร%างสรรค#ไปใช%ให%เกิด
ประโยชน#จริงต�อสาธารณชน 
และการคุ%มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยรวมท้ังการส�งเสรมิ
การจดสิทธิบัตรท่ีพึงได% 
ตลอดจนให%ความมรีู%ด%าน
จรรยาบรรณวิจัยแก�อาจารย#
และนักวิจัย 

1. ควรมีการจัดระบบข%อมูล
ข�าวสารเก่ียวกับข%อเสนอทุนวิจัย
ขององค#กรต�าง ๆ หรือการ
จัดการประชุมต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข%อง 
ให%ถึงมืออาจารย#ในภาควิชาให%
รวดเร็วท่ีสุด 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรกําหนดให%มี
การสรุปการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการวิจัย
ทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ือเป'น
ปรับปรุงแก%ไขและเป'นแนวทาง
ในการพิจารณาใน การขออนุมัติ
งบประมาณในครั้งต�อไป 
3. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรมีการแต�งตั้ง
คณะกรรมการ คณะทํางานหรือ
หน�วยงานในการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร%างสรรค# 
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องค#ความรู%จากงานวิจัยท่ีได%
สร%างสรรค# ออกสู�สาธารณชน
เพ่ือเป'นประโยชนแก�ผู%ท่ี
เก่ียวข%อง 
4. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาได%รับเงินทุน
สนับสนุนการวิจัย และใช%
เงินกองทุนน้ันอย�างเกิด
ประโยชน#สูงสุด เพ่ือ
สร%างสรรค#งานวิจยัให%ออกมา
อย�างมีคุณภาพ 

4. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรมีการสนับสนุน
ให%มีการคิดค%นและพัฒนา
งานวิจัยท่ีเป'นประโยชน#ต�อ
ส�วนรวมให%หลากหลายมากข้ึน 
เพ่ือช�วยแก%ไขปZญหาของสังคมท่ี
เกิดข้ึนในปZจจุบัน 
5. ควรมีการพัฒนางานทางด%าน
ธุรการให%มีความคล�องตัวและ
อํานวยความสะดวกให%กับ
คณาจารย#มากกว�าน้ี เพ่ือท่ีจะทํา
ให%คณาจารย#ใช%เวลาในการ
ทํางานวิชาการ หรืองานวิจัยได%
มากข้ึน เพราะบางครั้งต%อง
ติดตามทํางานทางด%านธุรการ
มาก ทําให%ส�งผลกระทบต�องาน
บริการวิชาการหรือการพัฒนา
งานวิชาการและงานวิจัย 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1.โครงการฯ มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป'นทุนวิจัย
หรืองานสร%างสรรค#   

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

- - 1.โครงการฯ  ควรเพ่ิมมาตรการ
กระตุ%นให%ผลติงานวิจัยให%มาก
ข้ึน 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1.มีการวิจัยเชิงบูรณาการด%าน
สังคมศาสตร#และเทคโนโลยี
ประยุกต# 
2.มีการจัดสรรทรัพยากร
การเงิน ทรัพยากรบุคคล และ
เครื่องมือเพ่ือสนับสนุน
งานวิจัย 

 1.ควรเพ่ิมประเด็นการให%บริการ
แก�สังคมในด%านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข%อง
กับสังคมศาสตร#ด%วย 
2.พัฒนาระบบความร�วมมือด%าน
บริการวิชาการ ให%เป'นเครือข�าย
ท่ีเข%มแข็งในการขับเคลื่อนงาน
ต�อไป 
3.ควรเพ่ิมการพัฒนาความรู%ด%าน
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข%องกับการทํางาน
ให%แก�บุคลากรมากข้ึน 
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สํานักงานเลขานุการ
คณะ 

1. คณะสังคมศาสตร#มรีะบบ
และกลไกในการสนับสนุน 
บริหารจัดการ การผลิต
งานวิจัยและงานสร%างสรรค# 
 2. คณะสังคมศาสตร#มี
กองทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสร%างสรรค# 
3. คณะสังคมศาสตร#มรีะบบ
และกลไกในการรวบรวม คัด
สรรงานวิจยัเผยแพร�หรือ
ตีพิมพ# 

1.จํานวนอาจารย# ท่ีเข%าร�วม
ประ ชุมทาง วิชาการ  และ
นําเสนอผลงานยังมีน%อย 
 

1. คณะสังคมศาสตร#ควรมีการ
สนับสนุนและส�งเสริมให%อาจารย#
ได%ทําผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย 
และช�วยเหลือให%ผลงานวิจัย
ได%รับการตีพิมพ#เผยแพร�ใน
ระดับชาติและระดบันานาชาติ
เพ่ิมเตมิ 
 2. ควรมีระบบในการจัดเก็บ
ข%อมูล เพ่ือเป'นหลักฐานการ
รับรองการใช%ประโยชน#จาก
ผลงานวิจัยจากหน�วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

องค#ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก�สังคม 
ภาควิชาจิตวิทยา 1.ภาควิชาจิตวิทยา มีการให%

การบริการทางวิชาการแก�
สังคม ตามความต%องการของ
หน�วยงานท่ีร%องขอและท่ีมี
ความเช่ือมโยงกับการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจยั
สามารถบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก�สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจยั
อย�างเป'นรูปธรรม 

1.ภาควิชาจิตวิทยา ควรให%
คณาจารย#ได%แจ%งการให%บริการ
ทางวิชาการแก�สังคมในการ
ประชุมภาควิชาฯเพ่ือให%มีการ
แบ�งปZนประสบการณ#และ
สามารถนําไปบูรณาการกับ
การเรยีนการสอนและงานวิจยั
ของภาควิชาฯ ในองค#รวมและ
ยังสามารถใช%เป'นหลักฐานใน
การประกันคุณภาพของ
ภาควิชาฯ ในด%านการ
ประเมินผล 

1.เน่ืองจากเกณฑ#มาตรฐานยังไม�
น่ิง โดยในปEน้ีมีการเพ่ิมตัวบ�งช้ี 
สมศ.ท่ี 8 9 18.1 18.2 การ
เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมลดตัวบ�งช้ี
ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ทุกครั้ง
ในการประเมิน ทําให%การจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานและการ
วางแผนดําเนินงานใน
องค#ประกอบท่ี 5 แม%จะทําได%แต�
ก็เป'นไปด%วยความยุ�งยาก หาก
เกณฑ#การประเมินประกัน
คุณภาพในปEต�อไปไม�มีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก 
องค#ประกอบน้ีน�าจะมคีวาม
สมบูรณ#และสามารถช�วยให%
ภาควิชาฯ ดําเนินการตาม
องค#ประกอบน้ีได%อย�างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ภาควิชานิติศาสตร# 1.คณาจารย#ในภาควิชาฯ มี

ความรู%ความสามารถในทาง
กฎหมายหลากหลาย เช�น 
กฎหมายเก่ียวกับกรค%า
ระหว�างประเทศ กฎหมาย
คุ%มครองผู%บริโภค กฎหมาย
ทรัพย#สินทางปZญญา เป'นต%น 

1.ทํา M.O.U. ร�วมกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนในการ
แลกเปลีย่นบุคลากรระหว�าง
กันตลอดจนส�งเสริมให%
คณาจารย#ในภาควิชาฯ เป'น
วิทยากรพิเศษให%กับหน�วยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

1.ต%องกระตุ%นให%คณาจารย#ใน
ภาควิชาฯ ให%ความสนใจกับเรื่อง
น้ีให%มากข้ึน เช�น เพ่ิมคะแนนใน
การประเมินการปฏิบัตริาชการ
ในแต�ละรอบให%มากข้ึน 

ภาควิชาภูมิศาสตร# 1.ภาควิชามีจํานวนอาจารย#ท่ี
มีส�วนร�วมในการบริการ
วิชาการแก�สังคมมาก 
2.มีการให%บริการทางวิชาการ
แก�สังคมหลายรูปแบบ ท้ังการ
เป'นกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิทยานิพนธ# 
วิทยากรบรรยาย อาจารย#
พิเศษ และผู%ทรงคุณวุฒิ และ
การจัดฝhกอบรมทางด%านภูมิ
สารสนเทศ 
3.มีการกําหนดอาจารย#
ผู%รับผิดชอบงานโดยตรงในงาน
ด%านการบริการทางวิชาการแก�
สังคม 
4.มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพใน
การจัดการฝhกอบรมทางด%าน
ภูมิสารสนเทศ การใช%แผนท่ี 
และการวางแผนการใช%ท่ีดิน
เพ่ือการบริหารจัดการเมือง 
5.การท่ีบุคลากรในภาควิชา
เกินกว�าร%อยละ 50 อยู�ใน
ตําแหน�งบริหาร (ระดับคณะ 
ระดับภาควิชา) จึงทําให%เป'นท่ี
รู%จักและได%รับการเชิญจาก
หน�วยงานภายนอกมากข้ึน 
6.มีการรายงานความก%าวหน%า
เก่ียวกับงานด%านการบริการ
ทางวิชาการในการประชุม
คณะกรรมการภาควิชาอย�าง

- 1.ควรมีการสํารวจ ความ
ต%องการในการขอรับบริการทาง
วิชาการของชุมชนหรือ
หน�วยงานภายนอก 
2.ควรกําหนดให%ตัวช้ีวัดใน
องค#ประกอบท่ี 5 เป'น
องค#ประกอบท่ีดําเนินการใน
ระดับคณะวิชาหรือระดับสํานัก
เท�าน้ัน 
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สม่ําเสมอ 

ภาควิชาประวัติศาสตร# 1.ภาควิชาฯส�งเสรมิให%มีการ
บริการทางวิชาการในรูปของ
การจัดสัมมนาและฝhกอบรม
ต�าง ๆ แก�นิสิตและบุคลากร
ท้ังในและนอกคณะฯตาม
แผนการปฏิบัติราชการ
ประจําปE 2554 มีการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก�
สังคมกับการเรียนการสอน
และงานสร%างสรรค# นอกจากน้ี
ยังมีการดําเนินการตามแผน
ตลอดจนการประเมินผลและ
ปรับปรุงเก่ียวกับการบริการ
ทางวิชาการโดยตลอด  

ควรมีการประชาสัมพันธ#
โครงการบริการทางวิชาการให%
แพร�หลายข้ึนเพ่ือขยายกลุ�ม
ผู%เข%าร�วมโครงการบริการทาง
วิชาการให%มีจํานวนและความ
หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 

- 

ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ 1.ภาควิชารัฐศาสตร#และรัฐ
ประศาสนศาสตร# มีการ
ดําเนินการแต�งตั้ง 
คณะกรรมการบริการวิชาการ 

1.หากแต�กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให%เกิดประโยชน#
ต�อสังคมน้ัน ยังไม�เกิดเป'น
รูปธรรมนัก 

1.คณะกรรมการควรพิจารณา 
เริ่มสํารวจความต%องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน�วยงาน
วิชาชีพ เพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน%นของภาควิชา ต�อไป 

ภาควิชาสังคมฯ 1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการจัดทํา
แผนปฏิบัตริาชการประจําปEท่ี
สอดคล%องกับปรัชญา ปณิธาน
และวัตถุประสงค#ของท่ีคณะ
กําหนดข้ึนเพ่ือให%บริการทาง
วิชาการแก�สังคม 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการส�งเสริมให%
นิสิตรู%จักการบูรณาการนํา
ความรู%ท่ีได%จากการเรยีนการ
สอนและผลการวิจัยไป
ดําเนินการและประยุกต#ใช%
เพ่ือให%เกิดประโยชน#ต�อชุมชน

1.ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรส�งเสริมให%
อาจารย#ท่ีมีความเช่ียวชาญ
และความถนัดแตกต�างกันได%
เข%ามามสี�วนร�วมในการบริการ
ทางวิชาการแก�สังคมมากข้ึน 
ท้ังน้ีเพ่ือตอบสนองความ
ต%องการของชุมชนและสังคม 

1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรมีการจัดทํา
โครงการบริการทางวิชาการท่ีมี
ความต�อเน่ืองในแต�ละปEรวมท้ัง
ส�งเสริมให%นิสติมสี�วนร�วมในการ
จัดการทําโครงการบริการทาง
วิชาการน้ันด%วย 
2. ควรมีการนําโครงการบริการ
วิชาการมาเช่ือมโยงกับการเรยีน
การสอนในห%องเรียนให%มากข้ึน 
เพ่ือให%นิสิตมีความรู%กว%างขวาง
และเหมาะสมกับสถานการณ#ใน
ปZจจุบัน 
 



 

 

177 

หน7วยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข4อเสนอแนะ 
และสังคม 
3. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการส�งเสริมใน
ลักษณะการสร%างเครือข�าย
เพ่ือเสรมิสร%างความเข%มแข็ง
ของชุมชน โดยมีการเชิญ
บุคคลในชุมชนมาถ�ายทอด
ความรู%เพ่ือเป'นการแลกเปลีย่น
ประสบการณ#โดยตรง ใน
ขณะเดียวกันก็มีการถ�ายทอด
องค#ความรู%เพ่ือเผยแพร�ออกสู�
สาธารณชน 
4. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาสนับสนุนให%
อาจารย#นําความรู%และ
ประสบการณ#จากการสอน
และการวิจัยไปบูรณาการกับ
การบริการวิชาการแก�สังคม 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1.โครงการฯ มีระบบและ
กลไกการบริการทางวิชาการ
แก�สังคม. 

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

  1.ควรมีการประชาสัมพันธ#โครงการ
บริหารทางวิชาการในรูปแบบของ
การจัดสมัมนาและฝhกอบรมต�าง ๆ    

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1.มีระบบกลไกในการบริการ
แก�สังคม เช�น โครงการอบรม
หลักสตูรในการเบิกจ�ายเงิน
ขององค#กรปกครองท%องถ่ิน/
โครงการอบรมหลักสูตรข%อ
ปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย#
ตามหลักเกณฑ#การถ�ายโอน
ภารกิจ รุ�นท่ี 2 เป'นต%นไป 
2.มีการสร%างความร�วมมือด%าน
บริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู%
ระหว�างภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน 
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3.มีการพัฒนาความรู%ท่ีได%จาก
การให%บริการวิชาการและ
ถ�ายทอดความรู%สู�บุคลากร
ภายในการ ในการประชุมและ
อบรมย�อยต�างๆ เช�น อบรม
การทํา KM 

สํานักงานเลขานุการ
คณะ 

1.สํานักงานเลขานุการคณะ 
คณะสังคมศาสตร# มีการ
ให%บริการทางวิชาการแก�
บุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกคณะ รวมท้ังผู%สนใจ
ท่ัวไปตามความต%องการของ
หน�วยงานท่ีร%องขอ และท่ีมี
ความเช่ือมโยงกับการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจยั 
สามารถบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก�สังคมได% 

1.ควรให%อาจารย#ท่ีไปทําวิจัย
ภายนอกแจ%งให%คณะ
สังคมศาสตร#ทราบด%วย 

1.เกณฑ#มาตรฐานมีการ
เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมลดตัวบ�งช้ี
ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ทําให%การ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานยุ�งยาก
มากข้ึน 

องค#ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภาควิชาจิตวิทยา 1.ภาควิชามีการดําเนินการ

ตามกลไกในการทํางานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย�างต�อเน่ืองและคงรักษา
ระดับและคุณภาพ 
นอกจากน้ันยังคงมีการจัดทํา
โครงการอันจะมีผลสบืเน่ืองใน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และใช%ในการมสี�วนในการ
พัฒนาการเรียนการสอนคู�กัน 

1.ส�งเสรมิในการลดข้ันตอนใน
การอนุมัติโครงการและการ
จัดทํารายงานผลและให%จดัทํา
ข%อเสนอแนะท่ีมีประสบการณ#
หรือผลกระทบต�อการจัดการ
เรียนการสอนอย�างเป'น
รูปธรรม 

1.ส�งเสรมิในการลดข้ันตอนใน
การอนุมัติโครงการและการ
จัดทํารายงานผลและให%จดัทํา
ข%อเสนอแนะท่ีมีประสบการณ#
หรือผลกระทบต�อการจัดการ
เรียนการสอนอย�างเป'นรูปธรรม 

ภาควิชานิติศาสตร# 1.ภาควิชานิติศาสตร#มี
โครงการค�ายนิตสิานฝZน ปZน
นํ้าใจ ซ่ึงบูรณาการกับ 
ศิลปวัฒนธรรม  

1.ควรนําการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไปบูรณาการ
กับ ภารกิจด%านอ่ืนๆ 
 

1.ควรกําหนดแผน และกลยุทธ#
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ให%ชัดเจน 

ภาควิชาภูมิศาสตร# 1.มีการจัดกิจกรรมทางด%าน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อย�างสม่ําเสมอ 
2.การดําเนินงานทุกโครงการ

- 1.ควรกําหนดให%ตัวช้ีวัดในด%าน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เป'นตัวช้ีวัดในระดับคณะ 
2.ควรมีเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
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ของนิสิตและชุมนุมนิสติ มีการ
มอบหมายให%อาจารย#ใน
ภาควิชาเป'นท่ีปรึกษาโครงการ 
จึงได%รับการดูแลให%กิจกรรมมี
การจัดการอย�างเหมาะสม 
3.มีการรายงานความก%าวหน%า
ในการประชุมคณะกรรมการ
ภาควิชาอย�างสม่ําเสมอ  

ประสานแผนงานของนิสิตและ
ภาควิชา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของ
งานในด%านน้ี 
 

ภาควิชาประวัติศาสตร# 1.ภาควิชาฯ มีระบบ กลไก
และงบประมาณในการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนินการตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจําปE 
2554 ท้ัง 4 พันธกิจ ท้ังใน
ระดับภาควิชา และระดบันิสิต
ของภาควิชา มีการมีการบูร
ณาการงานด%านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต โดยการจัด
โครงการและกิจกรรมนอก
ห%องเรียนท่ีสอดคล%องกับการ
เรียนการสอนอย�างสม่ําเสมอ 
รวมท้ังมีการเผยแพร�กิจกรรม
หรือการบริการด%านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต�อ
สาธารณชน ผ�านทางเว็บไซต#
ของภาควิชา มีการประเมินผล
และปรับปรุงในทุกโครงการ
และกิจกรรมท่ีภาควิชาจัดข้ึน 

1.ควรมีแนวทางการกําหนด
หรือสร%างมาตรฐานคุณภาพ
ด%านศิลปะและวัฒนธรรมและ
มี ผล งาน เป' น ท่ี ยอมรั บ ใน
ระดับชาติ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาด%านการ
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม  
 

- 

ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ 1.ภาควิชารัฐศาสตร#และรัฐ
ประศาสนศาสตร# มรีะบบและ
กลไกการบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยระบุไว%เป'นส�วน
หน่ึงของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปE 
 

1.ท้ังน้ี กิจกรรมหรือการ
บริการด%านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ยังไม�ปรากฏ
เป'นรูปธรรมนัก 

1.คณะกรรมการควรพิจารณาให%
ความสําคัญกับการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให%มาก
ยิ่งข้ึนกว�าท่ีเป'นอยู�ขณะน้ี 
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ภาควิชาสังคมฯ 1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยามีการส�งเสริม
กิจกรรม/โครงการท่ีสอดคล%อง
กับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเป'น
แนวทางท่ีคณะสังคมศาสตร#
ให%การสนับสนุนและส�งเสริม
มาโดยตลอด 
2. ด%านเน้ือหาการเรียนการ
สอนของสาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาท่ีเน%นการศึกษา
และทําความเข%าใจมนุษย# 
วัฒนธรรม และสังคม ซ่ึง
สามารถเช่ือมโยงกับกิจกรรม
ต�าง ๆ ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม อันหมายถึง 
การสืบสาน ส�งเสริมและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมให%ดํารง
อยู�และทรงคุณค�าต�อไป 
3.ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการสรุป
โครงการและประเมินผล
โครงการ ทําให%ได%แนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนา
โครงการในครั้งต�อ ๆ ไป 
เพ่ือให%ได%โครงการท่ีมีความ
สมบูรณ#ยิ่งข้ึน  
 

1. ควรมีการสนับสนุนและ
สร%างแรงจูงใจในกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเก่ียวข%องกับ
วิถีชีวิตและความสัมพันธ#ของ
สังคมให%มีกิจกรรมนอก
ห%องเรียนเพ่ิมมากข้ึน ท้ังใน
ลักษณะของการเป'นเจ%าภาพ
ในการจัดกิจกรรม และการ
เข%าร�วมกิจกรรมภายนอก 
เพ่ือให%การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป'น
กระบวนการท่ีดาํเนินไปพร%อม
กับการเรยีนการสอน รวมท้ัง
การวิจัยได%ด%วย 
 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรมีการตดิตาม
ประเมินผลของการบูรณาการ
งานทางด%านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมใน
กระบวนการการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 
อย�างต�อเน่ืองทุกโครงการ 
รวมท้ังการสนับสนุนให%มีการ
กําหนดมาตรฐานเพ่ือท่ีจะ
สร%างสรรค#ผลงานให%เป'นท่ี
ยอมรับในระดับชาติต�อไป 
 

1. การดําเนินกิจกรรมในด%าน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
นับเป'นกิจกรรมท่ีเก่ียวข%องกับ
ผู%คนจํานวนมาก อีกท้ังมีผล
เก่ียวเน่ืองและเช่ือมโยงกับ
ความรู%สึกและผลในเชิงคุณค�าสูง 
การดําเนินกิจกรรม/โครงการท้ัง
ในระดับภาควิชาฯ คณะ และ
มหาวิทยาลยั ควรมีความ
ต�อเน่ืองเพ่ือแสดงออกถึงความ
ใส�ใจและความจริงใจในการ
ปฏิบัติเพ่ือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมน้ันไว% 
2. ปรับปรุงด%านเน้ือหารายวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาให%
เช่ือมโยงกับกิจกรรมด%านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เน่ืองจากการศึกษาด%านสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาเป'น
การศึกษาเก่ียวกับความสมัพันธ#
ทางสังคมและวัฒนธรรม จึง
สามารถสอดแทรกและเช่ือมโยง
กิจกรรมด%านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมได%เป'นอย�างด ี
3. สนับสนุนให%มีการเผยแพร� 
การดําเนินงานด%าน
ศิลปวัฒนธรรมผ�านสื่อท่ี
หลากหลาย เช�น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส# สื่อ
วารสารวิชาการ เป'นต%น 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1.  มีระบบกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 
 

- - - 
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โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1.มีแผนการปฏิบัติการ
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะละ
วัฒนธรรมและมีการ
ประเมินผลในทุกกิจกรรม 
2.มีการประชาสัมพันธ#ให%ท้ัง
นิสิตปZจจุบัน ศิษย#เก�า และ
คณาจารย# รับทราบอย�าง
ท่ัวถึง 
3.มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 1.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
เก่ียวข%องกับการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

