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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 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 
31 พฤษภาคม 2556) ซ่ึงจะใช1รอบระยะเวลานี้กับการตรวจประเมินคุณภาพทุกองค%ประกอบยกเว1นบาง
องค%ประกอบ ซ่ึงจะใช1รอบระยะเวลาของป.งบประมาณ ป. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) 
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% 
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สารบัญสารบัญ  
  

หน
าหน
า  
บทนํา  บทสรุปผู
บริหาร……………………………………………………………………………………………….…………….1 
  

บทท่ี 1  ข
อมูลพ้ืนฐานของคณะ..............................................................................................................9 
1.1 ชื่อหน	วยงาน……………………………………………………………………………………….…………..……………9 
1.2 ท่ีตั้ง………………………………………………………………………………………………………………..……………9 
1.3 ประวัติความเป�นมา……………………………………………………………………………..…………..……………9 
1.4 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน& พันธกิจ และวัตถุประสงค&..............................................................13 
1.5 เอกลักษณ&ของคณะ...................................................................................................................15 
1.6 แผนงานประจําป4ของคณะ........................................................................................................16 
1.7 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ.............................................................................................38 
1.8 โครงการบริหารงานของคณะ....................................................................................................43 
1.9 รายนามผู;บริหารงาน และคณะกรรมการฝ=ายต	างๆของคณะ....................................................45 
1.10 ผลงานประจําป4การศึกษา 2555 ท่ีคณะภาคภูมิใจ...................................................................58 
1.11 ข;อมูลสิติ....................................................................................................................................60 

- จํานวนหลักสูตรท้ังหมด......................................................................................................60 
- นิสิต/บัณฑิต คณะสังคมศาสตร&..........................................................................................68 
- ข;อมูลบุคลากร คณะสังคมศาสตร&.......................................................................................74 
- งานวิจัย...............................................................................................................................82 
- งานบริการวิชาการ..............................................................................................................87 
- การบริหารและการจัดการ..................................................................................................92 
- การเงินและงบประมาณ คณะสังคมศาสตร&........................................................................93 

1.12 ท่ีตั้ง พ้ืนท่ี ลักษณะอาคารและพ้ืนท่ีใช;สอย.............................................................................102 
 

บทท่ี 2  การรายงานผลการดําเนินงาน................................................................................................103 
 2.1  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค&ประกอบคุณภาพ............ .....................................104 

องค&ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค& และแผนดําเนินการ………………………..….…107 
องค&ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต…………………………………………………………………………..……118 
องค&ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต …………………………………………………....……………167 
องค&ประกอบท่ี 4 การวิจัย …………………………………………………..…………………………………….184 
องค&ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก	สังคม …………………………………………..…......…..203 
องค&ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม...................................217 
องค&ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ ……………………………………….……………………………225 



สารบัญสารบัญ  
  

หน
าหน
า  
 

องค&ประกอบท่ี 8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ……………………………….…….………248 
องค&ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ……………………………………………………255 

 
บทท่ี 3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน.......................................................................................266 
 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน......................................267 
 3.2  ผลการวิเคราะห&ตนเองในภาพรวมตามองค&ประกอบคุณภาพ................................................278 
 3.3  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต	ละหน	วยงานย	อย...........................................290 
 

บทท่ี 4  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง................................................................................324 
4.1  แผนพัฒนาและปรับปรุงตามข;อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
       (สปค.01) ……………………………………………………………………………………………………….………325 
4.2  การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีได;รับข;อเสนอแนะ 
       จากคณะกรรมการประเมินฯ รอบป4การศึกษา 2552 (สปค.02)...........................................335 

 

บทท่ี 5  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป4การศึกษา 2553...................................349 

 

ภาคผนวก...........................................................................................................................................395 
 ข;อมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน....................................................................................... ........396 
 
 



บทนําบทนํา    
บทสรุปผูบริหารบทสรุปผูบริหาร  

 
คณะสังคมศาสตร มีพันธกิจหลักในด�านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให�บริการทางวิชาการ

แก"สังคม ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) เพ่ือให�ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก 
 

รอบปAการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) คณะสังคมศาสตร      
มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง 9 องคประกอบ และมีการดําเนินการตาม
ตัวบ"งชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 และ ตัวบ"งชี้ สมศ. จํานวน 13 ตัวบ"งชี้ ยกเว�นเฉพาะตัวบ"งชี้ 
สมศ. ท่ี 4 (ยังไม"มีผู�สําเร็จการศึกษา) และตัวบ"งชี้ สมศ. ท่ี 12 (ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ"งชี้
ท่ี 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 รวมท้ังหมด 37 ตัวบ"งชี้  
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน 37 ตัวบ"งชี้ ปAการศึกษา 
2555 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1  ผลการประเมินตามกลุ�มตัวบ�งช้ี  
ผลการประเมินตามตัวบ�งชี ้(เต็ม 5) 
กรรมการ ประเมินตนเอง 

2554 2555 2555 กลุ�มของตัวบ�งชี ้

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวบ"งชี้ของ มก. 23+1 ตัวบ"งชี ้ 3.79 ดี 4.41 ดี 4.83 ดีมาก 
ตัวบ"งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ"งชี ้ 3.87 ดี 4.38 ดี 4.82 ดีมาก 
ตัวบ"งชี้ของ สมศ. 13 ตัวบ"งชี ้
(ยกเว�นตัวบ"งชี้ที่ 4,12) 

3.55 ดี 3.53 ดี 3.45 พอใช� 

รวม สกอ. + สมศ. 36 ตัวบ�งชี้ 3.75 ดี 4.08 ดี 4.30 ดี 
รวมทั้งหมด 37 ตัวบ�งชี้ 3.71 ดี 4.10 ดี 4.32 ดี 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค7ประกอบคุณภาพ 9 ดาน (คะแนนเต็ม 5) 

1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบ�งชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบ�งชี้) 

3. สมศ. 
(13 ตัวบ�งชี้) 

4. รวม (1+3) 
(37 ตัวบ�งชี้) องค7ประกอบคุณภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 2  การผลิต
บัณฑิต 

4.48 4.23 4.48 4.23 2.38 2.99 3.67 3.82 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรม
การพัฒนานิสิต 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 4 การวจิัย 5.00 4.00 5.00 4.00 2.64 2.64 3.82 3.32 
องคประกอบท่ี 5 การบริการ
ทางวิชาการแก"สังคม 

5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.94 5.00 3.97 

องคประกอบท่ี 6 ระบบและ
กลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.67 4.67 

องคประกอบท่ี 7 การบริหาร
และจัดการ 

5.00 4.25 5.00 4.25 4.65 4.75 4.93 4.35 

องคประกอบท่ี 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.000 5.00 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.82 4.38 4.91 4.69 

คะแนนภาพรวม 4.83 4.41 4.82 4.38 3.45 3.53 4.30 4.10 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ดีมาก ดี พอใช ดี ดี ดี 
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• ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ"งชี้* สรุปผลได�ดังนี้  
 

1. ตัวบ"งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู"ในระดับดีมาก (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 19 ตัวบ"งชี้ 
ดังนี้ 
 

ตัวบ�งชี้ท่ี ชื่อตัวบ�งชี ้ ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 
สกอ.    
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 5.00 
2.5 ห�องสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดล�อมการ

เรียนรู� 
7 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 5.00 
2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑติ 
6 5.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร�างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให�กับนิสิต 

5 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการให�คําปรึกษาและบริการด�าน
ข�อมูลข"าวสาร 

7 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการส"งเสริมกิจกรรมนิสิต 6 5.00 
3.3 ระบบการให�คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 5.00 
4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสร�างสรรคต"อจํานวน

อาจารยประจาํและนักวิจัยประจํา 
122,240.41 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการให�เกิดประโยชนต"อ
สังคม 

5 5.00 

6.1 ระบบและกลไกการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 5.00 
7.1 ภาวะผู�นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู�บริหาร

ทุกระดับของคณะ 
7 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู"สถาบันเรียนรู� 5 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 5.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 
 
 

9 5.00 
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ตัวบ�งชี้ท่ี ชื่อตัวบ�งชี ้ ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 
สมศ.    

5 งานวิจยัหรืองานสร�างสรรคที่ได�รับการตีพิมพเผยแพร" 15.3 5.00 
9 ผลการเรียนรู�และเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

หรือองคกรภายนอก 
5 5.00 

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม 5 5.00 
13 การปฏิบัติตามบทบาทหน�าที่ของผู�บริหารสถาบนั 4.75 5.00 

 
 

2. ตัวบ"งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู"ในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 9 ตัวบ"งชี้ ดังนี้ 
 

ตัวบ�งชี้ท่ี ชื่อตัวบ�งชี ้ ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 
สกอ.    
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 6 4.00 
2.2 อาจารยประจาํที่มีวฒุิปริญญาเอก 42.94 3.58 
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนนุ 
5 4.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู�จากงานวจิัยหรือ
งานสร�างสรรค 

4 4.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 4.00 
สมศ.    

1 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด�งานทาํหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปA 

84.71 4.24 

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห"งชาต ิ

4.11 4.11 

10 การส"งเสริมและสนับสนนุด�านศิลปะและวัฒนธรรม 4 4.00 
15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต�น

สังกัด 
4.38 4.38 
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3. ตัวบ"งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู"ในระดับพอใช� (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 5 ตัวบ"งชี้ 
ดังนี้ 
 

ตัวบ�งชี้ท่ี ชื่อตัวบ�งชี ้ ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 
สกอ.    
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองาน

สร�างสรรค 
5 3.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก"สังคม 3 3.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 3 3.00 

สมศ.    
3 ผลการนาํความรู�และประสบการณจากการให�บริการ

วิชาการมาใช�ในการพฒันาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

17.24 2.87 

14 การพัฒนาคณาจารย 3.91 3.26 

 
 

4. ตัวบ"งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู"ในระดับต�องปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50)       
รวม 2 ตัวบ"งชี้ ดังนี้ 
 

ตัวบ�งชี้ท่ี ชื่อตัวบ�งชี ้ ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 
สกอ.    
2.3 อาจารยประจาํที่ดาํรงตําแหน"งทางวชิาการ 13.50 2.25 

สมศ.    
7 ผลงานวชิาการทีไ่ด�รับการรับรองคุณภาพ 3.99 1.99 
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5. ตัวบ"งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู"ในระดับตองปรับปรุงเร�งด�วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) 

รวม 2 ตัวบ"งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ�งชี้ท่ี ชื่อตัวบ�งชี ้ ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 
สกอ.    

 -   
สมศ.    

3 ผลงานของผู�สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด�รับ
การตีพิมพหรือเผยแพร" 

1.77 0.35 

6 งานวิจยัที่นาํไปใช�ประโยชน 3.68 0.92 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว"า คณะสังคมศาสตร มีจุดแข็ง และจุดท่ี
ควรพัฒนา ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว�ดังนี้ 

• จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. คณะสังคมศาสตรมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายท้ังระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ครอบคลุมทางด�านสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร และหลักสูตรท่ีเป]น
หลักสูตรบูรณาการหรือสหวิทยาการ 

1. มีการดําเนินงานด�านการพัฒนานิสิตอย"างชัดเจน
ท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีฝ_ายพัฒนา
นิสิตทํางานควบคู"กับสโมสรนิสิต และมีสมาคมศิษย
เก"า มีกิจกรรมผ"านเว็บไซต ท้ังของคณะและของ
สมาคมศิษยเก"า มีโครงการฝ`กอบรมให�ความรู�ด�าน
ประกันคุณภาพ แก"นิสิตและเครือข"ายของนิสิต 

2. คณะสังคมศาสตรมีทรัพยากรและงบประมาณ
สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