สํานักงานเลขานุการ
คณะ 

1.คณะสังคมศาสตร# มีระบบ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด มโีครงการ 
กิจกรรมท่ีมีการบูรณาการงาน
ด%านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังงานด%านการเรียน
การสอน และกิจกรรมของนิสิต 
ชุมนุมต�าง ๆ  มีการเผยแพร�
กิจกรรมในบอร#ดประชาสมัพันธ# 
และแจ%งในสื่ออิเล็กทรอนิกส#ของ
คณะ มีการประเมินผลโครงการ
ในการจัดกิจกรรมต�าง ๆ  อย�างเป'น
ระบบ มีการนําผลการประเมิน
โครงการมาใช%ในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมในต�อไป 

1.คณะสังคมศาสตร#มี
วัฒนธรรมภายในองค#กรท่ีมี
ความเข%มแข็งในการจัด
กิจกรรม เช�นงานกตญัsูตา 
งานข้ึนปEใหม� ท้ังน้ีควรมีการ
เสรมิสร%างการมสี�วนร�วมของ
บุคลากรทุกระดับและมีการ
จัดกิจกรรมให%เป'นระบบท่ีมี
ความชัดเจนยิ่งข้ึน การพัฒนา
บุคลากรโดยการศึกษารูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมเชิงทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เป'นอีก
แนวทางหน่ึงในการพัฒนา
คุณภาพตามภารกิจของคณะ
สังคมศาสตร# 

1.ควรมีการจัดหมวดหมู�ของ
กิจกรรมให%สอดคล%องกับการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย�างเป'นระบบ 
2.ควรมีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ
ในการรวบรวมข%อมลูกิจกรรมใน
ด%านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3.ควรมีการจัดกิจกรรมเชิง
วัฒนธรรมและสนับสนุนให%
บุคลากรมีการเผยแพร�ผลงานท่ี
สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

องค#ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ภาควิชาจิตวิทยา 1.ด%านการบรหิารและการ

จัดการของภาควิชาจิตวิทยา 
คือ การมีการบริหารงานท่ี
โปร�งใสและผู%บริหารได%เปVด
โอกาสให%บุคลากรมสี�วนร�วม
ในการตัดสินใจเสนอความคิด
นําความรู%จากประสบการณ#มา
ถ�ายทอด เพ่ือแก%ไขและ

1.ในการบริหารจัดการยังมี
จุดอ�อนท่ีน�าจะเสริม คือ การ
ขาดการจัดการความรู% อย�าง
เป'นระบบและขาดการ
เผยแพร�แม%ว�าจะได%มีช�องทาง
ในการเผยแพร�ตามสื่อต�าง ๆ 
ภาควิชามีเวปไซต#ของภาควิชา
ฯ แต�ยังมีข%อบกพร�องท่ีมี

1.มีการจัดแผนการจัดการ
ความรู%อย�างเป'นระบบ 
2.เมื่อเชิญวิทยากรมา
แลกเปลีย่นถ�ายทอดองค#ความรู%
ควรมีการทําเอกสารสรุปองค#
ความรู%ในรูปแบบท่ีเป'นลาย
ลักษณ#อักษรและเผยแพร�ในเวป
ไซต#ของภาควิชาฯ 
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ปรับปรุงการปฏิบัติงานให%มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและมี
การประชุมอย�างสม่ําเสมอเพ่ือ
ติดตามงานต�าง ๆ และร�วมกัน
ดําเนินการ อีกท้ังยังมีการจัด
ประชุมสญัจรเพ่ือเปVดโอกาส
ให%บุคลากรนําข%อมลูปZญหา ใน
การปฏิบัติงานมาพูดคุยหารือ
แนวทางแก%ไขและข%อสรุป
ร�วมกันเพ่ือการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพภาควิชาจิตวิทยา
ไม�มีความเสี่ยงในการบริหาร
ดังน้ันจึงถือว�าเป'นจุดแข็งท่ี
สําคัญอย�างหน่ึงของภาควิชา
จิตวิทยา 

เป'นไปตามเกณฑ#ประกัน
คุณภาพ ขาดการประเมิน
ความพึงพอใจของผู%ใช%และนํา
ผลท่ีได%มาพัฒนาปรับปรุง
ต�อไป 

3.ในระบบสารสนเทศควรมีการ
จัดทําองค#ประกอบด%านการ
ประเมินความพึงพอใจ และใช%
เป'นช�องทาง ในการเ ช่ือมต�อ
เครือข�ายกับหน�วยงานภายนอก
ต�อไป      
 

ภาควิชานิติศาสตร# 1. ภาควิชามีการแต�งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง และมีการประชุม
เก่ียวกับแบบบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือนํามาใช%พัฒนา
ภาควิชาฯ 
2. ผู%บริหารมีการกํากับ 
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย 
3. ผู%บริหารสนับสนุนให%
บุคลากรในภาควิชาฯ มสี�วน
ร�วมในการบรหิารจัดการให%
อํานาจตัดสินใจแก�บุคลากร
ตามความเหมาะสม 
4. ภาควิชานิติศาสตร#มีการ
แบ�งปZนและแลกเปลี่ยนความรู%
จากผู%มีประสบการณ#ตรง 
 
 
 
 
 

1. ภาควิชานิติศาสตร#มี
เอกสารแผนการจัดการความรู% 
แต�ขาดการประชาสัมพันธ#และ
เผยแพร�การรวบรวมความรู%
และขาดการประเมินผลสําเร็จ
ของแผนจัดการความรู% 
2. ภาควิชานิติศาสตร#ไม�มแีผน
ระบบสานสนเทศเพ่ือนํามาใช%ใน
การบริหารจัดการ 

1. ภาควิชานิติศาสตร#ควรจัดให%
มีการประชาสัมพันธ#แผนจัดการ
ความรู%และการประเมินผล
สําเรจ็ของแผนจัดการความรู% 
2. ภาควิชานิติศาสตร#ควรมีแผน
ระบบสารสนเทศของภาควิชาฯ 
ท่ีสอดคล%องกับกลยุทธ#ของ
คณะฯ 
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ภาควิชาภูมิศาสตร# 1.มีกระบวนการพัฒนาแผน

และการบริหารจัดการท่ีอยู�ใน
ระดับดีมาก เน่ืองจาก  
-มีการแต�งตั้งคณะกรรมการ
ภาควิชาภูมิศาสตร# เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการดําเนินงาน
โครงการต�างๆ โดยมีการจัด
ประชุมสม่ําเสมอ 
-มีการกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน แผนปฏบัิติ
ราชการภาควิชา ซ่ึงสอดคล%อง
กับแผนงานระดับคณะและ
มหาวิทยาลยั 
-มีการกําหนดภาระหน%าท่ี
รับผิดชอบของคณาจารย#ในแต�
ละกิจกรรม/แผนงาน 
-มีการจัดโครงการสัมมนา
สัญจรคณาจารย#ภาควิชา
ภูมิศาสตร#เป'นประจําทุกปE 
โดยมีวัตถุประสงค#เพ่ือตดิตาม
การดําเนินงานและการสรุปผล
การดําเนินงานประจําปE โดย
ดําเนินการในช�วงการจัด
สัมมนาคณาจารย#ในเดือนก�อน
การตรวจประกัน เพ่ือใช%ผล
การสัมมนาเป'นข%อมลูในการ
ทําประกันคุณภาพการศึกษา 
-มีการจัดโครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและแผน
อัตรากําลังภาควิชาภูมิศาสตร# 
เพ่ือรองรับความเสี่ยงด%าน
บุคลากร และด%านทรัพยากร
การสอน 
-มีการจัดทํา strategy map 
ท่ีสอดคล%องกับยุทธศาสตร#ของ
หน�วยงาน  
 

- 1.คณะควรเร�งรดัการจัดทํา 
strategy map ระดับคณะให%
เร็วกว�าน้ี รวมท้ังควรมีการ
เผยแพร�ให%ทราบโดยท่ัวกัน
เพ่ือให%ภาควิชามีเวลาเพียงพอใน
การจัดทํา strategy map ใน
ระดับภาควิชา 
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ภาควิชาประวัติศาสตร# 1.ผู%บริหารมีวิสยัทัศน# กําหนด

ทิศทางการดําเนินงาน และ
สามารถถ�ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผน
กลยุทธ# มีการนําข%อมลู
สารสนเทศเป'นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
โดยการถ�ายทอดข%อมูลต�างๆ 
ด%านการบริหารและการ
จัดการ ผ�านการประชุมของ
ภาควิชาฯ ทุกครั้งเพ่ือให%
คณะกรรมการและบุคลากร
รับทราบ และนําไปปฏิบัติ
เพ่ือให%เกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานเพ่ิมข้ึน 

1.ภาควิชาฯควรเพ่ิมการ
บริหารความเสี่ยงท่ีเป'น
เอกเทศของภาควิชาฯ
เน่ืองจากอิงกับการบริหาร
จัดการระดับคณะ 

- 

ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ 1.ภาควิชารัฐศาสตร#และรัฐ
ประศาสนศาสตร# มีการกํากับ
ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย 
รวมท้ังสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของ
ภาควิชา ไปยังบุคลากรใน
ภาควิชา 

1.ภาควิชารัฐศาสตร#และรัฐ
ประศาสนศาสตร# ยังไม�ให%
ความสําคัญนัก กับการพัฒนา
สถาบันสู�สถาบันเรียนรู% 

1.คณะกรรมการควรพิจารณา
กําหนดประเด็นความรู%และ
เปAาหมายของการจัดการความรู%
ท่ีสอดคล%องกับแผนกลยุทธ#ของ
ภาควิชาโดยเร็ว 

ภาควิชาสังคมฯ 1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการบริหารงาน
โดยพิจารณาจากผลงานท่ีผ�าน
มาของภาควิชาฯ โดยผู%บริหาร
วางวิสัยทัศน#เปAาหมายในการ
ทํางาน รวมท้ังวางแผนในทาง
วิชาการให%กับภาควิชาฯ และ
สนับสนุนให%บุคลากรในคณะมี
ส�วนร�วมในการบริหารจัดการ 
รวมท้ังมีการถ�ายทอดความรู%
และส�งเสรมิพัฒนาผู%ร�วมงาน
เพ่ือให%สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค#ของคณะอย�าง

1.ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ควรส�งเสริมให%
บุคลากรมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด%วยการบริหาร
และการจัดการให%เกิดการ
พัฒนาภาควิชามากข้ึน 

1.ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือดูแลในเรื่องการทบทวนการ
ทํางานในด%านการบริหารจัดการ 
รวมท้ังในเรื่องสวัสดิการแก�
บุคลากรในภาควิชาฯ และ
บรรยากาศท่ีดีในท่ีทํางาน ท้ังน้ี
เพ่ือความสะดวกในการจัดการ
งานภายในภาควิชาฯ ให%รวดเร็ว 
และมีการพัฒนาอยู�ตลอดเวลา 
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เต็มศักยภาพ 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการจัดทํา
ระบบสารสนเทศในรูปแบบ
ของเวบไซด#ประจําภาควิชา
เพ่ือให%เป'นแหล�ง
ประชาสมัพันธ#ข%อมูลของ
ภาควิชา ไว%เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก�นิสิตและ
บุคคลภายนอกเพ่ือติดต�อ
ประสานงานหรือตดิตามข%อมลู
ข�าวสารของภาควิชาฯ 
3. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการส�งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู%จาก
ความรู%ทักษะระหว�างผู%มี
ประสบการณ#ตรงกับอาจารย#
ในภาควิชาฯ เพ่ือเป'นการ
สร%างโอกาสทางการศึกษา 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1.ผู%บริหารบริหารงานด%วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชน#ของโครงการฯ และผู%
มีส�วนได%ส�วนเสีย 
2.มีการกําหนดประเด็นความรู%
และเปAาหมายของการจัดการ
ความรู%ท่ีสอดคล%องกับแผนกล
ยุทธ# 

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

- - 1.โครงการฯ  ควรเพ่ิมการ
บริหารความเสี่ยงท่ีเป'นเอกเทศ
ของโครงการฯ  เน่ืองจากอิงกับ
การบริหารจัดการระดับคณะฯ 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1.มีการกําหนดแผนงานจาก
ผู%บริหารสู�บุคลากรอย�าง
ชัดเจน 
2.ให%มอบหมายให%แต�ละฝYาย
งานสามารถตัดสินใจ
ดําเนินการได% โดนต%อง

- 1.จัดการประชุมอภิปรายผล
ร�วมกันระหว�างผู%บรหิารและ
บุคลากรผู%ปฏิบัติงานเพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงาน 
2.ให%บุคลากรได%รบัการฝhกอบรม
เพ่ิมเตมิในความรู%ท่ีสนับสนุนใน
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สอดคล%องกับแผนบริหารงาน
ของสาขา 
3.ส�งเสรมิและถ�ายทอดความรู%
สู�ผู%ปฏิบัติงาน 

หน%าท่ีรับผดิชอบอย�างสม่ําเสมอ 

สํานักงานเลขานุการ
คณะ 

1.คณะสังคมศาสตร#มีระบบ
การบริหารจัดการท่ีเป'นแบบ
ธรรมาภิบาล และมภีาวะผู%นํา
ท่ีชัดเจน 
2.คณะสังคมศาสตร#มีการ
จัดทําแผนการจัดการความรู% 
เพ่ือมุ�งสู�องค#กรแห�งการเรียนรู% 
3.คณะสังคมศาสตร# มีการนํา
ระบบบรหิารความเสี่ยงมาใช%
ในการบริหารการศึกษา 
 

1.ควรมีการแต�งตั้งรองคณบดี
ฝYายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบงานด%านน้ีโดยตรง 
2.ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ ควรมี
การประเมินความพึงพอใจ
ของผู%ใช%ระบบด%วย 
 

1.การพัฒนาหน�วยงานสู�องค#กร
การเรยีนรู% ควรดําเนินการ
พัฒนาในการรวบรวมเน้ือหา 
(Content) อย�างเป'นรูปธรรม 
เพ่ือการพัฒนาองค#ความรู%ให%เกิด
ประโยชน#อย�างแท%จริง 
2.คณะสังคมศาสตร#ควรนําการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่อง
ของอัตรากําลังท้ังอาจารย#และ
บุคลากรมาวิเคราะห# เพ่ือให%เห็น
อายุงานท่ีเหลือของแต�ละคน 
และการสร%างอัตรากําลังทดแทน 
โดยทําเป'นแผนให%ชัดเจน เพ่ือ
รองรับความเสี่ยงท่ีจะกระทบต�อ
การบริหารจัดการ ท้ังอาจารย# 
บุคลากร และนิสิต 

องค#ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
ภาควิชาจิตวิทยา มีการดําเนินครบท้ัง 7 ข%อ - - 
ภาควิชานิติศาสตร# 1.ภาควิชานิติศาสตร#ได%

ตระหนักถึงการใช%งบประมาณ
อย�างมีประสิทธิภาพ โดยได%มี
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ท่ีสอดคล%องกับรอบวงเงิน 
และได%มีการกําหนดแนวทาง
จัดหาทรัพยากรด%านการเงิน
เพ่ือให%มีฐานการเงินท่ีพ่ึงพา
ตนเองได%จากงบประมาณเงิน
รายได% ท้ังยังได%มีการจัดทํา
แผนงบประมาณเงินรายได%
และงบประมาณแผ�นดิน
ประจําปEเพ่ือบริหารการใช%
จ�ายเงินให%เป'นไปตามแผน 

1. ภาควิชานิติศาสตร#ยังไม�มี
การจัดทําการใช%จ�ายเงินกับ
กิจกรรมต�างๆของภาควิชา ว�า
มีผลลัพธ#จากการทํางาน
อย�างไรบ%าง มีงบประมาณ
เหลือจ�ายในแต�ละแผนเท�าไหร� 
2. ภาควิชานิติศาสตร#ยังไม�มี
เอกสารแผน/ผลตรวจสอบ
ภายในการใช%เงินให%เป'นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ#ท่ี
มหาวิทยาลยักําหนด  
 

1. ภาควิชานิติศาสตร#ควรจัดทํา
การใช%จ�ายเงินกับกิจกรรมต�างๆ
ของภาควิชา ว�ามีผลลัพธ#จาก
การทํางานอย�างไรบ%าง มี
งบประมาณเหลือจ�ายในแต�ละ
แผนเท�าไหร� 
2. ภาควิชานิติศาสตร#ควรมี
เอกสารแผน/ผลตรวจสอบ
ภายในการใช%เงินให%เป'นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ#ท่ี
มหาวิทยาลยักําหนด  
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อันมีรายละเอียดสอดคล%องกับ 
พันธกิจสนับสนุนด%านต�างๆ 
เช�น ด%านวิชาการ ด%านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เป'นต%น 
นอกจากน้ียังมีการจัดทํา
รายงานการลงทุนของภาควิชา
ด%วย 

ภาควิชาภูมิศาสตร# 1.มีการจัดทําแผนงบประมาณ 
และมีการทํารายงานสรุปการ
ใช%จ�ายเงินนอกงบประมาณ
รายเดือน ราย ไตรมาส ราย
หกเดือน และรายปEของ
ภาควิชา  
2.มีการรายงานสถานะการเงิน
ต�อท่ีประชุมกรรมการประจํา
คณะสังคมศาสตร# 
3.มีการติดตามตรวจสอบและ
รายงานการใช%จ�ายเงิน
งบประมาณในการประชุม
คณะกรรมการภาควิชาอย�าง
สม่ําเสมอ โดยการกําหนด
วาระประจําสําหรับการ
ประชุมกรรมการภาควิชา 

- - 

ภาควิชาประวัติศาสตร# 1.ภาควิชาฯมีการบริหารด%าน
การเงินท่ีเป'นระบบและมีการ
รายงานผลการดําเนินงานทุก
เดือนแก�คณาจารย#ในภาควิชา
ฯได%ทราบและสามารถ
ตรวจสอบการดําเนินงานได%
และท่ีผ�านมาภาควิชาฯได%
ดําเนินการด%านการเงินท่ีมีผล
กําไรแก�ทางมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะในส�วนของโครงการ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต%ศึกษา 
ภาคพิเศษ 
 
 

- - 



 

 

188 

หน7วยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข4อเสนอแนะ 
ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ 1.ภาควิชารัฐศาสตร#และรัฐ

ประศาสนศาสตร# มรีะบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 
ครบถ%วนทุกเกณฑ#มาตรฐาน 

ท้ังน้ี การนําข%อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช%ในการ
วางแผนและการตดัสินใจ ยัง
ไม�เป'นรูปธรรมมากนัก 

1.คณะกรรมการควรพิจารณา
นําข%อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช%ในการวางแผนและ
การตัดสินใจให%มากยิ่งข้ึน และ
เป'นรูปธรรม 

ภาควิชาสังคมฯ 1.ในปE 2554 รายได%ส�วนใหญ�
ของภาควิชามาจากค�าหน�วย
กิตภาคปกติ (1,128,543.85) 
รองลงมาคือเงินจัดสรร
ผลประโยชน#หลักสตูรภาค
พิเศษ (338,110.00)  
2.การใช%จ�ายเงินรายได% พบว�า 
มีรายรับมากกว�ารายจ�าย โดย
ค�าใช%จ�ายมากท่ีสุดคือ 
ค�าตอบแทน ซ่ึงในปE 2554 ใช%
จ�ายด%านค�าตอบแทนเป'น
จํานวน 405,583.33 ซ่ึงลดลง
จาก ปE 2553 (ซ่ึงในขณะน้ัน 
การใช%จ�ายเงินรายได%ด%าน
ค�าตอบแทนเป'นจํานวน 
466,726.45 บาท) 

1.หากมีการหารายได%เพ่ิมจาก
แหล�งทุนอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรายได%ใน
หมวดการประยุกต#และบริการ
วิชาการหรือ โครงการพัฒนา
ทางวิชาการ การวิจัย ฯลฯ ได%
ก็จะดีมากข้ึน 

1.ควรพิจารณาสนับสนุนให%มี
การหารายได%จากการประยุกต# 
และการบริการวิชาการ หรือ
โครงการพัฒนาทางวิชาการ การ
วิจัย ให%มากข้ึน นอกจากน้ีควรมี
คณะกรรมการระดับภาควิชาใน
การวางแผนตดิตามและ
ประเมินผลการจัดการการเงิน
และงบประมาณให%สอดคล%องกับ
แผนการดาํเนินงานของภาควิชา 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1. มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด%านการเงิน การใช%เงิน 
2. มีรายงานทางการเงินราย
ไตรมาส และเข%าท่ีประชุม
อย�างสม่ําเสมอ 
3. มีการตรวจสอบบัญชีตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย 

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

- - - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1.มีแผนกลยุทธ#ทางการเงินท่ี
สอดคล%องกับคณะ 
2.มีงบประมาณประจําปEท่ี
สอดคล%องกับแผนปฏิบัติการ
ในแต�ละพันธกิจและการ
พัฒนาบุคลากร 

- 1.ควรเพ่ิมแผนกลยุทธ#ย�อยทาง
การเงินในแต�ละสายงานให%
ชัดเจน 
2.พัฒนาระบบการดําเนินงาน
ด%านการเงินให%มีประสิทธิภาพ 
และค%นหาแนวคิดใหม�ๆ ให%เป'น
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3.มีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอย�างเป'นระบบ 
4.มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในและภายนอกทําหน%าท่ี
ตรวจสอบเพ่ือความโปร�งใส 

แบบอย�างแก�สาขาอ่ืนๆได% 

สํานักงานเลขานุการ
คณะ 

1.มีการบริหารงบประมาณ
แผ�นดินและงบประมาณเงิน
รายได% ท่ีได%รับสนับสนุนอย�าง
เต็มประสิทธิภาพ และมีการ
จัดสรรงบประมาณท่ีโปร�งใส 
ตรวจสอบได% 
2.มีการจัดหาทรัพยากร
ทางด%านการเงิน โดยแสวงหา
รายได%จากแหล�งต�าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกเพ่ือให%
บรรลตุามแต�ละพันธกิจ 
3.มีงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรและจัดสรรการใช%เงิน
อย�างมีประสิทธิภาพตาม
เปAาหมาย 
4.มีการตรวจสอบ ตดิตามการ
ใช%เงินให%เป'นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ#ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
5.มีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอย�างเป'นระบบ ท่ีผู%บริหาร
สามารถนําไปใช%ในการ
วางแผนและตัดสินใจได% 