2. มีเครือข"ายท่ีดีกับชุมชนและหน"วยงานภายนอกทํา
ให�สามารถขับเคลื่อนงานบริการวิชาการได�อย"างดี
และมีรายได�จากการให�บริการทางวิชาการเป]น
จํานวนมาก 

3. คณะสังคมศาสตรมีกระบวนการท่ีดีในการพัฒนา
นิสิต มีการส"งเสริมกิจกรรมนิสิตท่ีครบตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

3. มีศักยภาพสูงในการแสวงหารายได�จากการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ทําให�มีความ
พร�อมรับการออกเป]นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในอนาคตท่ีอันใกล� 

• จุดท่ีควรพัฒนา  

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 
1. คณะสังคมศาสตรยังผลงานตีพิมพของผู�สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน�อยเม่ือเทียบสัดส"วน
กับจํานวนผู�เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด 

1. สัดส"วนของอาจารยต"อนิสิตไม"เป]นไปตามเกณฑ ท้ัง
จํานวนอาจารย คุณวุฒิการศึกษา และตําแหน"งวิชาการ 
 

2. จํานวนผลงานวิจัยและงานสร�างสรรคท่ีนําไปใช�
ประโยชนโดยมีหลักฐานเชิงประจักรหรือการรับรอง
โดยหน"วยงานภายนอกยังมีน�อย 

2. การปรับหลักเกณฑของกองทุนพัฒนาบุคลากรใน
เรื่องคุณสมบัติของผู�รับทุนให�สอดคล�องกับความ
ต�องการของคณะ 

 3. เงินสนับสนุนวิจัยภายในคณะมีจํานวนน�อย 
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• แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและแกไขจุดท่ีควรพัฒนา 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1 .  คณะสั งคมศาสตร ควร มีระบบและกลไก
สนับสนุนผลัก ดันให�ผู� สํ า เร็ จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท้ังแผน ก และ แผน ข ตีพิมพ/
เผยแพร"ผลงาน 

1.คณะควรจัดต้ังศูนยบริการวิชาการเพ่ือความเป]น
เลิศและพัฒนาขีดความสามารถของผู�นําท�องถ่ิน โดย
ใช�องคความรู�ท่ีมีอยู"ในศาสตรสาขาต"างๆ ของคณะ
เป]นฐานในการให�บริการวิชาการ 

2. คณะสังคมศาสตรควรสนับสนุนให�อาจารยท่ีมี
ผลงานวิจัยและงานสร�างสรรคท่ีนําไปใช�ประโยชน
ภายนอกมากข้ึน 

2.การจ�างอาจารยพิเศษเป]นการแก�ไขปbญหาในระยะ
สั้น ควรพิจารณาการเพ่ิมอัตราตําแหน"งอาจารยให�
สอดคล�องกับภาระงานในภาพรวม 

 3.การสนับสนุนให�อาจารยไปเพ่ิมเติมคุณวุฒิทาง
การศึกษา ควรมีการปรับหลักเกณฑของกองทุน
พัฒนาบุคลากรในเรื่องคุณสมบัติของผู�รับทุนให�
สอดคล�องกับความต�องการของการใช�งานอาจารย
ปริญญาเอกของคณะ 

 4.คณะควรจัดสรรเงินจากภายในคณะเพ่ือสนับสนุน
การทําวิจัยให�มากข้ึนและประชาสัมพันธ ไปยัง
คณาจารยให�ท่ัวถึง  

• ข�อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

- 1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการจัดหาโรงอาหารให�
มีเพียงพอกับจํานวนนิสิตท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

 
 



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.  ภาควิชาจิตวิทยา 
2.  ภาควิชานิติศาสตร 
3.  ภาควิชาประวัติศาสตร 
4.  ภาควิชาภูมิศาสตร 
5.  ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
6.  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
7.  สํานักงานเลขานุการคณะ 

 
ทําเนียบคณบดีคณะสังคมศาสตร* 

 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได?จัดต้ังมาถึง ณ ปWจจุบัน มีคณาจารยซ่ึง
ได?รับการแตEงต้ังให?เปFนคณบดี ทําหน?าท่ีบริหารราชการภายในคณะบริหารราชการภายในคณะ ให?เปFนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว? ดังนี้ 

 

  
ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล  
วาระท่ี 1 ระหวEางวันท่ี 17 กรกฎาคม 2517 - 7 เมษายน 2518 
วาระท่ี 2 (รักษาการ) ระหวEางวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2522- 23 ธันวาคม 2522 
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ศ.ดร.นิพนธ* คันธเสวี  
วาระท่ี 1 ระหวEางวันท่ี 8 เมษายน 2518 - 3ตุลาคม 2521 
วาระท่ี 2 ระหวEางวันท่ี 4 ตุลาคม 2526 - 3 ตุลาคม 2530 

 

 
อ.ดร.ระดม เศรษฐีธร 
ระหวEางวันท่ี 24 ธันวาคม 2522 - 30 กันยายน 2526 

 

 
รศ.อัณณพ ชูบํารุง  
วาระท่ี 1 ระหวEางวันท่ี 4 ตุลาคม 2530 - 3 ตุลาคม 2534 
วาระท่ี 2 ระหวEางวันท่ี 4 ตุลาคม 2534 - 3 ตุลาคม 2538 
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รศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ  
วาระท่ี 1 ระหวEางวันท่ี 4 ตุลาคม 2538 - 3 ตุลาคม 2542 
วาระท่ี 2 ระหวEางวันท่ี 4 ตุลาคม 2542 - 3 ตุลาคม 2546 
 

 
รศ.พวงเพชร สุรัตนกวีกุล   
ระหวEางวันท่ี 4 ตุลาคม 2546 - 3 ตุลาคม 2550 
 

 
รศ.ดร.มนฤตย*พล อุรบุญนวลชาติ 
ระหวEางวันท่ี 4 ตุลาคม 2550 - ปWจจุบัน 
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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 

 
พันธกิจของคณะสังคมศาสตร* 
 

สร?างและพัฒนาองคความรู?ในสาขาสังคมศาสตร สร?างคนท่ีมีปWญญา มีเหตุผล มีคุณธรรม
และจิตสํานึกเพ่ือสEวนรวม พร?อมท้ังให?บริการทางวิชาการแกEสังคม โดยมีการบริหารทรัพยากรอยEางมี
ประสิทธิภาพ รEวมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบตEอสังคม เพ่ือให?เปFนกลไกสําคัญในการนําประเทศไปสูE
ความผาสุกและม่ันคง 
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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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เป4าประสงค*ของคณะสังคมศาสตร* 
 

1.  สร?างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู?ท่ีหลากหลาย ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให?แกEเยาวชนและประชาชน 

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

ตนเองได?อยEางยั่งยืน และสามารถชี้นําเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
4.  สEงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือฟabนฟูความเชื่อม่ันของประเทศและความม่ันคงของรัฐ 
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 แผนงานประจําปGของหน�วยงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร* เป4าประสงค* 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?พัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาล 

     และสEงเสริมสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7   การศึกษาและวิจัยเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร*ท่ี 1 : การสร�างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
เป4าประสงค*เชิงยุทธศาสตร* :  สร�างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย ท้ังการศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให�แก�
เยาวชนและประชาชน 

 
ตัวช้ีวัด เป4าหมาย 

1. จํานวนผู?สําเร็จการศึกษาด?านสังคมศาสตรและสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
(ปริญญาตรี ภาคปกติ) 

360 

2. จํานวนนิสิตท่ีรับเข?าใหมEด?านสังคมศาสตรและสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 440 
3. จํานวนนิสิตท่ีคงอยูEด?านสังคมศาสตรและสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 1,600 
4. จํานวนโครงการพัฒนานิสิตให?เปFนเลิศด?านคุณธรรมควบคูEกับพัฒนา
ความเปFนเลิศทางวิชาการ 

5 

5. จํานวนนิสิตท่ีเข?ารEวมโครงการพัฒนานิสิตให?เปFนเลิศด?านคุณธรรมควบคูE
กับพัฒนาความเปFนเลิศทางวิชาการ 

ร?อยละ 80 

6. จํานวนนิสิตฝ^กงานท่ีผEานเกณฑการประเมินความเปFนเลิศด?านคุณธรรม
ควบคูEกับพัฒนาความเปFนเลิศทางวิชาการ 

ร?อยละ 80 
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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 งบประมาณปG 2554 ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดการศึกษาด?านสังคมศาสตร งบประมาณแผEนดิน รองคณบดีฝqายวชิาการ / 
ภาควิชา 

2. โครงการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน งบประมาณแผEนดิน รองคณบดีฝqายวชิาการ /  
ภาควิชาภูมิศาสตร 

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

งบประมาณแผEนดิน รองคณบดีฝqายวชิาการ / 
ภาควิชา 

4. โครงการจัดทนุการศึกษาเพือ่การพัฒนานิสิต งบกองทุนพฒันานสิิต รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต / 
ภาควิชา 
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การพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 

โครงการ 
งบประมาณปG 2555 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติด?านทักษะวิชาการ
และวิชาชีพ 

1.500 
 

รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต / 
ภาควิชา 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติด?านทักษะวิชาการ
และวิชาชีพ (ภูมิศาสตร) 
- โครงการอบรมนิสิต 4 โครงการ  
- โครงการอาจารยพบนิสิตในทีป่รึกษา  
- โครงการเรEงรัดการทําวิทยานพินธและการค?นคว?า
อิสระ  
- โครงการสานสัมพนัธอาจารยและนิสติ
บัณฑิตศึกษา 
- โครงการทุนการศึกษานิสิต 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมE 
- โครงการก?าวแรกสูEบัณฑิตยุคใหมE 

 
 
 
 
 
          

             0.730 
 

 
 
 
 
 

ภาควิชาภูมิศาสตร (0.070) 
โครงการพิเศษ (0.660) 

 

 
หมายเหตุ : รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต : งบกองทุนพัฒนานิสิต 
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โครงการ 
งบประมาณปG 2555 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติด?านทักษะวิชาการ
และวิชาชีพ (สังคมวิทยาฯ) 
- โครงการนิสิตพบทีป่รึกษา 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดบัปริญญาตรี 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดบัปริญญาโท 
- โครงการฝ^กงานภาคสนาม (ป.ตรี) 
- โครงการสEงเสริมการศึกษานอกสถานที ่
- โครงการศึกษานอกสถานที่ในวิชาโบราณคดี
เบื้องต?น 
- โครงการชนบทศึกษา 
- โครงการสEงเสริมผลงานวิชาการของนิสิต  
(จากห?องเรียนสูEโลกออนไลน) 

 
 

0.007 
0.007 
0.005 
0.080 
0.100 
0.060 

 
0.040 
0.020 

 
 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติด?านบุคลิกภาพ 
 
- โครงการปWจฉิมนิเทศ ภาควชิาภูมิศาสตร 
- โครงการปWจฉิมนิเทศ ภาควชิาสังคมวิทยาฯ 
- โครงการเรียนรู?สํารวจตัวตน 

0.350 
 

0.005 
0.005 
0.020 

รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต / 
ภาควิชา 

ภาควิชาภูมิศาสตร 
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 

” 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติด?านพฒันาคุณธรรม
ตามกรอบวิชาชีพ 
- โครงการอบรมจรรยาบรรณนกัวิจัยสําหรับนสิิต
ปริญญาตรี/ปริญญาโท/บุคคลทัว่ไป 

0.160 
 

0.010 

รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต / 
ภาควิชา 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติด?านพฒันาจิตสาํนึก
ตEอสEวนรวม 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด?านพฒันาจิตสาํนึก
ตEอสEวนรวม 

0.040 
 

0.050 

รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต / 
ภาควิชา 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติด?านพฒันาสุขภาพ
และกายภาพ 
- ภาควิชาภูมิศาสตร 
 