1.ยังไม�มีการจัดทํารายงานผล
การทํางานตามแผนของแต�ละ
พันธกิจ 
2.ยังไม�มีการแสดงงบประมาณ
เหลือจ�ายในแต�ละแผน/พันธ
กิจ 
3.ยังไม�มีการจัดทําค�าใช%จ�าย
ต�อหัวนิสิต 
 

1.ควรมีการจัดทํารายงานผลการ
ทํางานตามแผนของแต�ละพันธ
กิจ 
2.ควรมีการสรุปงบประมาณ
เหลือจ�ายในแต�ละแผน/พันธกิจ 
3.ควรมีการจัดทํารายงาน
ค�าใช%จ�ายต�อหัวนิสติ 
 

องค#ประกอบท่ี 9    
ภาควิชาจิตวิทยา 1.มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม
และสอดคล%องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ แต�งตั้ง
ระดบัภาควิชา 
 
 

1.ขาดแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข%อเสนอแนะจากรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายใน
คณะ 
 

1.ควรมีแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข%อเสนอท่ีชัดเจน 
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ภาควิชานิติศาสตร# 1.ภาควิชานิติศาสตร#ได%มีการ

แต�งตั้งคณะกรรมการฝYายประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ
ภาควิชา ให%รับผิดชอบในการ
ดําเนินกระบวนการต�างๆ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมกีารกําหนด
ผู%รับผิดชอบและประสานงาน
ด%านการประกันคุณภาพเพ่ือ
ผลักดันให%มกีารประกันคุณภาพ
เกิดข้ึนอย�างต�อเน่ือง ตลอดจนมี
การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และกระตุ%นให%เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย�างต�อเน่ือง 
นอกจากน้ียังได%ส�งเสรมิให%
คณาจารย#เข%ามามีส�วนร�วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาด%วย 

1. ขาดการดําเนินโครงการ
ฝhกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง
การประกันคุณภาพ 
2. ขาดการดําเนินโครงการ
ผลักดันการดํ า เ นินงานให%
บรรลุเปAาหมาย 
 

1.  ให%มีการดํ า เ นินโครงการ
ฝhกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง
การประกันคุณภาพ 
2.  ให%มีการดํ า เ นินโครงการ
ผลักดันการดําเนินงานให%บรรลุ
เปAาหมาย 
 

ภาควิชาภูมิศาสตร# 1.มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับภาควิชา  
2.มีการกําหนดอาจารย#
ผู%รับผิดชอบงานด%านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
โดยตรง โดยมีหัวหน%าภาควิชา
เป'นผู%รับผิดชอบหลัก 
3.มีการรายงานความก%าวหน%า
ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในการ
ประชุมคณะกรรมการภาควิชา
อย�างสม่ําเสมอ 
4.คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของภาควิชามีการ
สรุปผลการทํางาน ในการ
ประชุมระหว�างการสัมมนา
สัญจรคณาจารย#ภาควิชา
ภูมิศาสตร#เป'นประจํา 
 

1.บูรณาการงานด%านการ
ประกันคุณภาพกับกิจกรรม
สําหรับนิสิต และงานด%านอ่ืนๆ 
ของภาควิชา เช�น การกําหนด
วาระในการให%ความรู%ด%านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใน
โครงการอาจารย#พบนิสิตในท่ี
ปรึกษา 
2.จัดเจ%าหน%าท่ีด%านการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําใน
ภาควิชา  
 

1.คณะควรจัดประชุมผู%บริหาร
คณะ ผู%บริหารภาควิชาและ
หัวหน%าหน�วยงานในสํานักงาน
เลขานุการคณะ เพ่ือพิจารณา
การแบ�งความรับผิดชอบระหว�าง
คณะและภาควิชาให%ชัดเจน 
2.มหาวิทยาลัยควรจัดสรร
ตําแหน�งเจ%าหน%าท่ีประจําใน
ตําแหน�งงานด%านการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับ
ภาควิชา 
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5.มีการเผยแพร�ความรู%ด%าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยการจัดบอร#ด
ประชาสมัพันธ# หน%า
ห%องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ 
และการกําหนดวาระในการให%
ความรู%ด%านการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโครงการ
อาจารย#พบนิสติในท่ีปรึกษา 

ภาควิชาประวัติศาสตร# 1.ภาควิชาฯมีการดําเนินงาน
ด%านการวางแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล%อง
กับคณะวิชา และกับ
มหาวิทยาลยัและถ�ายทอด
แนวคิดน้ีไปสู�บัณฑิตของ
ภาควิชาฯ ในรูปของการฝhกให%
นิสิตหัดเขียนโครงการ
กิจกรรมต�าง ๆ ท่ีมีหลักการ
เหตุผล และสามารถ
ตรวจสอบได%มีการให%นิสิตให%
ความสําคัญกับหลักฐานของ
การดําเนินงาน อาทิ 
ใบเสร็จรับเงินต�าง ๆ รวมถึง
รู%จักการประเมินผลกิจกรรม
ต�าง ๆ ท่ีได%ดาํเนินการไปแล%ว
ด%วย 

1.ภาควิชาฯควรขยายการ
เรียนรู%เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาให%กระจาย
ถึงนิสิตอย�างท่ัวถึงมากกว�าน้ี 
 

 

ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ 1.ภาควิชารัฐศาสตร#และรัฐ
ประศาสนศาสตร# มรีะบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ครบทุก
เกณฑ#มาตรฐาน 

1.การนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และส�งผล
ให%การพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ�งช้ีของ
แผนกลยุทธ#ทุกตัวบ�งช้ี ยังไม�
ครบถ%วนและชัดเจนมากนัก 

1.คณะกรรมการควรพิจารณา
นําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน ให%มากยิ่งข้ึน และเป'น
รูปธรรม 

ภาควิชาสังคมฯ 1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการดําเนินงาน
ด%านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยนําวงจร 

1.ควรมีการสนับสนุนให%มีการ
เพ่ิมความรู% หรือทักษะการ
ประกันคุณภาพแก�นิสิตให%มี
หลากหลายช�องทางมากข้ึน

1. ควรปรับปรุงเว็ปไซต#ของ
ภาควิชาให%มีเรื่องของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ
การดําเนินงานประกันคุณภาพ
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PDCA เข%ามาใช%ในการ
ดําเนินงานด%านระบบคุณภาพ 
และการปรับปรุงระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเช�น มีการ
จัดทําแผนงานด%านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
ภาควิชา มีการดาํเนินงาน 
ติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามแผน รวมท้ัง
การประเมินผลการดําเนินงาน 
2. มีการแต�งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาเพ่ือให%การ
ดําเนินงานด%านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
หน�วยงานเป'นไปตามแผน 
พร%อมท้ังมีคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาทําหน%าท่ีจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง
ของภาควิชาฯ โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา 
ตรวจสอบ/ประเมินภายใน
หน�วยงานก�อนส�งไปยังคณะ 
3. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการสนับสนุน
ให%อาจารย# บุคลากร และนิสติ
ได%มสี�วนร�วมในการทํางานด%าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส�งเสริมให%เกิดความรู%ความ
เข%าใจเก่ียวกับการประกัน 
คุณภาพการศึกษา เช�น การ

เพ่ือการประชาสัมพันธ#ได%
อย�างท่ัวถึง 
2.ควรมีการปรับปรุงระบบประกัน
คุณภาพภายในหน�วยงานอย�าง
ต�อเน่ือง เพ่ือให%สอดคล%องกับ
แผนท่ีตั้งไว% 

การศึกษาของภาควิชาเพ่ือ
เผยแพร�ข%อมลูข�าวสาร การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพของ
ท้ัง 9 องค#ประกอบ เพ่ือเป'น
ช�องทางในการเผยแพร�ข%อมูล
ด%านการประกันคุณภาพให%
คณาจารย# บุคลากร นิสติ และผู%
ท่ีสนใจได%รับทราบมากข้ึน 
2.  ควรสนับสนุนให%มีการสาํรวจ
ความต%องการในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาของผู%มสี�วนได%
ส�วนเสยี และส�งเสริมให%ได%มสี�วน
ร�วมกับภาควิชาในการดําเนิน
กิจกรรมต�างๆ ด%านการประกัน
คุณภาพ 
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จัดทําโครงการส�งเสรมิการ
จัดทําการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1.โครงการฯ ให%ความสําคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

- - 1.โครงการฯ  ควรขนานการ
เรียนรู%เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาให%กระจายถึงนิสิต
อย�างท่ัวถึงมากกว�าน้ี 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1.มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับคณะ 
2.โครงการให%ความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา
อย�างต�อเน่ือง 
3.มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีเหมาะสม 

- 1.มีการทบทวนแผนปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพอย�างสม่ําเสมอ 
2.มีการนําผลการประกัน
คุณภาพมาปรับปรุงการทํางาน 
3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู%ด%านการ
ประกันคุณภาพกับหน�วยงาน
ภายนอก 

สํานักงานเลขานุการ
คณะ 

1.คณะสังคมศาสตร# ให%
ความสําคัญในเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน�วยงาน  
2.คณะสังคมศาสตร#มีการนํา
กระบวนการ PDCA มาใช%ใน
การดําเนินงานด%านประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
กิจกรรมภายในคณะ 
3.คณะสังคมสาสตร# มีการจัด
กิจกรรมต�างๆ ทีส�งเสริม
ความรู%ความเข%าใจในระบบ
ประกันคุณภาพให%กับ
คณาจารย# นิสติ และบุคลากร 
4.คณะสังคมศาสตร#มีนโยบาย 
และระบบส�งเสรมิการสร%าง
เครือข�ายด%านการประกัน
คุณภาพ 

1.ระบบฐานข%อมลูท่ีสนับสนุน
การประกันคุณภาพมีข%อมูลท่ี
ไม�เป'นปZจจุบัน 
 

1.ควรมีการปรับปรุงระบบ
ฐานข%อมูลท่ีสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพให%มีข%อมลูให%
เป'นปZจจุบัน 
 

 



 

บทท่ี 4 

แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
ความนํา 

 
 ในบทนี้จะกล�าวถึงแผนพัฒนาปรับปรุงตามข�อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงคณะสังคมศาสตร*ได�ดําเนินการจัดทําแนวทางจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอมา โดยใช�ข�อมูลจากการตรวจสอบรายงานระบบประกันคุณภาพและการประเมินภายใน
รอบป2การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) คณะสังคมศาสตร*ได�ดําเนินการ    
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข�อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบป2ท่ีผ�านมา 
ดังตารางท่ี 4.1 และได�นําเสนอการติดตามผลการประเมินการดําเนินงานตามแผน ดังตารางท่ี 4.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สปค.01

หน�วยงาน  คณะสังคมศาสตร�
รายงาน ณ ตุลาคม 2554
ปรับปรุงครั้งที่ 1

1. ไม
พบการนําข�อคิดเห็น
และข�อเสนอแนะของผู�บริหาร
มาปรับปรุงแผนกลยุทธ%และ
แผนปฏิบัติงานประจําป)

1.ควรมีการบันทึกข�อคิดเห็น
และข�อเสนอแนะของผู�บริหาร
 กรรมการประจําคณะไว�เป.น
ลายลักษณ%อักษร เพื่อให�
ผู�ปฏิบัติงานสามารถใช�เป.น
ข�อมูลในการปรับปรุงแผนฯได�
ถูกต�อง

1.คณะมีกระบวนการจัดทํา
แผนที่รับฟ7งความคิดเห็นของ
ทุกวิชา โดยผ
านที่ประชุม
กรรมการฝ:ายนโยบายและแผน
 และเสนอต
อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณา อีกครั้งหนึ่ง

1.นําแผนและการติดตามเข�า
สู
ที่ประชุม และเสนอให�
กรรมการและเลขานุการที่
ประชุมกรรมการประจําคณะ
บันทึกผลการพิจารณาและ
ข�อเสนอแนะของผู�บริหาร
เพื่อให�ผู�ปฏิบัติงานนํามาใช�
เป<นข�อมุลในการดําเนินการ
ต
อไป

- มีข�อเสนอแนะของที่ประชุม
กรรมการประจําคณะ หรือ
ผู�บริหาร ที่ได�รับการนํามา
ดําเนินการต
อ

- ตุลาคม 54 - 
กันยายน 55

รองคณบดีฝ:ายนโยบายและ
แผนงาน

2.คณะมีการนําเสนอแผนฯ และ
ผลการติดตามเข�าสู
ที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา

- -

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ1. จุดที่ควรพัฒา 2.ข-อเสนอแนะ

องค�ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนงาน

9. ผู-รับผิดชอบ

แบบฟอร�มแผนพัฒนาปรับปรุงตามข-อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

3. การวิเคราะห�ตนเอง
4. แนวทางการแก-ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ�)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
( ���� )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)
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หน�วยงาน  คณะสังคมศาสตร�
รายงาน ณ ตุลาคม 2554
ปรับปรุงครั้งที่ 1

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ1. จุดที่ควรพัฒา 2.ข-อเสนอแนะ 9. ผู-รับผิดชอบ

แบบฟอร�มแผนพัฒนาปรับปรุงตามข-อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

3. การวิเคราะห�ตนเอง
4. แนวทางการแก-ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ�)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
( ���� )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

1. ไม
พบหลักฐานการประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตร

1. ควรมีรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร

ในบางภาควิชาไม
ได�เก็บรวม
รวมข�อมูล/บันทึกการประชุม
ของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรตามการปรับปรุงตัว
บ
งชี้ใหม


กําหนดนโยบายในการ
นําเสนอผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
ให�ครอบคลุมตามเกณฑ%
กําหนดให�ครบถ�วน

แจ�งนโยบายให�ภาควิชา/
หน
วยงานภายในคณะ
ดําเนินการรวบรวมข�อมูล/
บันทึกการประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
ให�ครบถ�วนตามเกณฑ%ประเมิน

มีการรวบรวมข�อมูล/บันทึก
การประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรครบทุก
หลักสูตร

           - มิ.ย 54 - พ.ค. 55 รองคณบดีฝ:ายวิชาการ
ภาควิชา/หน
วยงานที่เกี่ยวข�อง

2. ไม
มีแผนเชิงรุกในการรับ
นิสิตปริญญาโท แผน ก และ
นิสิตปริญญาเอก

2. ควรจัดทําแผนเชิงรุกในการ
รับนิสิตปริญญาโท แผน ก 
และนิสิตปริญญาเอก

มีการดําเนินงานเชิงรุกในการ
รับนิสิตเข�าศึกษาแต
มิได�ระบุไว�
ในแผนที่ชัดเจนเนื่องจากภาค
ปกตินิสิตปริญญาโท และ
ปริญญาเอกจักต�องเรียนแผน 
ก ทั้งหมด

กําหนดแผนรับนิสิตปริญญาโท
 และปริญญาเอก แผน ก ให�
ชัดเจน ผ
านระบบ Online

ประชาสัมพันธ%การรับนิสิต
ปริญญาโท และปริญญาเอก 
แผน ก ผ
านระบบ Online ให�
ชัดเจน

ข
าวประชาสัมพันธ%การรับเข�า
ศึกษาระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก แผน ก ผ
านระบบ
 Onlile

20,000 บาท มิ.ย 54 - พ.ค. 55 รองคณบดีฝ:ายวิชาการ 
ภาควิชา/หน
วยงานที่เกี่ยวข�อง

3. จํานวนอาจารย%ประจํามี
วุฒิปริญญาเอก และตําแหน
ง
ทางวิชาการไม
ถึงเกณฑ%
มาตรฐาน

3. ควรมีระบบและกลไกใน
การสนับสนุนให�อาจารย%มีวุฒิ
ปริญญาเอก และตําแหน
งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น

อาจารย%ที่ลาเรียนปริญญาเอก
ยังไม
ได�รับอนุมัติปริญญา
เนื่องจากรอตีพิมพ%ผลงาน 
และอาจารย%ใหม
ที่เพิ่มเข�า
ทํางานยังไม
ถึงกําหนดเขียน
ผลงาน

คณะมีแผน มีนโยบาย และมี
งบประมาณสนับสนุน
การศึกษาระดับปริญญาเอก 
และสนับสนุนการขอตําแหน
ง
ทางวิชาการ

การให�ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก และโครงการ
สัปดาห%เสนอผลงานทางวิชาการ

อาจารย%ประจํามีวุฒิปริญญา
เอก และมีตําแหน
งทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น

200,000 บาท มิ.ย 54 - พ.ค. 55 รองคณบดีฝ:ายวิชาการ 
รองคณบดีฝ:ายที่เกี่ยวข�อง 
ภาควิชา/หน
วยงานที่เกี่ยวข�อง

องค�ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต



สปค.01

หน�วยงาน  คณะสังคมศาสตร�
รายงาน ณ ตุลาคม 2554
ปรับปรุงครั้งที่ 1

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ1. จุดที่ควรพัฒา 2.ข-อเสนอแนะ 9. ผู-รับผิดชอบ

แบบฟอร�มแผนพัฒนาปรับปรุงตามข-อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

3. การวิเคราะห�ตนเอง
4. แนวทางการแก-ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ�)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
( ���� )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

4. ไม
มีระบบการติดตามให�
บุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรู�และทักษะที่ได�จากการ
พัฒนามาใช�ในการปฏิบัติงาน

4. ควรมีระบบการติดตามให�
บุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรู�และทักษะที่ได�จากการ
พัฒนามาใช�ในการปฏิบัติงาน

มีนโยบายการติดตามการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยให�รายงานผลการไป
พัฒนาความรู�และทักษะ
หลังจากกลับมา เพื่อนํา
ความรู�ที่ได�รับเผยแพร
ใน 
Website การจัดการความรู� 
(KM) ของคณะ

ส
งเสิรมบุคลากรสายสนับสนุน
ให�มีการแบ
งป7นความรู�และ
ทักษะในด�านต
างๆ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ภายในคณะให�มากขึ้น

โครงการแบ
งป7นความความรู�
และทักษะจากเพื่อนสู
เพื่อน

บุคลากรสายสนับสนุน
สามารถปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

60,000 บาท มิ.ย 54 - พ.ค. 55 รองคณบดีฝ:ายวิชาการ
รองคณบดีฝ:ายบริหาร หัวหน�า
สํานักงานเลขานุการคณะ

5. ไม
มีการประเมินผลสําเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย%และบุคลากร
สายสนับสนุน

5. ควรมีการประเมินผลสําเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย%และบุคลากร
สายสนับสนุนรวมทั้งการนําผล
การประเมินไปปรับปรุง

คณะยังไม
มีแผนประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารย% และบุคลากรสาย
สนับสนุน

กําหนดนโยบายและแผนใน
การประเมินผลสําเร็จของ
แผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย% และ
บุคลากรสายสนับสนุน

โครงการประเมินผลสําเร็จของ
แผนการบริหาร โครงการ
ประเมินผลการพัฒนา
คณาจารย% โครงการ
ประเมินผลพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

การประเมินผลสําเร็จอยู
ใน
ระดับมาก

             - ต.ค. 54 - ก.ย. 55 รองคณบดีฝ:ายวิชาการ
รองคณบดีฝ:ายบริหาร 
รองคณบดีฝ:ายวางแผน 
หัวหน�าภาควิชา 
หัวหน�าสํานักงานเลขานุการ
คณะ

6. การตีพิมพ%วิทยานิพนธ%ของ
นิสิตในวารสารระดับ
นานาชาติยังมีน�อย

6.ควรสนับสนุนให�นิสิตมี
โอกาสนําผลงานวิทยานิพนธ%
ตีพิมพ%ในวารสารระดับ
นานาชาติ

คณะมีการสนับสนุนให�นิสิตมี
โอกาสนําผลงานวิทยานิพนธ%
ตีพิมพ%ในวารสารระดับ
นานาชาติ ในรอบป)การศึกษา
 2553 ยังไม
มีนิสิตประสงค%
จะนําผลงานตีพิมพ%ระดับ
นานาชาติ

ประชาสัมพันธ%การให�ทุน
สนับสนุนนิสิตนําเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ%ตีพิมพ%ในวารสาร
ระดับนานาชาติ

โครงการสนับสนุนนิสิต
นําเสนอผลงานวิทยานิพนธ%
ตีพิมพ%ในวารสารระดับ
นานาชาติ

ข
าวประชาสัมพันธ%การให�ทุน
สนับสนุนนิสิตนําเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ%ตีพิมพ%ในวารสาร
ระดับนานาชาติ

20,000 บาท มิ.ย 54 - พ.ค. 55 รองคณบดีฝ:ายวิชาการ 
ภาควิชา
โครงการสหวิทยาการ



สปค.01

หน�วยงาน  คณะสังคมศาสตร�
รายงาน ณ ตุลาคม 2554
ปรับปรุงครั้งที่ 1

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ1. จุดที่ควรพัฒา 2.ข-อเสนอแนะ 9. ผู-รับผิดชอบ

แบบฟอร�มแผนพัฒนาปรับปรุงตามข-อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

3. การวิเคราะห�ตนเอง
4. แนวทางการแก-ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ�)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
( ���� )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

1. มีกิจกรรมนิสิตจํานวนมาก 
แต
ยังไม
มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนกิจกรรม

1. ควรมีการประเมิน
ความสําเร็จของแผนกิจกรรม
นิสิตว
าทําได�ตามแผนที่วางไว�
หรือไม
 มากน�อยเพียงใด

- นิสิตที่ทํากิจกรรมไม
ได�มีการ
ตระหนักในการประเมิน/สรุป
'- นิสิตไม
ทราบวิธีการ
ประเมิน/สรุป

- ให�อาจารย%ที่ปรึกษาชุมนุม
นิสิตควบคุมดําเนินงาน
'- จัดทําแบบฟอร%มการประเมิน
'- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
สรุปประเมิน

- จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทําแผน / สรุป / 
ประเมินโครงการกิจการนิสิต

- จํานวนโครงการที่มีการจัด
สรุปประเมิน

ตุลาคม 54 - 
กันยายน 55

รองคณบดีฝ:ายกิจการนิสิต

2. กิจกรรมนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษายังขาดการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรม และการ
ติดตามผล

2. ในแผนการจัดกิจกรรมของ
นิสิต ควรมีแผนการจัด
กิจกรรมของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาด�วย และมีระบบ
ในการติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรม

คณะยังไม
มีแผนการจัด
กิจกรรมของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ชัดเจน

กําหนดนโยบายจัดทําแผนการ
จัดกิจกรรมนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาให�ชัดเจน

แจ�งนโยบายการวางแผนการ
จัดกิจกรรมนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาให�ผู�เกี่ยวข�อง
ทราบและดําเนินการ

แผนการจัดกิจกรรมนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

              - ต.ต. 54 - ก.ย. 55 รองคณบดีฝ:ายกิจการนิสิต
รองคณบดีฝ:ายวิชาการ 
ภาควิชา
โครงการสหวิทยาการ