- โครงการสานสัมพนัธ 5 สถาบนั 
- โครงการแรกพบภาควิชา (ลุยรังมด) 
- โครงการปรับปรุงห?องโครงการปริญญาโทสาขา
สังคมวิทยาประยุกต 

0.450 
 

0.010 
 

0.030 
0.005 
0.020 

 

รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต / 
ภาควิชา 

ภาควิชาภูมิศาสตร 
(โครงการพิเศษ) 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
” 
” 
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โครงการ 
งบประมาณปG 2555 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

- โครงการพัฒนาซุ?ม 0.005 ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
8. โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการด?านกิจการนสิิต 0.500 รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต  
9. โครงการพัฒนานิสิตสูEประชาคมอาเซียน 0.800 รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต  
10. โครงการสํารวจศักยภาพและความต?องการ
นิสิตด?านกิจกรรมนิสิตชั้นปPที่ 1 

0.050 รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต  

11. โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตภาควิชาจิตวิทยา 
11.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด?านรEางกายและ
วิชาชีพ 
- โครงการสัมมนาจิตวิทยาคลนีคิ 
- โครงการสัมมนาจิตวิทยาพัฒนาการระดบั 
ปริญญาตรี 
- โครงการสัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
ระดับปริญญาตรี 
- โครงการสัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
ระดับปริญญาโท 
- โครงการพัฒนาสมรรธนะในการทํางานสําหรับ
นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ 
- โครงการพัฒนาความเข?มแข็งทางวชิาการของนสิิต
ปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ 
- โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนิสิต
ปริญญาตรีสาขาวชิาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ
องคการ 

 
 

 
0.050 
0.040 

 
0.040 

 
0.050 

 
0.050 

 
 

0.060 
 
 

0.050 
 

 

ภาควิชาจติวิทยาและสาขาวชิา 
 

 
” 
” 
 
” 
 
” 
 
” 
 
 

ภาควิชาจติวิทยาและสาขาวชิา/
โครงการภาคพิเศษ 

 
ภาควิชาจติวิทยาและสาขาวชิา 

 
 

 

 
หมายเหตุ 
 โครงการใหมEเพ่ิมเติมปP 2555 
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โครงการ 
งบประมาณปG 2555 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

-โครงการศึกษาดูงานด?านจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ
องคการกับงานทรัพยากรมนุษย 
- โครงการปWจฉิมนิเทศนสิิตปริญญาโทสาขาวชิา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
- โครงการศึกษาดูงานด?านจิตวทิยาชุมชนของนสิิต
ปริญญาโทสาขาจิตวิทยาชุมนุม 
- โครงการศึกษาดูงานและบริการชุมชนของนิสิต
สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชนระดบัปริญญาตรี 
- โครงการวิจัยทางจิตวิทยาชุมชน 
 
11.2 โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตด?านพฒันา
คุณธรรม/จริยธรรม 
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมของนิสิต
ภาควิชาจติวิทยา 
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักจิตวิทยาและสร?าง
สัมพันธภาพของนิสิตปริญญาโทสาขาวชิาจิตวิทยา
ชุมชน 
- โครงการเสริมสร?างความผาสขุทางจิตวิญญาณ 
11.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด?านการพฒันา
จิตสํานึกตEอสEวนรวม 
- โครงการจิตวิทยาเพื่อการเสริมสร?างสุขภาพจิตแกE
ผู?ด?อยโอกาส 

0.050 
 

0.060 
 

0.500 
 

0.500 
 

0.050 
 

 
 

0.500 
 

0.500 
 
 

0.050 
 
 

0.050 
 

ภาควิชาจติวิทยาและสาขาวชิา 
 

ภาควิชาจติวิทยาและสาขาวชิา/
โครงการภาคพิเศษ 

” 
 

ภาควิชาจติวิทยาและสาขาวชิา 
 
ภาควิชาจติวิทยาและสาขาวชิา/

โครงการภาคพิเศษ 
 
 

ภาควิชาจติวิทยาและสาขาวชิา/
โครงการภาคพิเศษ 

” 
 
 
” 
 
 

ภาควิชาจติวิทยาและสาขาวชิา 
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โครงการ งบประมาณปG 2555 
(ล�านบาท) 

ผู�รับผิดชอบ 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตภาควิชา
นิติศาสตร 
- โครงการอบรมจริยธรรมสําหรับนัก
กฎหมาย 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะในอาชีพ 
- โครงการจ?างนิสิตเพื่อเปFนผู?ชEวยงาน
อาจารย 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรีชั้นปPที่ 1 
- โครงการนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา 
- โครงการฝ^กงานภาคฤดูร?อน 
- โครงการวางมาลาวันรพ ี
- โครงการวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติ ร.6 
- โครงการเผยแพรEความรู?กฎหมายประมวล
สีเขียว 

 
 

0.300 
 

0.015 
0.100 

 
0.020 
0.020 
0.020 
0.040 
0.040 
0.150 

 
 

ภาควิชานิติศาสตร/โครงการภาคพิเศษ 
 
” 
” 
 
” 
” 
” 
” 
” 
” 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตภาควิชา
ประวัติศาสตร 
- โครงการปWจฉิมนิเทศ 
- โครงการนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา  

 
 

0.005 
0.020 

 
 

ภาควิชาประวัติศาสตร 
” 

14. โครงการพัฒนาศักยภาพนสิิตภาควิชา
รัฐศาสตรฯ 
- โครงการปWจฉิมนิเทศ 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรีชั้นปPที่ 1 
- โครงการจ?างนิสิตเพื่อชEวยงานอาจารย 
- โครงการนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา 

 
 

0.050 
0.050 
0.200 
0.050 

 
 

ภาควิชารัฐศาสตร 
” 
” 
” 
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ประเด็นยุทธศาสตร*ท่ี 2 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เป4าประสงค*เชิงยุทธศาสตร* :  ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ 