3. ยังไม
มีการติดตาม และ
ประเมินผลระบบอาจารย%ที่
ปรึกษาของคณะ

3. ควรมีการประเมินผลระบบ
การให�คําปรึกษาทางวิชาการ
ของคณะที่ดําเนินการอยู
ว
า
ได�ผลเพียงใด มีป7ญหา
อุปสรรคที่จะต�องปรับปรุงใน
ด�านใด

คณะมีการประเมินการ
อาจารย%ที่ปรึกษา แต
ยังไม

ครอบคลุมตามเกณฑ%ประเมิน

กําหนดนโยบายและ
มอบหมายผู�รับผิดชอบในการ
ประเมินระบบอาจารย%ที่ปรึกษา

โครงการวิจัย เรื่อง การ
ประเมินระบบอาจารย%ที่ปรึกษา

ความพึงพอใจการติดตามและ
ประเมินผลระบบอาจารย%ที่
ปรึกษาอยู
ในระดับมาก

20,000 บาท มิ.ย. 54 - พ.ค. 55 รองคณบดีฝ:ายกิจการนิสิต
รองคณบดีฝ:ายวิชาการ
คณะกรรมการฝ:ายวิชาการ
งานบริการการศึกษา

องค�ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต



สปค.01

หน�วยงาน  คณะสังคมศาสตร�
รายงาน ณ ตุลาคม 2554
ปรับปรุงครั้งที่ 1

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ1. จุดที่ควรพัฒา 2.ข-อเสนอแนะ 9. ผู-รับผิดชอบ

แบบฟอร�มแผนพัฒนาปรับปรุงตามข-อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

3. การวิเคราะห�ตนเอง
4. แนวทางการแก-ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ�)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
( ���� )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

1. การตีพิมพ%ผลงานวิจัยของ
อาจารย%ในวารสารระดับ
นานาชาติยังมีน�อย

1. ควรกระตุ�นและสนับสนุน
ให�อาจารย%ตีพิมพ%ผลงานวิจัย
ในวารสารระดับนานาชาติ

อาจารย%ไม
มีเวลาผลิตผลงาน
ระดับนานาชาติ หรือถ�ามีก็ไม

ค
อยได�รับการสนับสนุน

กระตุ�นและสร�างแรงจูงใจให
เอาจารย%ผลิตผลงานมากขึ้น

กองทุนสนับสนุนการตีพิมพ%
ผลงานระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยอาจารย%ในวารสาร
ระดับนานาชาติ

 10,000/1 เรื่อง ตุลาคม 54 - 
กันยายน 55
(ต
อเนื่อง 3ป))

รองคณบดีฝ:ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2. ไม
มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห% 
และสังเคราะห%ความรู�จากการ
งานวิจัย หรืองานสร�างสรรค%
เพื่อองค%ความรู�ที่คนทั่วไป
เข�าใจได�ง
าย

2. ควรมีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห% 
และสังเคราะห%ความรู�จากการ
งานวิจัย หรืองานสร�างสรรค%
เพื่อองค%ความรู�ที่คนทั่วไป
เข�าใจได�ง
าย

ยังไม
มีการสร�างระบบการ
สังเคราะห%ความรู�ด�านต
างๆ 
ทั้งจากงานวิจัยของอาจารย%
และนิสิต

สร�างระบบฐานข�อมูลงานวิจัย
ตามสาขาวิชาต
างๆที่เป[ดสอน
ในคณะ

งานวิจัยองค%ความรู�สาขาต
างๆ
ภายใต�การดูแลของภาควิชา

งานสังเคราะห%องค%ความรู�ตาม
สาขาวิชา

 20,000/1 เรื่อง ตุลาคม 54 - 
กันยายน 55
(ต
อเนื่อง 3ป))

รองคณบดีฝ:ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

3. ไม
มีหลักฐานการรับรอง
การใช�ประโยชน%จาก
ผลงานวิจัยจากหน
วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน

3. ควรมีระบบในจัดเก็บข�อมูล
 เพื่อเป.นหลักฐานการรับรอง
การใช�ประโยชน%จาก
ผลงานวิจัยจากหน
วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน

ยังไม
มีการขอหลักฐานการใช�
ประโยชน%จากผลงานวิจัยจาก
หน
วยงานภายนอกหรือชุมชน

ขอหลักฐานการรับรองการใช�
ประโยชน%จากผลงานวิจัย
ภายนอกหรือชุมชน

โครงการประเมินการใช�
ประโยชน%จากผลงานวิจัยจาก
หน
วยงานภายนอกหรือชุมชน

การใช�ประโยชน%จาก
ผลงานวิจัยจากหน
วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน

 20,000/1 เรื่อง ตุลาคม 54 - 
กันยายน 55
(1ป)/1โครงการ)

รองคณบดีฝ:ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

องค�ประกอบที่ 4 การวิจัย



สปค.01

หน�วยงาน  คณะสังคมศาสตร�
รายงาน ณ ตุลาคม 2554
ปรับปรุงครั้งที่ 1

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ1. จุดที่ควรพัฒา 2.ข-อเสนอแนะ 9. ผู-รับผิดชอบ

แบบฟอร�มแผนพัฒนาปรับปรุงตามข-อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

3. การวิเคราะห�ตนเอง
4. แนวทางการแก-ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ�)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
( ���� )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

1.ไม
พบการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก

สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย

1.ควรวางระบบให�คณาจารย%ที่
ให�บริการทางวิชาการแก
สังคม
 ได�นําความรู� ประสบการณ%
จากการให�บริการวิชาการ มา
สอดแทรกในการเรียนการสอน
 โดยระบุไว�ในเค�าโครงรายวิชา

ยังไม
พบการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก

สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย

ระบุในเค�าโครงรายวิชาว
า
บูรณาการณ%งานบริการ
วิชาการแก
สังคมอย
างไรบ�าง

การบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก
สังคมเข�ากับการ
เรียนการสอนและการวิจัย

รายวิชาที่มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก
สังคม

- ตุลาคม 54 - 
กันยายน 55
(ต
อเนื่อง 3ป))

รองคณบดีฝ:ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

องค�ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก�สังคม



สปค.01

หน�วยงาน  คณะสังคมศาสตร�
รายงาน ณ ตุลาคม 2554
ปรับปรุงครั้งที่ 1

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ1. จุดที่ควรพัฒา 2.ข-อเสนอแนะ 9. ผู-รับผิดชอบ

แบบฟอร�มแผนพัฒนาปรับปรุงตามข-อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

3. การวิเคราะห�ตนเอง
4. แนวทางการแก-ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ�)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
( ���� )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

- 1.ควรมีการสรุปผลการ
ประเมินความสําเร็จของ
การบูรณาการงานด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตในภาพรวม

การสรุปผลการประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการ
งานด�านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิตใน
ภาพรวมยังไม
ชัดเจน

กําหนดนโยบายการบูรณาการ
งานด�านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต

สนับสนุนการการบูรณาการ
งานด�านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต

จํานวนโครงการการบูรณาการ
งานด�านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต

         60,000.00 มิ.ย.54 - พ.ค. 55 รองคณบดีฝ:ายกิจการนิสิต
องค�ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม



สปค.01

หน�วยงาน  คณะสังคมศาสตร�
รายงาน ณ ตุลาคม 2554
ปรับปรุงครั้งที่ 1

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ1. จุดที่ควรพัฒา 2.ข-อเสนอแนะ 9. ผู-รับผิดชอบ

แบบฟอร�มแผนพัฒนาปรับปรุงตามข-อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

3. การวิเคราะห�ตนเอง
4. แนวทางการแก-ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ�)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
( ���� )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

1. ยังไม
มีการวางเกณฑ%การ
ประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะ

1. ควรกําหนดเกณฑ%การ
ประเมินคณะกรรมการประจํา
คณะว
าจะประเมินด�านใดบ�าง 
และให�คณะกรรมการประจํา
คณะได�ทราบก
อนการประเมิน

คณะยังไม
มีการประเมิน
คณะกรรมการประจําคณะ

กําหนดนโยบายและเกณฑ%
การประเมินคณะกรรมการ
ประจําคณะ

โครงการประเมินการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการ
ประจําคณะ

ความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก          30,000.00 ตุลาคม 54 - 
กันยายน 55

คณบดี

2. การถ
ายทอดความรู�จากผู�มี
ประสบการณ%ตรงยังไม
มีการ
รวบรวมจัดทําเป.นคู
มือตามที่
ตั้งเป<าหมายไว�

2. ควรจัดทําคู
มือการ
ปฏิบัติงานในงานแต
ละด�าน
ของสํานักงานเลขานุการ และ
เผยแพร
ให�บุคลากรใน
หน
วยงานได�ทราบ

การจัดทําคู
มืออยู
ระหว
าง
ดําเนินการ

กําหนดระยะเวลาดําเนินการ
จัดทําคู
มือการปฏิบัติงานให�
แล�วเสร็จและเผยแพร


โครงการจัดทําคู
มือการ
ปฏิบัติงาน สํานักงาน
เลขานุการ คณะสังคมศาสตร%

จัดทําคู
มือเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนดและเผยแพร


       100,000.00 ตุลาคม 54 - 
กันยายน 55

รองคณบดีฝ:ายบริหาร

3. ยังไม
มีการประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ โดย
คณะกรรมการประจําคณะ

3. คณะกรรมการประจําคณะ
 ควรมีการประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ เพื่อเป.น
ข�อมูลในผู�บริหารนําผลการ
ประเมินไปใช�ในการปรับปรุง

คณะกรรมการประจําคณะยัง
ไม
มีการประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ

กําหนดนโยบายและเกณฑ%
การประเมินการบริหารงาน
ของคณะ

โครงการประเมินการบริหาร
จัดการของคณะสังคมศาสตร% 
ประจําป)งบประมาณ

ความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก          30,000.00 ตุลาคม 54 - 
กันยายน 55

คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ
สังคมศาสตร%

องค�ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ



สปค.01

หน�วยงาน  คณะสังคมศาสตร�
รายงาน ณ ตุลาคม 2554
ปรับปรุงครั้งที่ 1

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ1. จุดที่ควรพัฒา 2.ข-อเสนอแนะ 9. ผู-รับผิดชอบ

แบบฟอร�มแผนพัฒนาปรับปรุงตามข-อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

3. การวิเคราะห�ตนเอง
4. แนวทางการแก-ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ�)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
( ���� )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

4. วิเคราะห%และระบุความ
เสี่ยง และป7จจัยที่ก
อให�เกิด
ความเสี่ยงยังไม
ครบ 3 ด�าน

4. ควรมีวิเคราะห%และระบุ
ความเสี่ยง และป7จจัยที่
ก
อให�เกิดความเสี่ยงอย
างน�อย
 3 ด�าน และมีการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง

คณะมีแผนบริหารความเสี่ยง
ซึ่งเป<นแผนที่ผ
านการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ตามขั้นตอน

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
โดยระบุความเสี่ยงอย
างน�อย
กว
า 3 ด�าน

- มีแผนบริหารความเสี่ยงอย
าง
น�อย 3 ด�าน

- ตุลาคม 54 - 
กันยายน 55

รองคณบดีฝ:ายนโยบายและ
แผน



สปค.01

หน�วยงาน  คณะสังคมศาสตร�
รายงาน ณ ตุลาคม 2554
ปรับปรุงครั้งที่ 1

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ1. จุดที่ควรพัฒา 2.ข-อเสนอแนะ 9. ผู-รับผิดชอบ

แบบฟอร�มแผนพัฒนาปรับปรุงตามข-อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

3. การวิเคราะห�ตนเอง
4. แนวทางการแก-ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ�)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
( ���� )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

1. ไม
พบแผนกลยุทธ%ทาง
การเงินที่ชัดเจน

1. ควรนําข�อมูลทางการเงินที่
มีอยู
แล�วมาจัดทําเป.นแผน
ระยะยาว 4 - 5 ป) 
โดยประมาณการรายได� 
รายจ
าย และเตรียมการใน
กรณีที่ต�องมีการใช�เงินจํานวน
มากในป)ใดป)หนึ่ง เช
น จะมี
การปรับปรุงอาคาร จะมีการ
ซื้อครุภัณฑ%

กลยุทธ%ทางการเงินของคณะฯ
 อยู
ในรูปแผนการใช�จ
าย
งบประมาณ ซึ่งคณะฯ จะต�อง
มีการจัดทําแผนการใช�จ
ายทุก
ป)งบประมาณ

1.จัดทําแผนระยะกลางหรือ
ระยะยาว ที่มีการประมาณการ
ใช�จ
ายโดยวิเคราะห%ค
าใช�จ
าย
จากป)ที่ผ
านมา

- 1.จัดทําแผนระยะกลางหรือ
ระยะยาวที่ประมาณการใช�
จ
ายเงินล
วงหน�าอย
างชัดเจน

- ตุลาคม 54 - 
กันยายน 55

รองคณบดีฝ:ายนโยบายและ
แผน

2.จัดทําแผนการใช�จ
าย
งบประมาณประจําป) และ
เสนอหน
วยงานภายในเพื่อ
เป.นนโยบายและถือปฏิบัติ

- 2.มีแผนการใช�จ
ายเงินและ
รายงานการใช�เงิน

-

2. ยังไม
มีการวิเคราะห%
สถานะทางการเงิน และ
นําเสนอต
อคณะกรรมการ
ประจําคณะ

2. ควรมีการวิเคราะห%สถานะ
ทางการเงิน และนําเสนอต
อ
คณะกรรมการประจําคณะ
อย
างน�อยป)ละ 2 ครั้ง

คณะมีการจัดทํารายงานไตร
มาส ซึ่งเป.นรายงานการใช�
จ
ายเงิน แต
ยังไม
ได�นําเสนอ
ต
อที่ประชุมกรรมการประจํา
คณะ

นํารายงานการใช�จ
ายเงินราย
ไตรมาสเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ

- มีรายงานการประชุมที่แสดง
ถึงการนําเสนอรายงานการใช�
จ
ายเงิน อย
างน�อยป)ละ 2 ครั้ง

- ตุลาคม 54 - 
กันยายน 55

รองคณบดีฝ:ายนโยบายและ
แผน

องค�ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ



สปค.01

หน�วยงาน  คณะสังคมศาสตร�
รายงาน ณ ตุลาคม 2554
ปรับปรุงครั้งที่ 1

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ1. จุดที่ควรพัฒา 2.ข-อเสนอแนะ 9. ผู-รับผิดชอบ

แบบฟอร�มแผนพัฒนาปรับปรุงตามข-อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

3. การวิเคราะห�ตนเอง
4. แนวทางการแก-ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ�)

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. ระยะเวลา
ดําเนินการ

(....... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
( ���� )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

1. เอกสารหลักฐานต
างๆ ส
วน
ใหญ
เป.นรายละเอียดไม
มีการ
สรุปในแต
ละประเด็นตามตัว
บ
งชี้ ทําให�ต�องใช�เวลามากใน
การค�นหาหลักฐาน

1. การรวบรวมข�อมูลจาก
ระดับภาควิชาควรมีการสรุป
ข�อมูลผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ
งชี้ เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบหลักฐาน

มีการจัดทําแบบสรุปข�อมูลฯ 
เนื่องจากมีการปรับปรุงตัวบ
งชี้
ใหม
ภาควิชาจึงสรุปข�อมูลฯ
ตามแบบสรุปไม
ครบถ�วน

กําหนดนโยบายการรวบรวม
ข�อมูลตามแบบสรุปให�ชัดเจน 
ครบถ�วน

โครงการประกวดผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 
ประจําป)

ผลการดําเนินงานมีคุณภาพอยู

ในระดับมาก

         80,000.00 ตุลาคม 54 - 
กันยายน 55

รองคณบดีฝ:ายประกัน
คุณภาพการศึกษา

2. การรวบรวมข�อมูลผลการ
ดําเนินงานจากระดับภาควิชา
มาสู
คณะยังไม
ครบถ�วน ส
งผล
ให�ผลการประเมินในระดับ
คณะมีข�อมูลไม
ครบ

2. ควรมีระบบและกลไกใน
การรวบรวมข�อมูลจาก
หน
วยงานย
อยมาสู
ระดับคณะ 
เช
น อาจจะมีคณะผู�รับผิดชอบ
ในแต
ละองค%ประกอบ ซึ่งเป.น
ผู�แทนของภาควิชาต
างๆ มา
ช
วยกันพิจารณาผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของคณะ

มีการปรับปรุงตัวบ
งชี้ใหม
 
หน
วยงานย
อยภายในคณะ จึง
จัดเก็บ/รวบรวมข�อมูลไม

ครบถ�วน

กําหนดนโยบายการรวบรวม
ข�อมูลตามแบบสรุปให�ชัดเจน 
ครบถ�วน

จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
เพื่อพิจารณาการจัดเก็บ/
รวบรวมข�อมูลให�ครบถ�วนตาม
แบบสรุป

ผลการดําเนินงานมีคุณภาพอยู

ในระดับมาก

         30,000.00 ตุลาคม 54 - 
กันยายน 55

รองคณบดีฝ:ายประกัน
คุณภาพการศึกษา

3. ระบบฐานข�อมูลที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
มีข�อมูลที่ไม
เป.นป7จจุบัน

3. ควรมีการปรับปรุงข�อมูลใน
ฐานข�อมูลต
างๆให�เป.นป7จจุบัน

การใช�ฐานข�อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัยมีผู�รับผิดชอบ
ระบบฯ หลายฝ:ายที่เกี่ยวข�อง
การปรับปรุงฐานข�อมูลฯ จึงมี
ความล
าช�าไม
เป.นป7จจุบัน

ประสานฝ:ายที่เกี่ยวข�องเพื่อ
ปรับปรุงข�อมูลให�เป.นป7จจุบัน

จัดหนังสือขอความอนุเคราะห%
ผู�รับผิดชอบฐานข�อมูลฯ 
ปรับปรุงฐานข�อมูลฯ ตามที่ระบุ

ฐานข�อมูลมีความเป.นป7จจุบัน - ตุลาคม 54 - 
กันยายน 55

รองคณบดีฝ:ายที่เกี่ยวข�อง

องค�ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
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1. ไม�พบการนํา

ข�อคิดเห็นและ

ข�อเสนอแนะของ

ผู�บริหารมาปรับปรุง

แผนกลยุทธ$และ

แผนปฏิบัติงานประจําป(

1.ควรมีการบันทึก

ข�อคิดเห็นและ

ข�อเสนอแนะของ

ผู�บริหาร กรรมการ

ประจําคณะไว�เป-น

ลายลักษณ$อักษร 

เพื่อให�ผู�ปฏิบัติงาน

สามารถใช�เป-นข�อมูล

ในการปรับปรุงแผน

ฯได�ถูกต�อง

1.นําแผนและการติดตามเข�า

สู�ที่ประชุม และเสนอให�

กรรมการและเลขานุการที่

ประชุมกรรมการประจําคณะ

บันทึกผลการพิจารณาและ

ข�อเสนอแนะของผู�บริหาร

เพื่อให�ผู�ปฏิบัติงานนํามาใช�

เป5นข�อมุลในการดําเนินการ

ต�อไป

- - มีข�อเสนอแนะของที่ประชุมกรรมการ

ประจําคณะ หรือผู�บริหาร ที่ได�รับการ

แนะนํามาดําเนินการต�อ

ตามรายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

ประจําคณะครั้งที่ 

8/2554 วันที่ 25 

สิงหาคม 2554 

และคณะกรรมการ

ฝ>ายนโยบายและ

แผนครั้งที่ 1/2554 

วันที่ 15 กันยายน 

2554

- - รองคณบดี

ฝ>ายนโยบาย

และแผน
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1�ก������!(ก����
-����	2�.

(������!(���,��
�
-�(�0,� ก...�.)

(....... )    ������!(ก����
-����	2�.2���,ก (��.)

3. '�����ก��'ก#60/�������� 

(ก(���8�)

6. ���:����&����%�-�;1 (KPI) 0,�'�����

ก��'ก#60/�������� (ก(���8�)

7. !(ก��&%�-������

��ก�1ก��

8. �#,�(


!(�%�-�;10,�

A���ก��

9. ����
�	���

C:#1���

(����)    ������!(ก����
-����	2�.2��C� (ก.)

1. 1�&������.�/�� 4. A���ก������,&�(#,�

ก��'�����ก��'ก#60/

�������� (ก(���8�)

5. ก�1ก������,&�(#,�

ก��A���ก��

2. 0#,-��,'�
 10. !"#���!�&:,� 11. ���-���

,�����
ก,���� 1 ���:E� �	�8�� �������
���� '(
'!����

,�����
ก,���� 2 ก��!(����	F��



10.1 !"#ก%�ก��&"'( 10.2 !"#�)��������

3. '�����ก��'ก#60/�������� 

(ก(���8�)

6. ���:����&����%�-�;1 (KPI) 0,�'�����

ก��'ก#60/�������� (ก(���8�)

7. !(ก��&%�-������

��ก�1ก��

8. �#,�(


!(�%�-�;10,�

A���ก��

9. ����
�	���

C:#1���

1. 1�&������.�/�� 4. A���ก������,&�(#,�

ก��'�����ก��'ก#60/

�������� (ก(���8�)

5. ก�1ก������,&�(#,�

ก��A���ก��

2. 0#,-��,'�
 10. !"#���!�&:,� 11. ���-���

1. ไม�พบหลักฐานการ

ประชุมคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร

1. ควรมีรายงาน

การประชุมของ

คณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร

กําหนดนโยบายในการ

นําเสนอผลการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการประจํา

หลักสูตรให�ครอบคลุมตาม

เกณฑ$กําหนดให�ครบถ�วน

แจ�งนโยบายให�

ภาควิชา/หน�วยงาน

ภายในคณะดําเนินการ

รวบรวมข�อมูล/บันทึก

การประชุม

คณะกรรมการประจํา

หลักสูตรให�ครบถ�วน

ตามเกณฑ$ประเมิน

ภาควิชา และโครงการ

สหวิทยาการ การ

บันทึกรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร

มีการประชุมครบ

ทุกหลักสูร

100% - รองคณบดี

ฝ>ายวิชาการ

คณะกรรมการ

ฝ>ายวิชาการ

ภาควิชา

โครงการสห

วิทยาการ

2. ไม�มีแผนเชิงรุกใน

การรับนิสิตปริญญาโท 

แผน ก และนิสิต

ปริญญาเอก

2. ควรจัดทําแผน

เชิงรุกในการรับ

นิสิตปริญญาโท แผน

 ก และนิสิตปริญญา

เอก

กําหนดแผนรับนิสิตปริญญาโท

 และปริญญาเอก แผน ก ให�

ชัดเจน ผ�านระบบ Online

ประชาสัมพันธ$การรับ

นิสิตปริญญาโท และ

ปริญญาเอก แผน ก 

ผ�านระบบ Online ให�

ชัดเจน

การประชาสัมพันธ$

ผ�านระบบ Online

การประชาสัมพันธ$การรับเข�าศึกษา

ผ�านระบบ Onlile ทุกหลักสูตร

มีการ

ประชาสัมพันธ$ทุก

หลักสูตร

100% รองคณบดี

ฝ>ายวิชาการ

คณะกรรมการ

ฝ>ายวิชาการ

ภาควิชา

โครงการสห

วิทยาการ

3. จํานวนอาจารย$

ประจํามีวุฒิปริญญาเอก

 และตําแหน�งทาง

วิชาการไม�ถึงเกณฑ$

มาตรฐาน

3. ควรมีระบบและ

กลไกในการ

สนับสนุนให�อาจารย$

มีวุฒิปริญญาเอก 

และตําแหน�งทาง

วิชาการเพิ่มขึ้น

คณะมีแผน มีนโยบาย และมี

งบประมาณสนับสนุน

การศึกษาระดับปริญญาเอก 

และสนับสนุนการขอตําแหน�ง

ทางวิชาการ

การให�ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาเอก และ

โครงการสัปดาห$เสนอ

ผลงานทางวิชาการ

คณะให�ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาเอก และ

เสนอผลงานทาง

วิชาการ

มีการเสนอขอทุนเพิ่มมากขึ้น 2 ทุน 100%        30,000.00 รองคณบดี

ฝ>ายวิชาการ

คณะกรรมการ

ฝ>ายวิชาการ

หน�วยการ

เจ�าหน�าที่
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3. '�����ก��'ก#60/�������� 

(ก(���8�)

6. ���:����&����%�-�;1 (KPI) 0,�'�����

ก��'ก#60/�������� (ก(���8�)

7. !(ก��&%�-������

��ก�1ก��

8. �#,�(
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1. 1�&������.�/�� 4. A���ก������,&�(#,�

ก��'�����ก��'ก#60/

�������� (ก(���8�)

5. ก�1ก������,&�(#,�

ก��A���ก��
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4. ไม�มีระบบการติดตาม

ให�บุคลากรสาย

สนับสนุนนําความรู�

และทักษะที่ได�จากการ

พัฒนามาใช�ในการ

ปฏิบัติงาน

4. ควรมีระบบการ

ติดตามให�บุคลากร

สายสนับสนุนนํา

ความรู�และทักษะที่

ได�จากการพัฒนามา

ใช�ในการปฏิบัติงาน

ส�งเสิรมบุคลากรสายสนับสนุน

ให�มีการแบ�งปOนความรู�และ

ทักษะในด�านต�างๆ เพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ภายในคณะให�มากขึ้น

โครงการแบ�งปOนความ

ความรู�และทักษะจาก

เพื่อนสู�เพื่อน

1.โครงการนพลักษณ$

เพื่อความสุขในการ

ทํางานและการดําเนิน

ชีวิต

2.โครงการจัดการ

ความรู� "มองตน เข�าใจ

งาน พัฒนาองค$กร Ⅳ"

มีโครงการพัฒนาบุคลากรอย�างน�อย 1 

โครงการ

2 โครงการ 100%      124,112.00 รองคณบดี

ฝ>ายบริหาร

คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรู� คณะ

สังคมศาสตร$

5. ไม�มีการประเมินผล

สําเร็จของแผนการ

บริหารและการพัฒนา

คณาจารย$และบุคลากร

สายสนับสนุน

5. ควรมีการ

ประเมินผลสําเร็จ

ของแผนการบริหาร

และการพัฒนา

คณาจารย$และ

บุคลากรสาย

สนับสนุนรวมทั้ง

การนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุง

กําหนดนโยบายและแผนใน

การประเมินผลสําเร็จของ

แผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย$ และ

บุคลากรสายสนับสนุน

โครงการประเมิน

ผลสําเร็จของแผนการ

บริหาร โครงการ

ประเมินผลการพัฒนา

คณาจารย$ โครงการ

ประเมินผลพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน

จัดทํารายงานผลการ

จัดการความรู�ภายใน

หน�วยงานประจําป(

รอบงบประมาณ 

เสนอมหาวิทยาลัย

ต�อไป

มีการจัดทํารายงานรอบ 6 เดือน 2 100% - รองคณบดี

ฝ>ายวิชาการ

รองคณบดี

ฝ>ายบริหาร 

รองคณบดี

ฝ>ายวางแผน

คณะกรรมการ

ของฝ>ายที่

เกี่ยวข�อง

6. การตีพิมพ$

วิทยานิพนธ$ของนิสิตใน

วารสารระดับนานาชาติ

ยังมีน�อย

6.ควรสนับสนุนให�

นิสิตมีโอกาสนํา

ผลงานวิทยานิพนธ$

ตีพิมพ$ในวารสาร

ระดับนานาชาติ

ประชาสัมพันธ$การให�ทุน

สนับสนุนนิสิตนําเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ$ตีพิมพ$ในวารสาร

ระดับนานาชาติ

โครงการสนับสนุนนิสิต

นําเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ$ตีพิมพ$ใน

วารสารระดับนานาชาติ

ประชาสัมพันธ$การให�

ทุนสนับสนุนนิสิต

นําเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ$ตีพิมพ$ใน

วารสารระดับนานาชาติ

มีนิสิตขอทุนเพื่อนําเสนอผลงานตีพิมพ$

มากขึ้น

ไม�มีผู�มาขอทุน - - รองคณบดี

ฝ>ายวิชาการ

คณะกรรมการ

ฝ>ายวิชาการ


�����ก
���� 3  ก��ก�ก�����������



10.1 !"#ก%�ก��&"'( 10.2 !"#�)��������

3. '�����ก��'ก#60/�������� 

(ก(���8�)

6. ���:����&����%�-�;1 (KPI) 0,�'�����

ก��'ก#60/�������� (ก(���8�)

7. !(ก��&%�-������

��ก�1ก��
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!(�%�-�;10,�

A���ก��

9. ����
�	���

C:#1���

1. 1�&������.�/�� 4. A���ก������,&�(#,�

ก��'�����ก��'ก#60/

�������� (ก(���8�)

5. ก�1ก������,&�(#,�

ก��A���ก��

2. 0#,-��,'�
 10. !"#���!�&:,� 11. ���-���

1. มีกิจกรรมนิสิต

จํานวนมาก แต�ยังไม�มี

การประเมินผล

ความสําเร็จของแผน

กิจกรรม

1. ควรมีการ

ประเมินความสําเร็จ

ของแผนกิจกรรม

นิสิตว�าทําได�ตาม

แผนที่วางไว�หรือไม� 

มากน�อยเพียงใด

- ให�อาจารย$ที่ปรึกษาชุมนุม

นิสิตควบคุมดําเนินงาน

'- จัดทําแบบฟอร$มการประเมิน

'- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การสรุปประเมิน

- จัดโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการทําแผน /

 สรุป / ประเมิน

โครงการกิจการนิสิต

����������� ���

�!�����ก� �"�
��#�$�

%&�ก��!��������ก�

��#ก��ก������

 �"�
'()�*�������%+�������������,��-

.
��/�0#)%&���������%�1���ก�

�!��������,1�ก��

1 100%                 7,300.00 รองคณบดี

ฝ>ายกิจการ

นิสิต

�/�ก�ก�

67�8ก��ก������

2. กิจกรรมนิสิตใน

ระดับบัณฑิตศึกษายัง

ขาดการจัดทําแผนการ

จัดกิจกรรม และการ

ติดตามผล

2. ในแผนการจัด

กิจกรรมของนิสิต 

ควรมีแผนการจัด

กิจกรรมของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

ด�วย และมีระบบใน

การติดตามผลการ

ดําเนินกิจกรรม

กําหนดนโยบายจัดทํา

แผนการจัดกิจกรรมนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาให�ชัดเจน

แจ�งนโยบายการวาง

แผนการจัดกิจกรรม

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ให�ผู�เกี่ยวข�องทราบและ

ดําเนินการ

- %�)��*8��8���%&�ก��ก������'()

:��1��� �*������� �������,��- ��� 

 �"�
'()��#ก��ก�0�'���;��� #�81ก��

1 100%  - รองคณบดี

ฝ>ายกิจการ

นิสิต

:��1��� 

�*������� 

������
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3. '�����ก��'ก#60/�������� 

(ก(���8�)

6. ���:����&����%�-�;1 (KPI) 0,�'�����

ก��'ก#60/�������� (ก(���8�)

7. !(ก��&%�-������

��ก�1ก��

8. �#,�(


!(�%�-�;10,�

A���ก��

9. ����
�	���

C:#1���

1. 1�&������.�/�� 4. A���ก������,&�(#,�

ก��'�����ก��'ก#60/

�������� (ก(���8�)

5. ก�1ก������,&�(#,�

ก��A���ก��

2. 0#,-��,'�
 10. !"#���!�&:,� 11. ���-���

3. ยังไม�มีการติดตาม 

และประเมินผลระบบ

อาจารย$ที่ปรึกษาของ

คณะ

3. ควรมีการ

ประเมินผลระบบ

การให�คําปรึกษา

ทางวิชาการของ

คณะที่ดําเนินการอยู�

ว�าได�ผลเพียงใด มี

ปOญหาอุปสรรคที่

จะต�องปรับปรุงใน

ด�านใด

กําหนดนโยบายและ

มอบหมายผู�รับผิดชอบในการ

ประเมินระบบอาจารย$ที่ปรึกษา

โครงการวิจัย เรื่อง การ

ประเมินระบบอาจารย$

ที่ปรึกษา

รองคณบดี

ฝ>ายกิจการ

นิสิต


.)
�<+

1. การตีพิมพ$

ผลงานวิจัยของอาจารย$

ในวารสารระดับ

นานาชาติยังมีน�อย

1. ควรกระตุ�นและ

สนับสนุนให�อาจารย$

ตีพิมพ$ผลงานวิจัยใน

วารสารระดับ

นานาชาติ

กระตุ�นและสร�างแรงจูงใจให

เอาจารย$ผลิตผลงานมากขึ้น

กองทุนสนับสนุนการ

ตีพิมพ$ผลงานระดับ

นานาชาติ

*��ก���1�+��ก�

1���ก�

��*��ก�ก���)�%+��)��%��<�'�'()


���8�&+�����
8,���)
8 1 *��ก�

1 100%               50,000.00 รองคณบดี

ฝ>ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ
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10.1 !"#ก%�ก��&"'( 10.2 !"#�)��������

3. '�����ก��'ก#60/�������� 

(ก(���8�)

6. ���:����&����%�-�;1 (KPI) 0,�'�����

ก��'ก#60/�������� (ก(���8�)

7. !(ก��&%�-������

��ก�1ก��

8. �#,�(


!(�%�-�;10,�

A���ก��

9. ����
�	���

C:#1���

1. 1�&������.�/�� 4. A���ก������,&�(#,�

ก��'�����ก��'ก#60/

�������� (ก(���8�)

5. ก�1ก������,&�(#,�

ก��A���ก��

2. 0#,-��,'�
 10. !"#���!�&:,� 11. ���-���

2. ไม�มีระบบและกลไก

การรวบรวม คัดสรร 

วิเคราะห$ และ

สังเคราะห$ความรู�จาก

การงานวิจัย หรืองาน

สร�างสรรค$เพื่อองค$

ความรู�ที่คนทั่วไปเข�าใจ

ได�ง�าย

2. ควรมีระบบและ

กลไกการรวบรวม 

คัดสรร วิเคราะห$ 

และสังเคราะห$

ความรู�จากการ

งานวิจัย หรืองาน

สร�างสรรค$เพื่อองค$

ความรู�ที่คนทั่วไป

เข�าใจได�ง�าย

สร�างระบบฐานข�อมูลงานวิจัย

ตามสาขาวิชาต�างๆที่เปUดสอน

ในคณะ

งานวิจัยองค$ความรู�

สาขาต�างๆภายใต�การ

ดูแลของภาควิชา

*��ก�������

?��.)
�<+#)��ก�1���8

%+���ก�1���ก�%ก,

�����

?��.)
�<+ก�1���8%+�ก���ก�1���ก�

%ก,�����������1��������8%+� �@�� ��8�

1 100%               10,000.00 รองคณบดี

ฝ>ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ

3. ไม�มีหลักฐานการ

รับรองการใช�ประโยชน$

จากผลงานวิจัยจาก

หน�วยงานภายนอกหรือ

ชุมชน

3. ควรมีระบบใน

จัดเก็บข�อมูล เพื่อ

เป-นหลักฐานการ

รับรองการใช�

ประโยชน$จาก

ผลงานวิจัยจาก

หน�วยงานภายนอก

หรือชุมชน

ขอหลักฐานการรับรองการใช�

ประโยชน$จากผลงานวิจัย

ภายนอกหรือชุมชน

โครงการประเมินการใช�

ประโยชน$จาก

ผลงานวิจัยจาก

หน�วยงานภายนอกหรือ

ชุมชน

*��ก���#�$�

?��.)
�<+'�ก�

��#��ก����1���ก�

'()��ก���1���)
�ก�

.
������

?��.)
�<+ก�1���8%+�ก���ก�1���ก�

�����ก���1���)
�ก�.
������

1 100%               40,000.00 รองคณบดี

ฝ>ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ
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3. '�����ก��'ก#60/�������� 
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6. ���:����&����%�-�;1 (KPI) 0,�'�����

ก��'ก#60/�������� (ก(���8�)

7. !(ก��&%�-������

��ก�1ก��

8. �#,�(


!(�%�-�;10,�

A���ก��

9. ����
�	���

C:#1���

1. 1�&������.�/�� 4. A���ก������,&�(#,�

ก��'�����ก��'ก#60/

�������� (ก(���8�)

5. ก�1ก������,&�(#,�

ก��A���ก��

2. 0#,-��,'�
 10. !"#���!�&:,� 11. ���-���

1.ไม�พบการประเมินผล

ความสําเร็จของการบูร

ณาการงานบริการทาง

วิชาการแก�สังคมกับการ

เรียนการสอนและการ

วิจัย

1.ควรวางระบบให�

คณาจารย$ที่

ให�บริการทาง

วิชาการแก�สังคม ได�

นําความรู� 

ประสบการณ$จาก

การให�บริการ

วิชาการ มา

สอดแทรกในการ

เรียนการสอน โดย

ระบุไว�ในเค�าโครง

รายวิชา

ระบุในเค�าโครงรายวิชาว�า

บูรณาการณ$งานบริการ

วิชาการแก�สังคมอย�างไรบ�าง

การบูรณาการงาน

บริการวิชาการแก�สังคม

เข�ากับการเรียนการ

สอนและการวิจัย


8<,�(1,��#$� ���ก� 
��/�#�

67�81���8%+�

��ก�1���ก�
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10.1 !"#ก%�ก��&"'( 10.2 !"#�)��������

3. '�����ก��'ก#60/�������� 

(ก(���8�)

6. ���:����&����%�-�;1 (KPI) 0,�'�����

ก��'ก#60/�������� (ก(���8�)

7. !(ก��&%�-������

��ก�1ก��

8. �#,�(


!(�%�-�;10,�

A���ก��

9. ����
�	���

C:#1���

1. 1�&������.�/�� 4. A���ก������,&�(#,�

ก��'�����ก��'ก#60/

�������� (ก(���8�)

5. ก�1ก������,&�(#,�

ก��A���ก��

2. 0#,-��,'�
 10. !"#���!�&:,� 11. ���-���

- 1.ควรมีการสรุปผล

การประเมิน

ความสําเร็จของ

การบูรณาการงาน

ด�านทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรม

นิสิตในภาพรวม

กําหนดนโยบายการบูรณาการ

งานด�านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนิสิต

สนับสนุนการการบูร

ณาการงานด�านทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต

1.�C��ก�<,&<)#)
8*
ก��

D1�8�,
(+1�

2.0(1)�<�/�

�����;����

3.���
8ก�� ก,���E���� 2

4.0(1)�<���1��8�

-�����&<) .)�,1�*��ก����1���F��
'�

'�ก���#*��ก�'��#��#�

- �"�
'()�����'(�,0#)��*
ก��%�#�ก��GH<

ก� 1���,
�/���8�

-����� .)�,1� ก�#��กI�ก��$���� �@����

%+��1���������'�(�<,�/�

- �"�
'()�����0#)%�#�

กJF���1��ก��GH<

ก� 1��'�����/.
��<
���8�

4 100%

100%

100%

100%

 13,513.00

70,000.00

1,620.00

14,000.00


��/�#�

67�8ก��ก������

����FกI�������

���1��8�

������*��

����FกI� �����

������

����FกI� �����
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1. ยังไม�มีการวางเกณฑ$

การประเมินตนเองของ

คณะกรรมการประจํา

คณะ

1. ควรกําหนด

เกณฑ$การประเมิน

คณะกรรมการ

ประจําคณะว�าจะ

ประเมินด�านใดบ�าง 

และให�

คณะกรรมการ

ประจําคณะได�ทราบ

ก�อนการประเมิน

กําหนดนโยบายและเกณฑ$

การประเมินคณะกรรมการ

ประจําคณะ

โครงการประเมินการ

บริหารจัดการของ

คณะกรรมการประจํา

คณะ

จัดประชุมเพื่อหา

แนวทางและรูปแบบ

การประเมินตนเองใน

การบริหารจัดการของ

คณะกรรมการประจํา

คณะ

ผลการประเมิน 4.12 - - คณบดี คณะกรรมการ

และ

เลขานุการ

ประจําคณะ
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3. '�����ก��'ก#60/�������� 

(ก(���8�)

6. ���:����&����%�-�;1 (KPI) 0,�'�����

ก��'ก#60/�������� (ก(���8�)

7. !(ก��&%�-������

��ก�1ก��

8. �#,�(
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A���ก��
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�	���
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 10. !"#���!�&:,� 11. ���-���

2. การถ�ายทอดความรู�

จากผู�มีประสบการณ$

ตรงยังไม�มีการรวบรวม

จัดทําเป-นคู�มือตามที่

ตั้งเป5าหมายไว�

2. ควรจัดทําคู�มือ

การปฏิบัติงานใน

งานแต�ละด�านของ

สํานักงานเลขานุการ

 และเผยแพร�ให�

บุคลากรใน

หน�วยงานได�ทราบ

กําหนดระยะเวลาดําเนินการ

จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานให�

แล�วเสร็จและเผยแพร�

โครงการจัดทําคู�มือการ

ปฏิบัติงาน สํานักงาน

เลขานุการ คณะ

สังคมศาสตร$

จัดสัมมนาทิฐิ

บุคคลากรสํานักงาน

เลขานุการ

คู�มือการปฏิบัติงาน อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ

- - รองคณบดี

ฝ>ายบริหาร

คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรู�

3. ยังไม�มีการ

ประเมินผลการ

บริหารงานของคณะ 

โดยคณะกรรมการ

ประจําคณะ

3. คณะกรรมการ

ประจําคณะ ควรมี

การประเมินผลการ

บริหารงานของคณะ

 เพื่อเป-นข�อมูลใน

ผู�บริหารนําผลการ

ประเมินไปใช�ในการ

ปรับปรุง

กําหนดนโยบายและเกณฑ$

การประเมินการบริหารงาน

ของคณะ

โครงการประเมินการ

บริหารจัดการของคณะ

สังคมศาสตร$ ประจําป(

งบประมาณ

จัดประชุมเพื่อหา

แนวทางและรูปแบบ

การประเมินตนเองใน

การบริหารจัดการของ

คณะกรรมการประจํา

คณะ

ผลการประเมิน 4.12 - - คณบดี คณะกรรมการ

ประจําคณะ

สังคมศาสตร$
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(ก(���8�)

6. ���:����&����%�-�;1 (KPI) 0,�'�����

ก��'ก#60/�������� (ก(���8�)

7. !(ก��&%�-������

��ก�1ก��

8. �#,�(


!(�%�-�;10,�

A���ก��

9. ����
�	���

C:#1���

1. 1�&������.�/�� 4. A���ก������,&�(#,�

ก��'�����ก��'ก#60/

�������� (ก(���8�)

5. ก�1ก������,&�(#,�

ก��A���ก��

2. 0#,-��,'�
 10. !"#���!�&:,� 11. ���-���

4. วิเคราะห$และระบุ

ความเสี่ยง และปOจจัยที่

ก�อให�เกิดความเสี่ยงยัง

ไม�ครบ 3 ด�าน

4. ควรมีวิเคราะห$

และระบุความเสี่ยง 

และปOจจัยที่

ก�อให�เกิดความเสี่ยง

อย�างน�อย 3 ด�าน 

และมีการติดตามผล

การดําเนินงานตาม

แผนบริหารความ

เสี่ยง

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

โดยระบุความเสี่ยงอย�างน�อย

กว�า 3 ด�าน

- - มีแผนบริหารความเสี่ยงอย�างน�อย 3 

ด�าน

รองคณบดี

ฝ>ายนโยบาย

และแผน
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3. '�����ก��'ก#60/�������� 

(ก(���8�)

6. ���:����&����%�-�;1 (KPI) 0,�'�����

ก��'ก#60/�������� (ก(���8�)

7. !(ก��&%�-������

��ก�1ก��

8. �#,�(


!(�%�-�;10,�

A���ก��

9. ����
�	���

C:#1���

1. 1�&������.�/�� 4. A���ก������,&�(#,�

ก��'�����ก��'ก#60/

�������� (ก(���8�)

5. ก�1ก������,&�(#,�

ก��A���ก��
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1. ไม�พบแผนกลยุทธ$

ทางการเงินที่ชัดเจน

1. ควรนําข�อมูลทาง

การเงินที่มีอยู�แล�ว

มาจัดทําเป-นแผน

ระยะยาว 4 - 5 ป( 

โดยประมาณการ

รายได� รายจ�าย และ

เตรียมการในกรณีที่

ต�องมีการใช�เงิน

จํานวนมากในป(ใดป(

หนึ่ง เช�น จะมีการ

ปรับปรุงอาคาร จะ

มีการซื้อครุภัณฑ$

1.จัดทําแผนระยะกลางหรือ

ระยะยาว ที่มีการประมาณการ

ใช�จ�ายโดยวิเคราะห$ค�าใช�จ�าย

จากป(ที่ผ�านมา

- - 1.จัดทําแผนระยะกลางหรือระยะยาวที่

ประมาณการใช�จ�ายเงินล�วงหน�าอย�าง

ชัดเจน

มีแผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 4 ป( 

(2555 - 2559)