 
ตัวชี้วัด เป4าหมาย  

1. ร?อยละของอาจารยประจําทีมี่วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเทEา 55% 
2. ร?อยละของอาจารยประจําทีมี่ตําแหนEงทางวิชาการ 45% 
3. ร?อยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติเปFนทีป่รึกษา
วิทยานพินธ  ทีท่ําหน?าที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

100% 

4. ร?อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได?งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปP 

70% 

 
กลยุทธ* 
1. จัดสEงเสริมการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงกับการวิจัย และบูรณาการการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให?ทันสมัย เน?นการเรียนท่ีนําไปสูEการปฏิบัติ
จริง พัฒนาผู?สอน กระบวนการ และสื่อการเรียนการสอนให?สอดคล?องกับวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
2. สร?างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต และสEงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย  
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา 
4. พัฒนาชEองทางการนําเสนอและเผยแพรEผลงานทางวิชาการท่ียอมรับในระดับนานาชาติ และพัฒนาการ
ผลิตและเผยแพรEวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยให?กว?างขวาง 
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แผนงานท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นยุทธศาสตร*ท่ี 2 
 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ 
งบประมาณปG 2555 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร 
 
- หลักสูตรภาควิชาภูมิศาสตร 
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

0.100 
 

0.020 
0.250 

รองคณบดีฝqายวชิาการ / 
ภาควิชา 

ภาควิชาภูมิศาสตร 
ภาควิชานิติศาสตร 

2. โครงการพัฒนาห?องสมุด 0.110 รองคณบดีฝqายวิเทศฯ 
3.โครงการปรับปรุงห?องปฏิบัติการภาควิชา 
- โครงการปรับปรุงห?องปฏิบัติการภาควิชาภูมิศาสตร 

 
0.230 

 
ภาควิชาภูมิศาสตร (0.030) และ

โครงการพิเศษ (0.200) 
4. โครงการปรับปรุงเว็บไซตภูมศิาสตร ภาคพิเศษ 0.050 ภาควิชาภูมิศาสตร 

(โครงการพิเศษ) 
5.โครงการปรับปรุงเว็บไซตภาควิชาจิตวทิยาภาคปกติ/
ภาคพิเศษ 
 - โครงการนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา  

0.050 
 

0.080 

ภาควิชาจติวิทยา 
 
” 

6. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ด?านนิติศาสตร 
- โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา 
- โครงการอบรมเพื่อสร?างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
และสEงเสริมสนับสนนุการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ในมหาวิทยาลัย 
- โครงการจัดทําวารสารกฎหมายวันรพ ี
- โครงการสมรรถนะในอาชีพ 
- โครงการนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา 
- โครงการฝ^กงานภาคฤดูร?อน 

 
 

0.005 
 

0.020 
 

0.200 
0.015 
0.020 
0.020 

 
 

ภาควิชานิติศาสตร 
 

” 
 

” 
” 

 (อยูEประเด็นยุทธศาสตรที่ 1) 
(อยูEประเด็นยุทธศาสตรที่ 1) 
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โครงการ 
งบประมาณปG 2555 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

7. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ด?านประวัติศาสตร 
- โครงการพัฒนา website  
- โครงการสัมมนาความก?าวหน?าวิทยานิพนธ  
- กิจกรรมสํารวจข?อมูลบัณฑิตทีจ่บ 
การศึกษา 
- โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาฯ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
- โครงการจัดฉายภาพยนตรเพือ่การศึกษา 
- แผนงานการประกันคุณภาพภาควิชาประวัติศาสตร 
- โครงการนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา 
- โครงการปWจฉิมนิเทศนิสิต 
- กิจกรรมเผยแพรEผลงานทางวชิาการในwebsite  
- โครงการจัดทําวารสารชุมนุม 
ประวัติศาสตร 
- โครงการสัมมนาทางวิชาการและ 
เผยแพรEความรู?ทางประวัติศาสตร 

 
 

0.020 
0.010 

- 
 

0.110 
 

0.040 
- 

0.020 
0.005 

- 
0.040 

 
0.020 

 
 

ภาควิชาประวัติศาสตร 
” 
” 
 
” 
 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
 
” 

8. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ด?านรัฐศาสตรฯ 
- ปรับปรุงเว็บไซตภาควชิารัฐศาสตรฯ 
- โครงการสEงเสริมจัดทาํการประกันคุณภาพการศึกษา 
- โครงการจัดทําวารสารรัฐศาสตรสาร 

 
 

0.005 
0.005 
0.100 

 
 

ภาควิชารัฐศาสตรฯ 
” 
” 

9. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ด?านสงัคมวิทยาฯ 
- ปรับปรุงเว็บไซตภาควชิาสังคมวิทยาฯ/สังคมวิทยา
ประยุกต 
- ปรับปรุงห?องปฏิบัติการคอมพิวเตอรภาควิชา 
- โครงการสEงเสริมจัดทาํการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

0.005 
 

0.015 
0.005 

 

 
 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
 
” 
” 
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การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
 

โครงการ 
งบประมาณปG 2555 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ     
(ศึกษาตEอ / เขียนตํารา / ขอตําแหนEงทางวชิาการ) 

0.240 
 

รองคณบดีฝqายบริหาร 
(งบกองทุนพฒันาบุคลากร) 

2. โครงการสัปดาหการเขียนบทความทางวิชาการ 0.080 รองคณบดีฝqายวชิาการ 
3. โครงการฝ^กอบรม “การจัดทาํกรณีศึกษา” 0.030 รองคณบดีฝqายวชิาการ 
4. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการนิติศาสตร 
- โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา 

 
0.010 

 
ภาควิชานิติศาสตร 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการประเมินผลการ
เรียนการสอนของคณาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 

0.100 ภาควิชาภูมิศาสตร 
(โครงการพิเศษ) 

6. โครงการสEงเสริมพัฒนาเอกสารวิชาการและการทาํ
วิจัยเพื่อการตีพิมพ 

0.100 ภาควิชาภูมิศาสตร  
(โครงการพิเศษ) 

7. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการภาควชิาสังคม
วิทยาฯ (การเข?ารEวมประชุม / สัมมนา / เสนอผลงาน 
/ อบรมวิชาการ) 

0.098 ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร*ท่ี 3 : การพัฒนาขีดความ สามารถของประเทศ โดยใช�ความรู�เป$นฐาน 
เป4าประสงค*เชิงยุทธศาสตร* :  สร�างองค*ความรู�และถ�ายทอดวิทยาการในสาขาวิชาต�าง ๆ เพ่ือพัฒนา

ชุมชนให�สามารถพ่ึงพาตนเองได�อย�างย่ังยืน และสามารถช้ีนําเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ 

 
ตัวชี้วัด เป4าหมาย  

1. จํานวนโครงการวิจัยที่ดาํเนินการอยูE (ภ.ประวัติฯ + ภูมิศาสตร) 18  
(ประมาณการ 

ภาควิชาละ 2 - 3) 
2. ร?อยละของงานวิจัย หรืองานสร?างสรรคที่นาํมาใช?อันกEอให?เกิดประโยชนอยEาง
ชัดเจนตEออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

50% 

3.จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวชิาชีพ 12 
4.จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความต?องการ
พัฒนาและเสริมสร?างความเข?มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติตEอ
อาจารยประจาํ 

2 

 
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 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศและ เครือขEายฐานข?อมูลงานวิจัยและข?อมูลผู?เชี่ยวชาญสาขาตEาง ๆรวบรวม
ความรู?ภูมิปWญญา เพ่ือบูรณาการและเผยแพรEความรู?สูEสังคม เชื่อมโยงเครือขEายการพัฒนาและสร?างองค
ความรู?รEวมกับชุมชน 
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7. ประชาสัมพันธ เผยแพรEความรู?ในองคความรู?งานวิจัยท่ีสร?างข้ึนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรให?
แพรEหลายในมุมกว?างและลึก รวมท้ังสร?างบทบาทในการเปFนผู?นําและการเข?าไปมีสEวนรEวมในงานวิชาการ
ด?านตEาง ๆ ของสังคมและประเทศ 
8. สร?างเครือขEายความรEวมมือกับหนEวยงานตEางๆ ท้ังภาครัฐและ เอกชน รวมท้ังสถาบันการศึกษาตEางๆ 
ตลอดจนผู?มีสEวนได?สEวนเสีย เพ่ือให?เกิดการระดมความรู? รวบรวมวิเคราะห กลั่นกรอง กระจายความรู? 
ถEายทอดภูมิปWญญาตEางๆ ไปสูEทุกภูมิภาคอยEางท่ัวถึง 
 

แผนงานท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นยุทธศาสตร*ท่ี 3 
 

การวิจัย 

โครงการ 
งบประมาณปG 2555 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1. โครงการสนับสนุนนักวิจัยรุEนใหมE 0.500 รองคณบดีฝqายวิจยัฯ 
 2. โครงการปรับปรุงฐานข?อมูลด?านการวิจัยและการ
บริการวิชาการ 
 

0.250 
 

0.010 

รองคณบดีฝqายวิจยัฯ / ภาควชิา 
 

ภาควิชาภูมิศาสตร 
 3. โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการทางการวิจยั 0.200 รองคณบดีฝqายวิจยัฯ / ภาควชิา 
 4. โครงการสEงเสริมการทาํวิจัยภาควิชานิติศาสตร 
- โครงการสนบัสนนุและสEงเสริมการเขียนผลงานทาง
วิชาการ 
- โครงการสนบัสนนุและสEงเสริมการทําวิจัย 
- โครงการสEงเสริมงานวิจัยเชงิบรูณาการเพื่อ
เสริมสร?างศักยภาพของชุมชนและประเทศ 

 
 

ภายใต?คณะฯ 
 
” 
” 

 
 

ภาควิชานิติศาสตร 
 
” 
” 

5. โครงการสัมมนาภาคนิพนธบณัฑิตสาขาวิชา
ประวัติศาสตร 
- กิจกรรมเผยแพรEผลงานทางวชิาการใน website 

0.015 ภาควิชาประวัติศาสตร 

 6. โครงการสEงเสริมการทาํวิจัยภาควิชาภูมิศาสตร 
- โครงการสํารวจปWญหาและความต?องการของนิสิต
ภาควิชาภูมิศาสตร 

 
 

0.030 

 
 
ภาควิชาภูมิศาสตร (0.010) และ

โครงการพิเศษ (0.020) 
7. โครงการสEงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาภาควิชา
สังคมวิทยาฯ 
8. โครงการสาํรวจปWญหาและความต?องการของนิสิต
ภาควิชาสังคมวิทยา / สงัคมวิทยาประยุกต 

0.006 
 

0.006 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
 

” 
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การบริการวิชาการ 
 

โครงการ 
งบประมาณปG 2555 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1.โครงการบริการวิชาการด?านสงัคมศาสตร 
- โครงการบริการทดสอบทางจติวิทยา 
- โครงการเผยแพรEความรู?กฎหมาย 
- โครงการสัมมนาวชิาการและเผยแพรEความรู?ด?าน
ประวัติศาสตร 
- โครงการจัดฝ^กอบรมด?าน GIS ตามการร?องขอของ
หนEวยงานภายนอก 
- โครงการสัมมนาวชิาการและเผยแพรEความรู?ทาง
รัฐศาสตร 
- โครงการสัมมนาวชิาการทางสงัคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา 