- - รองคณบดี

ฝ>ายนโยบาย

และแผน

2.จัดทําแผนการใช�จ�าย

งบประมาณประจําป( และ

เสนอหน�วยงานภายในเพื่อ

เป-นนโยบายและถือปฏิบัติ

- - 2.มีแผนการใช�จ�ายเงินและรายงานการ

ใช�เงิน

มีการจัดทํางบ

รายรับ-รายจ�าย

เป-นประจําทุกเดือน

 ตามเอกสาร

หมายเลข 8.1/4-2

- - รองคณบดี

ฝ>ายบริหาร
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2. ยังไม�มีการวิเคราะห$

สถานะทางการเงิน 

และนําเสนอต�อ

คณะกรรมการประจํา

คณะ

2. ควรมีการ

วิเคราะห$สถานะ

ทางการเงิน และ

นําเสนอต�อ

คณะกรรมการ

ประจําคณะอย�าง

น�อยป(ละ 2 ครั้ง

นํารายงานการใช�จ�ายเงินราย

ไตรมาสเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ

- - มีรายงานการประชุมที่แสดงถึงการ
นําเสนอรายงานการใช�จ�ายเงิน อย�าง
น�อยป�ละ 2 ครั้ง

มีรายงานไตรมาส
และการวิเคราะห(
สถานะทางการเงิน

ตามเอกสาร
หมายเลข 8.1/5-1

- - รองคณบดี
ฝ2ายนโยบาย
และแผน

1. เอกสารหลักฐาน

ต�างๆ ส�วนใหญ�เป-น

รายละเอียดไม�มีการ

สรุปในแต�ละประเด็น

ตามตัวบ�งชี้ ทําให�ต�องใช�

เวลามากในการค�นหา

หลักฐาน

1. การรวบรวม

ข�อมูลจากระดับ

ภาควิชาควรมีการ

สรุปข�อมูลผลการ

ดําเนินงานตามตัว

บ�งชี้ เพื่อสะดวกใน

การตรวจสอบ

หลักฐาน

กําหนดนโยบายการรวบรวม

ข�อมูลตามแบบสรุปให�ชัดเจน 

ครบถ�วน

โครงการประกวดผล

การดําเนินงานประกัน

คุณภาพ ประจําป(

โครงการประกวดผล

การดําเนินงานประกัน

คุณภาพ ประจําป(

ผลการดําเนินงานมีคุณภาพอยู�ในระดับ

มาก

อยู�ระหว�างการ

ดําเนินการ

- - รองคณบดี

ฝ>ายประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

คณะกรรมการ

ฝ>ายประกัน

คุณภาพ

,�����
ก,���� 9 �
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2. การรวบรวมข�อมูล

ผลการดําเนินงานจาก

ระดับภาควิชามาสู�คณะ

ยังไม�ครบถ�วน ส�งผล

ให�ผลการประเมินใน

ระดับคณะมีข�อมูลไม�

ครบ

2. ควรมีระบบและ

กลไกในการรวบรวม

ข�อมูลจากหน�วยงาน

ย�อยมาสู�ระดับคณะ 

เช�น อาจจะมีคณะ

ผู�รับผิดชอบในแต�

ละองค$ประกอบ ซึ่ง

เป-นผู�แทนของ

ภาควิชาต�างๆ มา

ช�วยกันพิจารณาผล

การดําเนินงานใน

ภาพรวมของคณะ

กําหนดนโยบายการรวบรวม

ข�อมูลตามแบบสรุปให�ชัดเจน 

ครบถ�วน

จัดประชุม

คณะกรรมการฯ เพื่อ

พิจารณาการจัดเก็บ/

รวบรวมข�อมูลให�

ครบถ�วนตามแบบสรุป

จัดประชุม

คณะกรรมการฯ เพื่อ

พิจารณาการจัดเก็บ/

รวบรวมข�อมูลให�

ครบถ�วนตามแบบสรุป

เอกสารแบบจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

เพื่อการตรวจสอบประเมินตนเอง

รองคณบดี

ฝ>ายประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

คณะกรรมการ

ฝ>ายประกัน

คุณภาพ

3. ระบบฐานข�อมูลที่

สนับสนุนการประกัน

คุณภาพมีข�อมูลที่ไม�

เป-นปOจจุบัน

3. ควรมีการ

ปรับปรุงข�อมูลใน

ฐานข�อมูลต�างๆให�

เป-นปOจจุบัน

ประสานฝ>ายที่เกี่ยวข�องเพื่อ

ปรับปรุงข�อมูลให�เป-นปOจจุบัน

จัดหนังสือขอความ

อนุเคราะห$ผู�รับผิดชอบ

ฐานข�อมูลฯ ปรับปรุง

ฐานข�อมูลฯ ตามที่ระบุ

ดําเนินการจัดทําหรือ

ปรับปรุงฐานข�อมูล

ฐานข�อมูลมีความเป-นปOจจุบัน อยู�ระหว�างการ

ดําเนินการ

- - รองคณบดี บุคลากรที่

เกี่ยวข�อง
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บทท่ี 5  

รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป�การศึกษา 2554 

 

   

 

  

 



 
 

 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2554 

ระหว่างวันท่ี 10-11 และ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



คํานํา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะสังคมศาสตร์  ตามผลการดําเนินงานในรอบ
ปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันท่ี 10-11 และ 19 กรกฎาคม  
พ.ศ.2555   เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างย่ิง ว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อ
คณะสังคมศาสตร์  และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

 

ประธานคณะกรรมการ ........................................................ (รองศาสตราจารย์บพิธ  จารุพันธุ์) 
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คณะศึกษาศาสตร์ 

กรรมการและเลขานุการ ........................................................ (นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ) 

สํานักงานประกันคุณภาพ 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสังคมศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2554 

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

  คณะสังคมศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 37 ตัวบ่งช้ี (ได้แก่ตัวบ่งชี้สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
มก. 1 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ท่ี 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2)   
โดยผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ค่าคะแนน 
รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมิน 
ประเภทตัวบ่งช้ี   จํานวน 

ตัวบ่งชี ้ 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. ท่ี 1 - 11  (ยกเวน้ตัวบ่งช้ีท่ี 4) 10 3.70 3.49 ดี พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 1 – 15  (ยกเวน้ตัวบ่งช้ีท่ี 4, 12) 13 3.79 3.55 ดี ดี 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 12 ตัวบ่งชี้ 
(ยกเว้นตัวบ่งช้ีสมศ. ท่ี 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 
(ยกเว้นตัวบ่งช้ีสมศ. ท่ี 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 
(ยกเว้นตัวบ่งช้ีสมศ. ท่ี 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 
(ยกเว้นตัวบ่งช้ีสมศ. ท่ี 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2) 

37 4.44 3.71 ดี ดี 

 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

������ 
���	
��� 

�
������ 
����������ก�	 

��ก��������� 
�������ก�	�����  

!ก�. !�#. �ก. ��� 
�������
����� 

ก���ก�� �������
����� 

ก���ก�� 

1 ������ �	
��� �������������������� 1 - - 1 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

2 ก����
���	�
� 8 4* - 12 4.02 2.78 ดี พอใช้ 

3 ก
"ก��#ก��$�%���
�
� 2 - 1 3 5.00 3.67 ดีมาก ดี 

4 ก��
"�& 3 3 - 6 4.59 3.85 ดีมาก ดี 

5 ก����
ก��(��
��ก���ก)����# 2 2 - 4 3.92 3.75 ดี ดี 

6 ก��(+����+����,
�������%����# 1 2 - 3 4.67 4.33 ดีมาก ดี 

7 ก����
.�����"�/ก�� 4 1 - 5 4.82 4.42 ดีมาก ดี 

8 ก��0�
���������#�	 1 - - 1 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

9 �������ก�2กก�����ก����	3�$3�&4� 1 1 - 2 4.89 3.94 ดีมาก ดี 

������*�+�������	
��� !ก�. !�#. ����ก. 23 13 1 37 4.44 3.71 - - 
������*�+�������	
��� !ก�. ���!�#. 23 13  36 4.43 3.76 - - 

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดังน้ี 
 จุดแข็ง 

1. คณะสังคมศาสตร์ มีการสนับสนุนกิจกรรมนิสิตท่ีเข้มแข็ง  นิสิตทุกสาขาวิชาได้มีโอกาสทํากิจกรรม
เสริมหลักสูตรได้ท่ัวถึง 

2. มีหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ท่ีหลากหลายท้ังในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมท้ัง
ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมีหลักสูตรท่ีเป็นหลักสูตรบูรณาการหรือ 
สหวิทยาการ  แต่ละหลักสูตรได้รับความนิยมจากผู้เรียน 

3. มีเงินรายได้จากการบริหารหลักสูตรท้ังภาคปกติ  ภาคพิเศษ  ท่ีเพียงพอต่อการบริหารงาน และ
พัฒนาบุคลากรของคณะ 

4. งานวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สังคม การสนับสนุนการวิจัยด้วยทุนวิจัยของคณะและการจัดหาแหล่งทุนจากภายนอกมีเพียงพอใน
การสร้างงานวิจัยท่ีมีท้ังปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงแสดงให้เห็นจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท้ัง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  

5. มีความร่วมมือของภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ ในการสร้างเครือข่าย
การสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน   



 3 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะสังคมศาสตร์ ควรใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่ด้านงบประมาณเงินรายได้  ในการพัฒนาบุคลากรท้ังสาย

วิชาการและสายสนับสนุน  อาทิการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงจะสามารถกําหนดเป้าหมายการเพ่ิมคุณวุฒิ
คณาจารย์ระดับปริญญาเอก  หรือการขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ได้ชัดเจนข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.   ไม่พบระบบการสร้างทีมวิจัยและทิศทางการวิจัยหลักของคณะ รวมท้ังยังไม่พบการให้ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณของนักวิจัย และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับอาจารย์และนักวิจัย อย่างเป็นรูปธรรม 
2.   ไม่พบเอกสารแสดงการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน

วิชาชีพเพ่ือประกอบการจัดทําแผนการบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์   
 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะสังคมศาสตร์ มีจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีมากถึง 3,500 คน  และมีภาระงานสอน
ค่อนข้างมาก ทําให้อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา (FTES)  อยู่ในเกณฑ์ท่ีเกินมาตรฐานท่ี
กําหนด จาก 1 : 25   สูงถึง  1 : 63.20  ดังน้ัน คณะสังคมศาสตร์ จึงไม่ควรเพ่ิมนิสิตระดับปริญญา
ตรีให้มากข้ึนอีก 

2. ควรมีการพัฒนาระบบการสร้างทีมวิจัย และการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย และ
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับอาจารย์และนักวิจัย อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือท่ีจะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
ด้านการวิจัยของคณะ  

3. ควรดําเนินการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการจัดทําแผนการบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป   

ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง  4  ด้าน 

คณะสังคมศาสตร์ มีบุคลากรท่ีกําลังศึกษาต่อปริญญาเอก จํานวน 10 คน และกําลังจะไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกอีกจํานวนหน่ึง ซ่ึงจะทําให้ มีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
สถาบันการศึกษากลุ่ม ง ในไม่ช้าน้ี  และจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก  ซ่ึงทําวิทยานิพนธ์ก็มีแนวโน้มท่ี
จะเพ่ิมข้ึนตามนโยบายการรับนิสิตของคณะ 

 

ประสิทธิภาพผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 

การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า   
คณะสังคมศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีโครงการท้ังหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  จํานวน 31 กิจกรรม  มีการดําเนินงานแล้ว 25  กิจกรรม  และอยู่ระหว่างดําเนินงาน  
6 กิจกรรม  รายละเอียดดังน้ี 

 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ โครงการ/กจิกรรม  สถานะของโครงการ 
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ดําเนินกา
รแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

ภาพรวม 31 กิจกรม 25 
กิจกรรม 

6 
กิจกรรม 

2 กิจกรม 

องค์ประกอบท่ี ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนงาน 
1.ควรมีการบันทึกข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร กรรมการ
ประจําคณะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงแผนฯได้
ถูกต้อง 

1.นําแผนและการตดิตามเข้าสู่ท่ีประชุม และเสนอ
ให้กรรมการและเลขานุการท่ีประชุมกรรมการ
ประจําคณะบันทึกผลการพิจารณาและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารเพ่ือให้ผูป้ฏิบัติงาน
นํามาใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินการ 

√   

องค์ประกอบท่ี ๒  การผลิตบัณฑิต 
1. ควรมีรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการประจําหลักสตูร 

2.แจ้งนโยบายให้ภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะ
ดําเนินการรวบรวมข้อมูล/บันทึกการประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสตูรให้ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ประเมิน 

√   

2. ควรจัดทําแผนเชิงรุกในการรับ
นิสิตปรญิญาโท แผน ก และนิสิต
ปริญญาเอก 

3.ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตปรญิญาโท และ
ปริญญาเอก แผน ก ผ่านระบบ Online ทุก
หลักสตูร 

√   

3. ควรมีระบบและกลไกในการ
สนับสนุนให้อาจารย์มีวุฒิปริญญา
เอก และตําแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 

4.การ.ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และ
โครงการสัปดาห์เสนอผลงานทางวิชาการ 

√   

4. ควรมีระบบการตดิตามให้
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้
และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

5.โครงการนพลักษณ์เพ่ือความสุขในการทํางาน
และการดําเนินชีวิต 
6.โครงการจัดการความรู ้"มองตน เข้าใจงาน 
พัฒนาองค์กร Ⅳ" 

√ 
 
 
√ 

  

5. ควรมีการประเมินผลสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนรวมท้ังการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 

7.โครงการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหาร  
8.โครงการประเมินผลการพัฒนาคณาจารย์  
9.โครงการประเมินผลพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

√ 
 
√ 
 
√ 

  

6.ควรสนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสนํา
ผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ
 

10.โครงการสนับสนุนนิสตินําเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ 

√   

องค์ประกอบท่ี ๓  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
1. ควรมีการประเมินความสาํเร็จ
ของแผนกิจกรรมนิสิตว่าทําไดต้าม
แผนท่ีวางไว้หรือไม ่มากน้อย
เพียงใด 

11.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนิสิต 

√   

2. ในแผนการจัดกิจกรรมของนิสติ 
ควรมีแผนการจัดกิจกรรมของนิสติ

12.แจ้งนโยบายการวางแผนการจัดกิจกรรมนิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษาให้ผู้เก่ียวข้องทราบเพ่ือให้จัด

√   
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สถานะของโครงการ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
ประเมินฯ  ปีการศึกษา 2553 

โครงการ/กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาปรับปรุง ดําเนินกา

รแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

ระดับบัณฑิตศึกษาด้วย และมรีะบบ
ในการติดตามผลการดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ควรมีการประเมินผลระบบการ
ให้คําปรึกษาทางวิชาการของคณะท่ี
ดําเนินการอยู่ว่าไดผ้ลเพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงใน
ด้านใด 

13.โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินระบบอาจารย์
ท่ีปรึกษา 

 √  

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. ควรกระตุ้นและสนับสนุนให้
อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจยัในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

14.โครงการรางวัลบริการวิชาการ √   

2. ควรมีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากการงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์เพ่ือองค์ความรู้ท่ี
คนท่ัวไปเข้าใจได้ง่าย 

15.โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลดา้นการวิจัยและ
บริการวิชาการแก่สังคม 

√   

3. ควรมีระบบในจัดเก็บข้อมลู เพ่ือ
เป็นหลักฐานการรับรองการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจยัจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

16.โครงการจัดทําฐานข้อมลูในการจัดบริการทาง
วิชาการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน 

√   

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1.ควรวางระบบให้คณาจารย์ท่ี
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ไดนํ้า
ความรู้ ประสบการณจ์ากการ
ให้บริการวิชาการ มาสอดแทรกใน
การเรยีนการสอน โดยระบุไว้ในเค้า
โครงรายวิชา 

17.การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้า
กับการเรยีนการสอนและการวิจัย 

 √  

องค์ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรม 
1.ควรมีการสรุปผลการประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรยีนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตในภาพรวม  

18.กิจกรรมปันรักสู่ผูด้้อยโอกาสถวายพ่อหลวง 
19.กิจกรรมไหว้ครูคณะสังคมศาสตร ์
20.กิจกรรมตามรอยกรุงเก่าครั้งท่ี 2 
21.กิจกรรมไหว้ครูจิตวิทยา 

√ 
 
√ 
 
√ 
√ 

  

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
1. ควรกําหนดเกณฑ์การประเมิน
คณะกรรมการประจําคณะว่าจะ
ประเมินด้านใดบ้าง และให้
คณะกรรมการประจําคณะได้ทราบ
ก่อนการประเมิน 

22.โครงการประเมินการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการประจําคณะ 

√   
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สถานะของโครงการ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
ประเมินฯ  ปีการศึกษา 2553 

โครงการ/กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาปรับปรุง ดําเนินกา

รแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

2. ควรจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานใน
งานแต่ละดา้นของสํานักงาน
เลขานุการ และเผยแพร่ให้บุคลากร
ในหน่วยงานได้ทราบ 

23.โครงการสัมมาทิฐิ เรื่องการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ของสํานักงานเลขานุการ คณะ
สังคมศาสตร ์

 √  

3. คณะกรรมการประจําคณะ ควรมี
การประเมินผลการบริหารงานของ
คณะ เพ่ือเป็นข้อมูลในผู้บริหารนํา
ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง 

24.โครงการประเมินการบริหารจัดการของคณะ
สังคมศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ 

√   

4. ควรมีวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน และมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

25.จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 

 √  

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
1. ควรนําข้อมูลทางการเงินท่ีมีอยู่
แล้วมาจัดทําเป็นแผนระยะยาว  
4 - 5 ปี โดยประมาณการรายได้ 
รายจ่าย และเตรียมการในกรณีท่ี
ต้องมีการใช้เงินจํานวนมากในปีใดปี
หน่ึง เช่น จะมีการปรับปรุงอาคาร 
จะมีการซ้ือครุภณัฑ์ 

26.จัดทําแผนระยะกลางหรือระยะยาว ท่ีมีการ
ประมาณการใช้จ่ายโดยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากปีท่ี
ผ่านมา 
27.จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
และเสนอหน่วยงานภายในเพ่ือเป็นนโยบายและ
ถือปฏิบัต ิ

√   

 2. ควรมีการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําคณะอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

28.รายงานการใช้จ่ายเงินราย 
ไตรมาสเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

√   

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. เอกสารหลักฐานต่างๆ ส่วนใหญ่
เป็นรายละเอียดไม่มีการสรุปในแต่
ละประเด็นตามตัวบ่งช้ี ทําให้ต้องใช้
เวลามากในการค้นหาหลักฐาน 

29.โครงการประกวดผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ ประจําปี 

 √  

2. การรวบรวมข้อมลูผลการ
ดําเนินงานจากระดับภาควิชามาสู่
คณะยังไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ผลการ
ประเมินในระดับคณะมีข้อมลูไมค่รบ 

30.ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาการ
จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบสรุป 

√   

3. ระบบฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพมีข้อมลูท่ีไม่เป็น
ปัจจุบัน 

31. ประสานงานฝ่ายจัดทําฐานข้อมูลฯ ในการ
ดําเนินการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบัน 

 √  

 
 ท้ังน้ีคณะสังคมศาสตร์  ยังไม่สามารถดําเนินการแก้ไขจุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ในปีท่ีผ่านมาได้ครบถ้วน  คณะจึงควรจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของตัวบ่งชี้ท่ีเห็นว่ามีความสําคัญจําเป็นต้อง
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ได้รับการปรับปรุง  และกําหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมท้ังระยะเวลาท่ีแล้วเสร็จ  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะสังคมศาสตร์  ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 11 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปีท่ีผ่านมา คือ 

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

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ท่ีดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินฯ 

วันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 08.30 - 09.30 น.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมแนวทางการประเมินฯเบ้ืองต้น   
   ณ ห้องประชุม สค. 3-201 ช้ัน 2 อาคาร 3  คณะสังคมศาสตร์ 
เวลา 09.30 – 10.30 น.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์  
   ณ ห้องประชุม สค. 3-201 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และแนวทางใน
การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
 - ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554                                                
ท้ังน้ี ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีสําคัญ โดยให้อยู่ในกรอบเวลา                                                
ท่ีกําหนด ประกอบด้วยหัวข้อ ดังน้ี 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบ้ืองต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพภายใน

ของหน่วยงาน ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า  กระบวนการและผลผลิต  รวมท้ังผลการ
ประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีท่ีผ่านมา และแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

 

   - คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพ่ิมเติม 
 

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   กลุ่มนิสิตทุกระดับคละช้ันปี จํานวน  6  คน 
  (ปริญญาตรี จํานวน 4 คน และปริญญาโท จํานวน 2 คน)  

เวลา 15.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
 

วันพุธท่ี 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 ตรวจเย่ียมหน่วยงาน 
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

 

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

ของคณะสังคมศาสตร์ รับทราบ ณ ห้องประชุม สค. 3-201 
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วิธีการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ตรวจเย่ียม) ดังน้ี 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบ้ืองต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมท้ังศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน   
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  
   ตรวจเย่ียมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเย่ียมชมสถานท่ีต่างๆ 
  3. การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งให้กับคณบดี และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

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 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 คณะสังคมศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 37 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ 
และสมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ท่ี 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2)  
 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ (ป 2) 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต คะแนนเฉลี่ยรวม องค์ประกอบคุณภาพ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

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

จํานวนตัวบ่งชี ้ (4) (19) (18) (1) (13) (23+1) (23) (13) (35) 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิต
บัณฑิต  

3.02 2.50 2.50 5.00 3.03 3.01 3.01 3.03 3.02 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 3.67 4.50 - - 3.67 4.50 - 4.50 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00 4.00 4.00 - 3.36 4.33 4.33 3.36 3.85 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  

- 3.50 3.50 - 4.00 3.50 3.50 4.00 3.75 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 - 4.00 5.00 5.00 4.00 4.33 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหาร
และจัดการ  

- 4.50 4.50 - 4.12 4.50 4.50 4.12 4.42 

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

- 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 - 4.00 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 - 3.87 4.00 4.00 3.87 4.00 

เฉล่ียภาพรวม 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 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสังคมศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3   ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ (ป 1) 
 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์  

ตัวหาร 

ผลลัพธ์  SAR กรรมการ 

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

4.42 3.75 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี ้(36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งช้ีท่ี 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) ยกเว้นตัวบ่งช้ีท่ี 4 3.70 3.49 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งช้ีท่ี 4 และ12 3.79 3.55 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00 

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัต
ลักษณ ์

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์ คะแนน 0 0 0 0.00 0.00 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต    4.02 2.78 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูร 
 

ข้อ 7 7 2 
(ไม่พบข้อ 3-8) 

5.00 2.00 

37 37 3.81 3.81 2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
 
 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

40 

81 

45.68 

81 

45.68 

    

11 11 2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

15 

81 

13.580 

81 

13.580 2.26 
  

2.26 
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ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์  

ตัวหาร 

ผลลัพธ์  SAR กรรมการ 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 2 
(ไม่พบข้อ 1,2,4,6,7) 

5.00 2.00 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

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 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 5 
(ไม่พบข้อ 7) 

5.00 4.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

3.72 3.72 4.39 4.39 1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 

4.24 

87.74 

4.24 

87.74 

    

  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     
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ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์  

ตัวหาร 

ผลลัพธ์  SAR กรรมการ 

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตร ีโท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ้าง 

3.51 3.96 3.96 3.96 3.96 

15 9.25 9.25 0.44 0.44 3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโทท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 

  423 

2.19 

423 

2.19 

    

0.00 0.00 0.00 0.00 4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 0 

0 

0 

0 

0 

    

3.51 324.00 324.00 3.33 3.33 14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 

  81.00 

4.00 

81.00 

4.00 

    

  อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน   36.00 72.00 36.00 72.00     

  อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน   16.00 80.00 16.00 80.00     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาโท คน   4.00 12.00 4.00 12.00     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน   14.00 84.00 14.00 84.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาโท คน   4.00 20.00 4.00 20.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน   7.00 56.00 7.00 56.00     

  ศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  ศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาโท คน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  ศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาเอก 
 
 
 
 
 

คน   0.00 0.00 0.00 0.00     
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ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์  

ตัวหาร 

ผลลัพธ์  SAR กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต         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
ระดับปริญญาตร ี

ข้อ 5 5 2 
(ไม่พบข้อ 3,4,5) 

5.00 2.00 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย              4.59 3.85 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 7 6 
(ไม่พบข้อ 3) 

5.00 4.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 5 
(ไม่พบข้อ 2) 

5.00 4.00 

7,114,548 6,667,180 5.00 5.00 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 75000 

71.00 

100,204.90 

71.00 

93,903.94 

    

9.75 9.25 5.00 5.00 5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ท่ีได้รบั
การตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 10 

81.00 

12.04 

81.00 

11.42 

    

  จํานวนอาจารย์ประจาํท้ังหมด คน   80.00 80.00     
  จํานวนนักวิจยัท้ังหมด คน   1.00 1.00     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   16.00 4.00 16.00 4.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   3.00 1.50 2.00 1.00     
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ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์  

ตัวหาร 

ผลลัพธ์  SAR กรรมการ 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวาร
น้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 
หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวาร
น้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2  
(Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน   3.00 3.00 3.00 3.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน   5.00 1.25 5.00 1.25     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

15.00 9.00 4.63 2.78 6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 12 

81.00 

18.52 

81.00 

11.11 

    

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง   0 0    

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง   15 9.00    

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง   0 0    
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ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์  

ตัวหาร 

ผลลัพธ์  SAR กรรมการ 

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงาน
สร้างสรรค์ 

เรื่อง   0 0     

4.75 3.75 2.93 2.31 7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 5 

81.00 

5.86 

81.00 

4.63 

    
  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาต ิ
เรื่อง   11.00 2.75 11.00 2.75     

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง   4.00 2.00 2.00 1.00     

  ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

เรื่อง   0.00 0.00 0.00 0.00     

  ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง   0.00 0.00 0.00 0.00     

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม          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 

3.00 33.00 1.67 5.00 8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

ร้อยละ 20 

30.00 

10.00 

33.00 

100.00 

    

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

การวิจัย 
เรื่อง   3 3 

    
  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

ท้ังหมด 
เรื่อง   30 30 
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ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์  

ตัวหาร 

ผลลัพธ์  SAR กรรมการ 

9 
(สมศ.) 

ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5.00 3.00 5.00 3.00 

18.1 
(สมศ.) 

ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน 
(ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     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 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ     4.82 4.42 

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 5 7 7 5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 4 
(ไม่พบข้อ 4) 

5.00 4.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00 

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 5 6 5 
(ไม่พบข้อ 6) 

5.00 4.00 

12 การปฏิบัตติามบทบาทหน้าท่ีของ
สภาสถาบัน 

คะแนน   ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัตติามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน 
 

คะแนน 3.5 4.12 4.12 4.12 4.12 
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ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

SAR กรรมการ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2554 

ตัวหาร 

ผลลัพธ์  

ตัวหาร 

ผลลัพธ์  SAR กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       5.00 4.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 6 
(ไม่พบข้อ 4) 

5.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         4.89 3.94 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 8 9 7 

(ไม่พบข้อ 5 และ 9) 
5.00 4.00 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 0 4.79 3.87 4.79 3.87 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00   ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
ไม่มี 
 

 จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 
 

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

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็ง   
     ไม่มี 
 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. มีการดําเนินงานการประเมินหลักสูตรฯ แต่ไม่ครบทุกหลักสูตร 
2. มีการประเมินหลักสูตรประจําปี แต่ไม่ครบทุกหลักสูตร 
3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแผน ก ยังมีสัดส่วนตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเม่ือเทียบกับจํานวน

หลักสูตรท้ังหมด 
4. อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสกอ. กําหนด 
5. อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสกอ. กําหนด 
6. ไม่มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีชัดเจน 
7. มคอ.3 และมคอ.5 ยังมีไม่ครบทุกรายวิชา 
8. ไม่พบหลักฐานการวิจัยในชั้นเรียน 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการดําเนินงานการประเมินหลักสูตรฯ ให้ครบทุกหลักสูตร 
2. ควรมีการประเมินหลักสูตรประจําปี ให้ครบทุกหลักสูตร 
3. คณะฯ ควรจัดทําแผนท่ีมีเป้าหมายชัดเจนในการรับนิสิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

แผน ก เพ่ิมข้ึน 
4. คณะฯ ควรกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหน่ง 

ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
5. ควรมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีชัดเจน 
6. ควรมี มคอ.3 และมคอ.5 ให้ครบทุกรายวิชา 
7. ควรมีการวิจัยในชั้นเรียน 

 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.67 ได้คุณภาพ
ระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
 1. มีระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารดีมาก 
 2. มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตอยู่ในระดับดี 
 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ยังไม่มีการประเมินผลระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะ 
 

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

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. คณะสังคมศาสตร์ มีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ท้ังระดับคณะ

และระดับภาควิชา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ และคณะกรรมการวิจัยและบริการเป็น
กลไกในการผลักดันงานวิจัยของคณะ 

2. คณะสังคมศาสตร์ มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนอย่างชัดเจน โดยมีท้ังงานวิจัยของ
อาจารย์และการให้โอกาสแก่นิสิตเข้าร่วมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในรายวิชา 

3. คณะสังคมศาสตร์ มีการจัดต้ังกองทุนวิจัยของคณะและจัดหาแหล่งทุนจากภายนอก รวมท้ังมีหน่วย
สนับสนุนงานวิจัย ท้ังห้องปฏิบัติการ เครื่องมือท่ีทันสมัย และแหล่งค้นคว้าข้อมูล ท่ีสนับสนุน
งานวิจัยของอาจารย์อย่างเพียงพอ 

4. งานวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ มีการเผยแพร่และนําไปใช้ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนหลายชิ้น 
ท้ังงานวิจัยท่ีเป็นของอาจารย์เองและงานท่ีเป็นสัญญาทุนวิจัย 

5. คณะสังคมศาสตร์ มีศักยภาพสูงในการจัดสรรทุนวิจัย และจัดหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 
6. คณะสังคมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างมีศักยภาพ  

มีนโยบาย แผนงาน คณะกรรมการและงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยท้ังทุนภายในและทุนภายนอก 
มีผลงานวิจัยท่ีบูรณาการไปสู่การเรียนการสอนอย่างชัดเจน ผลงานวิจัยมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ และสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ตามความต้องการของนักวิจัยและเจ้าของทุน 

 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย โดยการกํากับและดูแลอาจารย์และนักวิจัย  ในการทําวิจัย การ
ตีพิมพ์ผลงานท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ ยังไม่กําหนดให้เป็นภาระงานท่ีต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน  

2. การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ยังไม่
เป็นระบบอย่างชัดเจน 

3. ยังไม่พบระบบการสร้างทีมวิจัยและทิศทางการวิจัยหลักของคณะ รวมท้ังยังไม่พบการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณของนักวิจัย และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับอาจารย์และนักวิจัย อย่างชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดภาระงานด้านการวิจัยกําหนดให้เป็นภาระงานท่ีต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพด้านการวิจัย โดยการกํากับและดูแลอาจารย์และนักวิจัย  ในการทําวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน
ท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ  

2. ควรมีระบบและกลไกในการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเป็นองค์ความรู้
ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจ ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

3. ควรกําหนดทิศทางการวิจัยหลักของคณะ เพ่ือส่งเสริมระบบการสร้างทีมวิจัย และสนับสนุนการให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย  

 

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

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะสังคมศาสตร์ มีคณะกรรมการบริการทางวิชาการ ท่ีควบคุมการดําเนินการตามพันธกิจ มี
งบประมาณสนับสนุน มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย   

2. มีความร่วมมือของภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ ในการสร้างเครือข่าย
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน   

3. คณะสังคมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้งานวิจัยในการ
ตอบปัญหาของชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มี
การนําความรู้จากการบริการวิชาการฯ มาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย แต่ยังขาด
ความต่อเน่ืองในการดําเนินกิจกรรมอย่างเพียงพอท่ีจะทําให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองให้มีกลไกขับ
เคลื่อนท่ีตนเองได้อย่างย่ังยืน 
 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ยังไม่พบการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการฯ ท้ังในแผนและผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น

รูปธรรม   
2. ไม่พบเอกสารแสดงการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน

วิชาชีพเพ่ือประกอบการจัดทําแผนการบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์   
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการฯ ในแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม   
2. ควรจัดทําการสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการจัดทําแผนการบริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์   
 

 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
3 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสังคมศาสตร์  มีผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.33
ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

ไม่มี 
 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
      การประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียน 
การสอนและกิจกรรมนิสิต ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

                  คณะสังคมศาสตร์ ควรมีการประเมินผลสําเร็จของการนํากิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบถ้วนทุกประเด็น และ 
มีการติดตามอย่างเป็นระบบ 
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัว
บ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.82  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.42 ได้
คุณภาพระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
ไม่มี 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การรวบรวมองค์ความรู้จากกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ของผู้มีประสบการณ์ ยังไม่มีการจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบ ไม่พบคู่มือท่ีเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการสรุปประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นความรู้หรือแนวปฏิบัติท่ีดี จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ถ่ายทอดความรู้ มาเรียบเรียงเป็นแนวปฏิบัติ และเผยแพร่ให้บุคลากรนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้) พบว่า คณะสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00  ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 คณะสังคมศาสตร์ มีงบประมาณอย่างเพียงพอในการจัดทําแผนงบประมาณในโครงการต่างๆ และมี
การบริหารเงินของโครงการพิเศษต่างๆ ท่ีดี  ทําให้สามารถนําเงินจากโครงการพิเศษมาสนับสนุน
กิจกรรมในภาพรวมของท้ังคณะได้ 
 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ไม่พบการนํารายงานทางการเงินมารายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ  พบเพียงการรายงานต่อ
คณบดีเป็นรายเดือน และรายไตรมาส 
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ข้อเสนอแนะ 
 คณะสังคมศาสตร์ มีการนําเสนอรายงานทางการเงินต่อมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ปีละ 2 ครั้ง ดังน้ันก่อน
จะนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย  ควรนําข้อมูลดังกล่าวนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะทราบก่อน  
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 
 

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

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังน้ี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
ไม่มี 
 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางานฯ ยังไม่สามารถดําเนินการได้

ครบถ้วน 
 

 ข้อเสนอแนะ 
       คณะสังคมศาสตร์ ควรจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีได้รับจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และจัดทําแผนท่ีชัดเจน มีการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร์  แล้ว พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของสมศ. 
12 ตัวบ่งชี้  รวมจํานวนตัวบ่งช้ี 35 ตัวบ่งช้ี  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  
และตัวบ่งชี้ มก.ท่ี 3.3) คะแนนเฉล่ีย 3.75  ได้คุณภาพระดับดี   รายละเอียดดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป 3) 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

มาตรฐาน 

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

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

มาตรฐานท่ี 1  
ด้านคุณภาพบัณฑิต  

- - - 5.00 2.93 5.00 5.00 2.93 3.45 

มาตรฐานท่ี 2  
ด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

3.52 3.94 3.88 - 3.90 3.86 3.80 3.90 3.83 

   มาตรฐานท่ี 2 ก  ด้านธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.14 4.14 - 4.12 4.14 4.14 4.12 4.14 

   มาตรฐานท่ี 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

3.52 3.50 3.67 - 3.87 3.50 3.62 3.87 3.69 

มาตรฐานท่ี 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 
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังน้ี  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.45   ได้คุณภาพ
ระดับพอใช้  สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์ ควรเร่งดําเนินการในเรื่องคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีกําหนด  รวมท้ัง
การขับเคลื่อนให้ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เอก  ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 
3.83  อยู่ในเกณฑ์ดี   หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.14  ได้คุณภาพระดับดี     ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.96  
ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์  มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมมาภิ
บาล  มีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ คล่องตัว  โปร่งใส ตรวจสอบได้   ท้ังน้ีคณะสังคมศาสตร์  
จําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสม  และควรมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีชัดเจน มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของคณะ 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.62   ได้คุณภาพระดับดี    สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์ มีการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  ท้ังน้ีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน ควรมีการ
กําหนดเป็นภาระงานท่ีต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมท้ังมีการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ินและประเทศ เพ่ือเสริมสร้างแนวทาง หรือหลักการอันนําไปสู่สังคมฐานความรู้ และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร์  แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ
ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของสมศ. 12 ตัวบ่งชี้  รวมจํานวนตัวบ่งช้ี  
35 ตัวบ่งช้ี  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  และตัวบ่งชี้ มก.ท่ี 3.3) คะแนน
เฉล่ีย 3.75  ได้คุณภาพระดับดี   มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  (ป 4) 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
มุมมองด้านการบริหาร

จัดการ 

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

จํานวนตัวบ่งช้ี (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
เรียนรู้และนวัตกรรม 

3.03 4.00 4.00 - 3.36 3.52 3.52 3.36 3.44 

เฉล่ียภาพรวม 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 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังน้ี  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.65 ได้คุณภาพ
ระดับดี   สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ
และวิชาชีพ และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.93  ได้คุณภาพระดับดี
สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์ มีกระบวนการพัฒนาแผน การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดี 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย  4.50   ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้
เห็นว่าคณะสังคมศาสตร์  มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีการจัดสรรเงิน
สนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.44  ได้
คุณภาพระดับพอใช้   สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์  ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหา
และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานของอาจารย์
ตามพันธกิจของคณะ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร์  แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเก่ียวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของสมศ. 12 ตัวบ่งชี้  รวมจํานวนตัวบ่งช้ี 35 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้น 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ท่ี 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  และตัวบ่งชี้ มก.ท่ี 3.3)  คะแนนเฉล่ีย 3.75  ได้
คุณภาพระดับดี     มีรายละเอียดดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  (ป 5)  
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

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

จํานวนตัวบ่งช้ี (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) ด้านการบรหิารจัดการ - 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 
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 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพ 

ระดับดี มีคะแนนเฉล่ีย 3.57 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
3.00  ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.57  ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย  4.00  และด้านการบริหารจัดการ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.45    สะท้อนให้เห็นว่า  คณะสังคมศาสตร์  มีความพร้อมด้านการเงิน มีแผนการเงินท่ีสามารถ
จัดสรรได้ตามพันธกิจและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ รวมท้ังมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ
ดําเนินการตามแผนการบริหารบุคคล มีสวัสดิการให้กับอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ   ท้ังน้ีในด้านกายภาพ 
พบว่าคณะสังคมศาสตร์มีอาคาร และพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการ
จัดการศึกษาโดยเฉพาะความเหมาะสมของพ้ืนท่ีใช้สอยต่อจํานวนนิสิตซ่ึงมีค่อนข้างสูงมาก 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี   มีคะแนนเฉล่ีย 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 ซ่ึงมี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหน่ึงของจัดการเรียนการสอน  การปลูกฝังให้ผู้เรียน
และบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ      
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ภาคผนวกท่ี  1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  คณะสังคมศาสตร์ 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1 จํานวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณท้ังหมด 26 26 
2 จํานวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณท่ีบรรลเุป้าหมาย 24 24 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
3 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 15 15 
4 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  -  - 
5 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 6 6 
6 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิต  -  - 
7 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ก 1 1 
8 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ข  -  - 
9 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสตูรฉบับ

เดียวกัน 
8 8 

10 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรระดับปรญิญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
แผน ก 

9 9 

11 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 
12 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 1 1 
13 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรระดับปรญิญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 1 
14 (สกอ.) จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด  -  - 
15 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  -  - 
16 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  -  - 
17 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี  -  - 
18 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิต  -  - 
19 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  -  - 
20 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 
21 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  -  - 
22 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และแจ้งให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
 -  - 

23 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  -  - 
24 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี  -  - 
25 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิต  -  - 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

26 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  -  - 
27 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 
28 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  -  - 
29 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF 15 15 
30 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  -  - 
31 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 6 6 
32 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิต  -  - 
33 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 8 8 
34 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 
35 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 1 1 
36 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF และมกีารประเมินผล

ตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 
6 6 

37 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  -  - 
38 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 2 2 
39 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิต  -  - 
40 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 4 4 
41 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 
42 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  -  - 
43 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนท้ังหมด 2 2 
44 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  -  - 
45 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 2 2 
46 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิต  -  - 
47 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  -  - 
48 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 
49 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  -  - 
50 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กร

วิชาชีพท้ังหมด 
2 2 

51 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  -  - 
52 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 2 2 
53 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิต  -  - 
54 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  -  - 
55 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 
56 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  -  - 
57 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ียังไม่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
7 7 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

58 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  -  - 
59 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1 1 
60 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิต  -  - 
61 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 5 5 
62 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 
63 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 1 1 
64 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมิน

ตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานฯ ผา่นเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีท่ีกําหนดในแต่ละปี) 

6 6 

65 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  -  - 
66 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 2 2 
67 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิต  -  - 
68 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 4 4 
69 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 
70 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  -  - 
71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมิน

ตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานฯ ผา่นเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 
6 6 

72 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  -  - 
73 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 2 2 
74 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิต  -  - 
75 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 4 4 
76 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 
77 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  -  - 
78 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบรหิาร

หลักสตูรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสตูร 
 -  - 

79 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  -  - 
80 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี  -  - 
81 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิต  -  - 
82 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  -  - 
83 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 
84 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   -  - 
85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 4,547 4,547 
86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปรญิญา  -  - 
87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตร ี 3,515 3,515 
88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  -  - 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 1,013 1,013 
90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 285 285 
91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 728 728 
92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 
93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  19 19 
94 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 81 81 

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 71 71 
96 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ  10 10 
97 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตาม

วุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า  
81 81 

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า  

 -  - 

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

 -  - 

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

10 10 

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณี
ท่ีเลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละฯ)  

45.68 45.68 

102 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์ 52 52 
103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
 -  - 

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

36 36 

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

16 16 

106 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  18 18 
107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
 -  - 

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

4 4 

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

14 14 

110 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 11 11 
111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเท่า 
 -  - 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

4 4 

113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

7 7 

114 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  -  - 
115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ

เทียบเท่า 
 -  - 

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

 -  - 

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

 -  - 

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 19.58 19.58 

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสตูร 4,493.25 4,493.25 
120 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา  -  - 
121 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี  -  - 
122 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิต  -  - 
123 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท  -  - 
124 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง  -  - 
125 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  -  - 
126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ี์จัดบริการให้นักศึกษา 150 150 
127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการ

ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 
8,584 8,584 

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้อ่ืนๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จาก
คะแนนเตม็ 5) 

3.98 3.98 

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.26 3.26 

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น
อ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.84 3.84 
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131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรกัษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของ
เสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.94 3.94 

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้(เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสตูร 

3.63 3.63 

133 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา     
134 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 3.60 3.60 
135 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิต     
136 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 3.69 3.69 
137 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑิตข้ันสูง     
138 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก      
139 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมลู สําหรับ สมศ1) 698 698 

140 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมงีานทํา  656 656 
141 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้

ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 
372 372 

142 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 29 29 
143 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา 7 7 
144 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมรีายได้ประจําอยู่แล้ว  -  - 

145 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 178 178 
146 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 1 1 
147 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร 1 1 
148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดต้่อเดอืน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
14,222.48 14,222.48 

149 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมลู สําหรับ สมศ
2 16.2) 

 -  - 

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

 -  - 

151 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ
2 16.2) 

 -  - 

152 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

68 68 

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.96 3.96 
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154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.85 3.85 

155 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 -  - 

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 

 -  - 

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 

 -  - 

158 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 -  - 

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 

 -  - 

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 

 -  - 

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 3.85 3.85 

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีไดร้ับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด 68 68 
163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญา

ตร ี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 ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง  

3 3 

166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

 -  - 

167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

1 1 

168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 1 
169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร ่(ผลงานของ

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
 -  - 

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบัสถาบัน
หรือจังหวัด 

 -  - 

171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 27 27 
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172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

 -  - 

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

 -  - 

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

 -  - 

175 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

423 423 

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

 -  - 

177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือตพิีมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนัก
อ่ืนๆ) 

16 16 

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎ
ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับท่ีนับใน
ค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

3 3 

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํา
กับท่ีนับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

 -  - 

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Sc
opus (จํานวนบทความท่ีนับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไมซํ้่ากับท่ีนับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

3 3 

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร ่(ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) 

 -  - 

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบัสถาบัน
หรือจังหวัด 

 -  - 

183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 5 5 

184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

 -  - 

185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

 -  - 

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   -   - 

187 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็น  -  - 
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วงรอบประเมิน) 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 
3.66 3.66 

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.58 3.58 

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

4.29 4.29 

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตาม
ประเภทกิจกรรม 

    

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 81 81 
   - จํานวนนิสติท่ีเข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ 
10,292 10,292 

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ 2 2 
   - จํานวนนิสติท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 358 358 
   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 2 2 
   - จํานวนนิสติท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ม  -  - 
   - จํานวนกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 27 27 
   - จํานวนนิสติท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 2,174 2,174 
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
192 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้าน

งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
 -  - 

193 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดร้ับความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัย 

 -  - 

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

15 15 

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 7,114,548 7,114,548 
196 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  - 
197 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -  - 
198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 662,000 662,000 
199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  -  - 

200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  - 
201 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -  - 
202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6,452,548 6,452,548 
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203 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 71 71 
204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  - 
205 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -  - 
206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 71 71 
207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏบัิติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  -  - 
208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  - 
209 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -  - 
210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  -  - 
211 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 10 10 
212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   -  - 
213 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   -  - 
214 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 10 
215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ  -  - 
216 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    -  - 
217 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    -  - 
218 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  -  - 
219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือตพิีมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไมซํ้่ากับท่ีนับในค่า
นํ้าหนักอ่ืนๆ) 

16 16 

220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   -  - 
221 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -  - 
222 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 16 16 
223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตท่ีิมีช่ือปรากฎใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไมซํ้่ากับท่ีนับในค่า
นํ้าหนักอ่ืนๆ) 

3 3 

224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  - 
225 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -  - 
226 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 3 
227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือ

ปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํา
กับท่ีนับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

 -   -  

228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  - 
229 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -  - 
230 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  -  - 
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231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Sc
opus (จํานวนบทความท่ีนับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไมซํ้่ากับท่ีนับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

3 3 

232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  - 
233 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -  - 
234 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 3 
235 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
 -  - 

236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  - 
237 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -  - 
238 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  -  - 
239 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ(ผลงานของ

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
5 5 

240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -   -  
241 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -   -  
242 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5 5 
243 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่าง

ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา) 
 -  - 

244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  - 
245 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -  - 
246 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  -  - 
247 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา) 
 -  - 

248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  - 
249 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -  - 
250 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  -  - 
251 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ(ผลงานของ

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
 -  - 

252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  - 
253 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -  - 
254 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  -  - 
255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 15 9 
256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์  -  - 
257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดร้ับการรับรองคุณภาพ 15 13 
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258 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาต ิ 11 11 
259 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิ 4 2 
260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี

สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  
 -  - 

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

 -  - 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัต ิ 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
เรียนการสอนและการวิจยั 

3 3 

องค์ประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่

ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
3.77 3.77 

องค์ประกอบท่ี 7  การบรหิารและการจัดการ 
267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)  4.12 4.12 

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบัน
แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  

4.12 4.12 

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด 70 70 
270 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังใน

ประเทศและตา่งประเทศ 12 12 
   -  จํานวนอาจารยป์ระจําท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 

7 7 

   -  จํานวนอาจารยป์ระจําท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ 
5 5 

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศ 65 65 

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ  56 56 

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 9 9 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

272 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพระดับชาต ิ

 -  - 

   - ด้านการวิจัย       -       - 
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม  -  - 
   - ด้านอ่ืนๆ  -  - 

273 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพระดับนานาชาต ิ  -  - 

   - ด้านการวิจัย  -  - 
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม  -  - 
   - ด้านอ่ืนๆ  -  - 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
284 รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 290,415,190.75 290,415,190.75 

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 48,906.00 48,906.00 

286 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของคณะโดยไมร่วมครุภณัฑ์อาคารสถานท่ีและท่ีดนิ     

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

   - ปีการศึกษา  -  - 

287 ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน (ปีงบประมาณ) 3,712,997.11 3,712,997.11 

288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  -  - 

289 ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาคณาจารย์ (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 
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ภาคผนวกท่ี 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มท่ี 1 อาจารย์ จํานวน  3 คน 

1. จํานวนการรับนิสิตท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้จํานวนห้องเรียนไม่เพียงพอและไม่พร้อมสําหรับการรองรับนิสิต
จํานวนมาก 

2. ภาระงานอาจารย์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะภาระงานด้านการบริหาร ซ่ึงอาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงานสอน
เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

3. การแบ่งหน้าท่ีของบุคลากรสายสนับสนุนไม่ชัดเจนทําให้ติดขัดในการติดต่อประสานงาน 
4. การจัดทําข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน

สอดคล้องและเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา) 
มีการดําเนินการ แต่ยังไม่ครบทุกหลักสูตร   

5. การจัดทํา มคอ. 3 ของหลักสูตรเก่า พบว่าไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกหมวด  แต่หลักสูตรท่ีปรับปรุง
สามารถจัดทํา มคอ. 3 ได้ครบถ้วนท้ังหมด 

6. มีโอกาสได้เป็นส่วนร่วมกับการบริการวิชาการ ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ท่ีขอความ
ร่วมมือมายังคณะ เช่น  การไปฝึกอบรมและเข้าร่วมโครงการจัดการความขัดแย้ง   การเข้าร่วมเสวนากับ
สถาบันต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน  

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
สะดวกในเรื่องของเครื่องด่ืม 

11. มีการจัดทําแผนประจําปีของแต่ละภาควิชา โดยมาจากแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะ 
12. มีการจัดสรรเงินให้อาจารย์ในการนําเสนอผลงานวิชาการ ทุนในการทําวิจัย และการสนับสนุนให้เขียน

บทความวิขาการ 
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กลุ่มท่ี 2 บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 3 คน 

1. คณะฯ สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ  โดยการสนับสนุนให้เข้ารับการ

ฝึกอบรมท้ังจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกจัด   และบุคลากรสามารถเสนอ
ขอฝึกอบรมในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับตําแหน่งหน้าท่ีของแต่ละคนได้ 

3. มีสวัสดิการให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบ้ียตํ่า มีการตัดเครื่องแบบให้คนละ 1 ชุดต่อปี   มีห้องรับประทาน
อาหาร    ห้องออกกําลังกายสําหรับให้บริการแก่บุคลากร 

4. มีการจัดประชุม สัมมนาร่วมกันเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด ปีละ 1 ครั้ง  โดยมีกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  มีกิจกรรมในการเรียนรู้ และทําความรู้จักกันมากข้ึน 

5. คณะฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุดไม่จํากัด  ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของ
เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดท่ีคณะฯ ให้ความสําคัญ   ทําให้ห้องสมุดมีหนังสือท่ีทันสมัย พร้อมให้บริการกับนิสิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน    

 
กลุ่มท่ี 3 นิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คน 

1. พ้ืนท่ีการให้บริการระบบเครือข่ายสัญญาณ Wifi ของคณะ ไม่ครอบคลุมทุกบริเวณ บางจุดสัญญาณ
อินเตอร์เนตช้า หรือบางจุดไม่มีเลย  ซ่ึงปัญหาท่ีพบไม่แน่ใจว่าจะร้องเรียนท่ีหน่วยงานใดในคณะ 

2. ห้องนํ้ามีไม่เพียงพอสําหรับการใช้นอกเวลาราชการ เน่ืองจากมีนิสิตอยู่ทํากิจกรรมจํานวนมากแต่ห้องนํ้า
ท่ีให้บริการหลังเวลาราชการมีเพียงจุดเดียว 

3. สถานท่ีทํากิจกรรมสําหรับนิสิตมีไม่เพียงพอ เน่ืองจากนิสิตบางภาควิชามีจํานวนมาก เม่ือรวมตัวทํา
กิจกรรมพร้อมกันทําให้สถานท่ีไม่เพียงพอ และพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีกลางแจ้งทําให้ไม่สะดวกในการทํา
กิจกรรมในฤดูฝน  

4. จํานวนนิสิตท่ีเพ่ิมข้ึนค่อนข้างมาก  ส่งผลต่อการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานท่ีอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ไม่เพียงพอ 

5. การขออนุญาตใช้ห้องเรียนเพ่ือทํากิจกรรมรับน้องค่อนข้างยากมาก โดยเฉพาะการทํากิจกรรมบนอาคาร
ในเวลานอกราชการ 

6. เน่ืองด้วยความจําเป็นในการจัดสรรเวลาการใช้ห้องเรียนในการเรียนการสอนทําให้เวลาเรียนบางรายวิชา
คาบเก่ียวกับช่วงพักเท่ียง ทําให้นิสิตท่ีมีเรียนต่อเน่ืองไม่มีเวลาพักรับประทานอาหาร  ซ่ึงบางรายวิชามี
การเรียนการสอนต่อเน่ืองกันถึง 3 ชั่วโมง ทําให้นิสิตรู้สึกเม่ือยล้า และไม่มีสมาธิในการเรียน จึงอยาก
เสนอให้ควรแบ่งชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 ครั้งต่อสัปดาห์  (1 ชั่วโมงครึ่ง) 

7. การจัดการเรียนการสอนมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ จอ LCD   สื่อการเรียนการสอน 
ห้องเรียน ห้องโสตทัศนูปกรณ์  และการให้บริการท่ีดีและรวดเร็ว 
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กลุ่มท่ี 3 นิสิตระดับปริญญาโท จํานวน  2 คน 

1. ห้องสมุดของคณะสังคมศาสตร์ มีหนังสือท่ีทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการใช้ของนิสิต 
2. เหตุผลของการเลือกเรียนปริญญาโทท่ีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน่ืองจากสาขาวิชา

และองค์ความรู้มีความน่าสนใจ  และมีความคุ้นเคยกับอาจารย์ผู้สอนอยู่แล้ว 
3. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเป็นอย่างดี แต่อาจารย์ผู้สอนมีจํานวนน้อยสอน  

2-3 วิชาต่อคน 
4. ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในระดับบัณฑิตศึกษามีน้อย ส่วนใหญ่เป็นการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ 

หรือบอร์ดประกาศข่าวสารบางจุด 
5. การสืบค้นฐานข้อมูลเก่ียวกับวารสารวิชาการ (journal) มีความคล่องตัวเน่ืองจากมหาวิทยาลัยซ้ือลิขสิทธิ์

ให้นิสิตได้ใช้ศึกษาค้นคว้า 
6. อาจารย์เปิดโอกาสให้นิสิตเป็นผู้ช่วยวิจัย เพ่ือเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง 
7. การรับนิสิตจํานวนมาก ส่งผลต่อคุณภาพของนิสิตท่ีจบออกมา อยากให้คณะพิจารณาเรื่องการเปิดรับ

นิสิต 
8. คณะฯ ไม่มีห้องพักสําหรับนิสิตปริญญาโท  
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ภาคผนวกท่ี 3 
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บรหิาร และบุคลากร 
คณะสังคมศาสตร ์

คณบดีคณะสังคมศาสตร์  
รายงานผลการดําเนินงานรอบปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ์
อาจารย์ 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ์
บุคลากรสายสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ์
นิสิตปรญิญาตรี ทุกช้ันปี 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ์
นิสิตปรญิญาโท และปริญญาเอก 
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คณะกรรมการประเมินฯ  
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

คณะกรรมการประเมินฯ  
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสมัภาษณผ์ู้เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียม  
ห้องออกกําลังกาย 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียม 
ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมห้องประชุมรัฐสภาจําลอง คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมห้องสมดุ 
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ลําดับ
ท่ี

ลําดับท่ี
บนระบบ

 CHE

CdsID
ช่ือขอมูลพื้นฐาน (CdsName)

ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ยืนยัน

1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด 26
2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย 24

3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 15
4 2 2 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
5 3 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6
6 4 4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
7 5 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก 1
8 6 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข
9 7 7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสาร

หลักสูตรฉบับเดียวกัน
8

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในแผน ก

9

11 9 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1
13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1
14 12 25 (สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด
15 13 26 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง
16 14 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
17 15 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี

รายการขอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ประจําปการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต

17 15 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
18 16 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
19 17 30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
20 18 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
21 19 32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
22 20 33 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และแจงให

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
23 21 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
24 22 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
25 23 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
26 24 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
27 25 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
28 26 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
29 27 40 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 15
30 28 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
31 29 42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6
32 30 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
33 31 44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 8
34 32 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1
36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการ

ประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน
6

37 35 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
38 36 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2
39 37 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
40 38 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 4
41 39 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
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รายการขอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ประจําปการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา

43 41 11 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนท้ังหมด 2
44 42 12 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
45 43 13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2
46 44 14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
47 45 15 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
48 46 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
49 47 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
50 48 18 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตร

จากองคกรวิชาชีพท้ังหมด
2

51 49 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
52 50 20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2
53 51 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
54 52 22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
55 53 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
56 54 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
57 55 61 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ียังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แต

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน
7

58 56 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
59 57 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1
60 58 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
61 59 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 561 59 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 5
62 60 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
63 61 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1
64 62 54 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการ

ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก 
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป)

6

65 63 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
66 64 56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2
67 65 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
68 66 58 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 4
69 67 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
70 68 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
71 69 695 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการ

ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัว
บงชี้

6

72 70 696 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
73 71 697 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 2
74 72 698 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
75 73 699 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 4
76 74 700 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
77 75 701 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
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รายการขอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ประจําปการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา

78 76 68 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความรวมมือในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของ
หลักสูตร79 77 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

80 78 70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
81 79 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
82 80 72 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
83 81 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
84 82 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 
85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 4,547
86 84 76 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปริญญา
87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 3,515
88 86 78 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 1,013
90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 285
91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 728
92 90 82 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก 19
94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาตอ
81

95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 71
96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 10
97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเทา 
81

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

10

101 99 597 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผาน
มา (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมขึ้นของรอยละฯ) 

45.68

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 52
103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเทา
36

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

16

106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 18
107 105 112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเทา
4

109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

14

3/12



ลําดับ
ท่ี

ลําดับท่ี
บนระบบ

 CHE

CdsID
ช่ือขอมูลพื้นฐาน (CdsName)

ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ยืนยัน

รายการขอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ประจําปการศึกษา 2554  ระดับคณะวิชา

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 11
111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา

ตรี หรือเทียบเทา
112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา

โท หรือเทียบเทา
4

113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทา

7

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย
115 113 120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา
116 114 121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 

หรือเทียบเทา
117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเทา
118 116 595 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผาน

มา
19.58

119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 4,493.25
120 118 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี
122 120 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท
124 122 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง124 122 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก
126 124 130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดบริการใหนักศึกษา 150
127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาท่ีมี

การลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน
8,584

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแก
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.98

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไร
สาย (จากคะแนนเต็ม 5)

3.26

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
จําเปนอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน
อาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.84

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา 
ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ (จาก
คะแนนเต็ม 5)

3.94

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉล่ีย
ทุกหลักสูตร

3.63

133 131 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา
134 132 138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 3.60
135 133 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต
136 134 140 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 3.69
137 135 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
138 136 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 
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139 137 84 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ 
สมศ1)

698

140 138 85 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 656
141 139 86 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา 

(ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ)
372

142 140 87 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 29
143 141 88 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 7
144 142 681 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได

ประจําอยูแลว
145 143 89 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 178
146 144 682 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 1
147 145 683 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร 1
148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย)
14,222.48

149 147 669 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ 
สมศ2 16.2)

150 148 670 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ 
สมศ2 16.2)

151 149 671 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ 
สมศ2 16.2)

152 150 93 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

68
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

3.96

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

3.85

155 153 96 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

158 156 99 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ 
TQF

3.85

162 160 692 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด 68
163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)
3.85
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164 162 165 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือ
บทความจากสารนิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผานการกล่ันกรอง (peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย]

32

165 163 672 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

3

166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ

1

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1
169 167 175 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีเผยแพร 

(ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
170 168 176 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพร

ระดับสถาบันหรือจังหวัด
171 169 177 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ
27

172 170 178 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ

173 171 179 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ 

175 173 91 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ี
เปนวงรอบประเมิน)

423

176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ท่ีตีพิมพเผยแพร 
(ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไม
นับซ้ํากับคานําหนักอ่ืนๆ)

16

178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ 
จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ)

3

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับใน
คาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ)

180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎ
ในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในคา
น้ําหนักนี ้จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ)

3

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก)

182 180 589 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพร
ระดับสถาบันหรือจังหวัด

183 181 590 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ

5

184 182 591 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ

185 183 592 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

186 184 593 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
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187 185 92 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปการศึกษาท่ี
เปนวงรอบประเมิน)

188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.66

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.58

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

4.29

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชแยกตาม
ประเภทกิจกรรม
 - จํานวนกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 81
 - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมทุกกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค

10,292

 - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 2
 - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 358
 - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 2
 - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม
 - จํานวนกิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 27
 - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 2,174

192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย
192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ

ดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับความรูดาน

จรรยาบรรณการวิจัย
194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการยื่นการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
15

195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 7,114,548
196 193 149 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
197 194 150 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
198 195 151 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 662,000
199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
200 197 153 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
201 198 154 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
202 199 155 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6,452,548
203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 71
204 201 157 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
205 202 158 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
206 203 159 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 71
207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
208 205 161 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
209 206 162 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
210 207 163 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 10
212 209 613 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
213 210 614 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
214 211 615 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10
215 212 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ
216 213 617 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
217 214 618 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
218 215 619 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎ
ในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซ้ํากับท่ี
นับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ)

16

220 217 626 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
221 218 627 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
222 219 628 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ

ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตอง
ไมซ้ํากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ)

3

224 221 629 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
225 222 630 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
226 223 631 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร226 223 631 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

มีชื่อปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ 
จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ)

228 225 632 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
229 226 633 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
230 227 634 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎใน

ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในคา
น้ําหนักนี ้จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ)

3

232 229 647 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
233 230 648 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
234 231 649 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
235 232 202 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
236 233 653 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
237 234 654 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
238 235 655 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
239 236 203 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงาน

ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
5

240 237 656 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
241 238 657 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
242 239 658 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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243 240 204 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)

244 241 659 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
245 242 660 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
246 243 661 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
247 244 205 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
248 245 662 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
249 246 663 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
250 247 664 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
251 248 206 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

(ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
252 249 665 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
253 250 666 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
254 251 667 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 27
256 253 208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 16
258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 12
259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 2
260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดย260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดย

ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของ
ชิ้นงาน) 261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือ
ท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ 
(ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)

262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบัน
อนุมัติ

30

263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา 
เฉพาะการเรียนการสอน

23

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา 
เฉพาะการวิจัย

4

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา 
ท้ังการเรียนการสอนและการวิจัย

3

266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 
๑ - ๔ ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

3.77

267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนน
เต็ม ๕) 

4.12

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบัน
แตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 

4.12

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด 70

องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ
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270 จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
ท้ังในประเทศและตางประเทศ 12
 -  จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 7
 -  จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการนอกประเทศ 5

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท้ัง
ในประเทศ และตางประเทศ 65
 - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ
ท้ังในประเทศ 56
 -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ
ตางประเทศ 9

272 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพระดับชาติ
 - ดานการวิจัย
 - ดานศิลปวัฒนธรรม
 - ดานอ่ืนๆ

273 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพระดับนานาชาติ
 - ดานการวิจัย
 - ดานศิลปวัฒนธรรม
 - ดานอ่ืนๆ - ดานอ่ืนๆ

284 รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปงบประมาณ) 290,415,190.75

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 48,906.00
286 คาใชจายท้ังหมดของคณะโดยไมรวมครุภัณฑอาคารสถานท่ีและท่ีดิน

 - ปงบประมาณ 143,590,767.59

 - ปการศึกษา
287 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน (ปงบประมาณ) 3,712,997.11

288 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
289 คาใชจายเพ่ือพัฒนาคณาจารย (ปงบประมาณ) 5,859.414.75

290 คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 
(ปงบประมาณ)

291 เงินเหลือจายสุทธิ  (ปงบประมาณ) 143,111,426.05

292 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) 139,683,162.32

274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
สถาบันท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕)

275 267 579 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ

276 268 580 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)

277 269 581 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ

278 270 582 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)

279 271 583 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ

280 272 584 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ

องคประกอบท่ี 97  องคประกอบตามอัตลักษณ
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281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ

282 274 689 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
ท้ังหมด

283 275 668 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม ๕)

284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการ
ตามจุดเนน และจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม ๕)

293 277 222 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตางประเทศท้ังหมด
294 278 223 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเกาหลี
295 279 224 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเขมร
296 280 225 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาจีนกลาง
297 281 226 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาญ่ีปุน
298 282 227 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาทมิฬ
299 283 229 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาพมา
300 284 230 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาฟลิปโน
301 285 231 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามลายู
302 286 232 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามาเลย
303 287 233 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาลาว

องคประกอบท่ี 98  องคประกอบสํานักงาน กพร.

303 287 233 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาลาว
304 288 234 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเวียดนาม
305 289 235 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอังกฤษ
306 290 236 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอินโดนีเซีย
307 291 237 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใชในกลุม

ประเทศอาเซียนอ่ืนๆ
308 292 238 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ

ดานภาษาตางประเทศท่ีกําหนดท้ังหมด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

309 293 239 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเกาหลีท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

310 294 240 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเขมรท่ีกําหนด(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 
60 ของคะแนนเต็ม)

311 295 241 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาจีนกลางท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

312 296 242 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาญ่ีปุนท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

313 297 243 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาทมิฬท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

314 298 245 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาพมาท่ีกําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

315 299 246 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาฟลิปโนท่ีกําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
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316 300 247 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษามาเลยท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

317 301 248 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษามลายูท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

318 302 249 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาลาวท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 
60 ของคะแนนเต็ม)

319 303 250 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาเวียดนามท่ีกําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

320 304 251 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)

321 305 252 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาอินโดนีเซียท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

322 306 253 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาตามกฎหมายท่ีใชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  
(ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

323 307 608 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริม
องคประกอบท่ี 99  องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)"
323 307 608 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริม

ประชาธิปไตย
324 308 609 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริม

ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย
325 309 610 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสราง

ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

หมายเหตุ : 1 ลําดับท่ี CdsID เปนลําดับท่ีบนระบบ CHE QA Online  แสดงไวเพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการ import ขอมูลพ้ืนฐานบนระบบ CHE QA Online

2 รายการขอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ท่ีตองแนบทายเลมรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ขอใหซอนชองลําดับท่ีบนระบบ CHE (Column B) และชอง CdsID (Column C)  

3 รายการ CDS ท่ีแยกเปนกลุมสาขาวิชา ใหระบุขอมูลเฉพาะกลุมสาขาวิชา ของคณะ 
และใหทําแถบเทาท่ีกลุมสาขาอ่ืน  ในการรายงานทายเลมรายงานการประเมินตนเอง
(กรุณาอยาลบ หรือซอนl)

4 รายการขอมูลพ้ืนฐาน องคประกอบท่ี 98  ลําดับท่ี 293 - 322  สามารถลบหรือซอนไวในการ
รายงานแนบทายเลมรายงานประเมินตนเอง  ยกเวน คณะมนุษยศาสตร  
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   คณะวิทยาการจัดการ  และ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 

5 รายการขอมูลพ้ืนฐาน องคประกอบท่ี 99  ลําดับท่ี 323 - 325  สามารถลบหรือซอนไวในการ
รายงานแนบทายเลมรายงานประเมินตนเอง  
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