 (ข้ึนกับภาควชิา) รองคณบดีฝqายวิจยัฯ / ภาควิชา 
จิตวิทยา 
นิติศาสตร 

ประวัติศาสตร 
 

ภูมิศาสตร 
 

รัฐศาสตรฯ 
 

สังคมวิทยาฯ 

2.โครงการจัดทําวารสารสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

0.300 รองคณบดีฝqายวิจยัฯ 
 

3.โครงการความรEวมมือทางวิชาการและวิจัยกับ
หนEวยงานอ่ืน 

0.180 รองคณบดีฝqายวิจยัฯ 
 

4. โครงการปรับปรุงฐานข?อมูลในการจัดบริการทาง
วิชาการให?ตรงกับความต?องการของชุมชน 

0.040 รองคณบดีฝqายวิจยัฯ  
 

5. โครงการให?บริการวิชาการทางจิตวิทยา 
- โครงการตรวจวัดพัฒนาการ 

 
0.100 

ภาควิชาจติวิทยาและสาขาวชิาจิตวิทยา
พัฒนาการ 

6. โครงการให?บริการวิชาการทางนิติศาสตร 
- โครงการเผยแพรEความรู?กฎหมายประมวลสีเขียว 
- โครงการรายการวิทยุกฎหมายชาวบ?าน 
- โครงการอบรมกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจ 

 
0.150 
0.005 
0.350 

 
ภาควิชานิติศาสตร 

” 
” 

7. โครงการให?บริการวิชาการทางสังคมวทิยา 
- สัมมนาวชิาการทางสังคมวิทยาฯ/สังคมประยุกต 
- อบรมการวิจัยเบื้องต?น 
- อบรมการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล?อม / 
สังคม 

 
0.040 
0.005 
0.010 

 
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 

” 
” 
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ประเด็นยุทธศาสตร*ท่ี 4 : การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของรัฐ 
เป4าประสงค*เชิงยุทธศาสตร* :  ส�งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือฟRSนฟูความเช่ือม่ันของประเทศและความ

ม่ันคงของรัฐ 
 

ตัวชี้วัด เป4าหมาย  
1. จํานวนหลักสูตรด?านความม่ันคงของรัฐที่เก่ียวข?องกับการฟabนฟูความเชื่อม่ันและ
ความม่ันคงของรัฐ 

1 

 
กลยุทธ* 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัยท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ 
2. สEงเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช?ในกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตEางๆ 
ของมหาวิทยาลัย 
3. สEงเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปFนประมุข สEงเสริมกิจกรรมเทิดพระเกียรติตาม
โอกาสและความพร?อมโดยดําเนินการคูEขนานกับการสร?างกระบวนการปลูกจิตสํานึกแกEประชาชน 
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แผนงานท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นยุทธศาสตร*ท่ี 4 
 

การศกึษาเพ่ือฟRSนฟูความเช่ือม่ันของประเทศและความม่ันคงของรัฐ 

โครงการ 
งบประมาณปG 2555 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1.โครงการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริยและพระ
ราชวงศทุกพระองค (จุดเทียนชยัถวายพระพร/นัง่
สมาธิเฉลิมพระเกียรติ/ถวายงานและรับ-สEงเสด็จ) 

0.050 รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต 
 

2. โครงการนํานสิิตตามรอยพระราชดาํริ 0.200 รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต 
3. โครงการจัดกิจกรรมสังคมศาสตรเพื่อสังคมไทย 0.200 รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต 
4. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการความขัดแย?ง  

- ประธานโครงการ ฯ 

5. โครงการสEงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช?รEวมกับการจัดการการ
เรียนการสอน) 

- 
- 
- 

 

0.005 

ภาควิชา 
ภาควิชาจติวิทยา 

ภาควิชาภูมิศาสตร 2 รายวชิา 
(ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ และภูมิศาสตรการเกษตร) 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
6.โครงการสEงเสริมระบอบประชาธิปไตย 
- ภาควิชาประวัติศาสตร 
- ภาควิชารัฐศาสตร ฯ 
- ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 

 
0.030 
0.005 
0.005 

ภาควิชา 
ภาควิชาประวัติศาสตร 
ภาควิชารัฐศาสตร ฯ 
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 

7.โครงการสEงเสริมระบอบประชาธิปไตย 
- โครงการเผยแพรEความรู?กฎหมายประมวลสีเขียว 
- โครงการวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติ ร.6 
- โครงการวางมาลาวันรพ ี

 
- 
- 
- 

ภาควิชานิติศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 / 3 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

8. โครงการเรียนรู?การจัดการทรัพยากรชายฝWzงทะเล
อEาวไทย  

0.030 
 

ภาควิชาประวัติศาสตร / 
 

 
 โครงการใหมEเพ่ิมเติมปP 2555 
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ประเด็นยุทธศาสตร*ท่ี 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด�านการศึกษา 
เป4าประสงค*เชิงยุทธศาสตร* :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมี  

ธรรมาภิบาล มีความโปร�งใส และร�วมรับผิดชอบต�อสังคม 
 

ตัวชี้วัด เป4าหมาย 
1.  คณะสังคมศาสตรใช?หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ สามารถผลักดันสถาบนั
ให?แขEงขันได?ในระดับมหาวทิยาลัย / ชาติ / นานาชาต ิ

ระดับ 5 

2. ร?อยละของอัตราการเบิกจEายเงินงบประมาณรายจEายลงทนุ 100% 
3. ระดับความสาํเร็จของแผนพฒันาบุคลากรและการจัดการความรู?เพื่อพัฒนา
บุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษา 

ระดับ 4 

4. มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช?ในกระบวนการบริหารการศึกษา ระดับ 4 

 
กลยุทธ* 
1. พัฒนาระบบการบริหารท่ีมีธรรมาภิบาลและระบบการปฏิบัติงานให?รวดเร็ว และมีประสิทธิ ภาพใน
หนEวยงานทุกระดับ 
2. ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและข?อบังคับในการบริหารงานให?มีประสิทธิภาพรวมท้ังพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทุกหนEวยงาน 
3. ระดมทรัพยากรและแหลEงทุนสนับสนุนการดําเนินงานของหนEวยงานให?มีเสถียรภาพ แสวงหาแหลEง
งบประมาณ พัฒนาศักยภาพในการหาเงินรายได?ของหนEวยงานให?มากข้ึน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช?
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 
งบประมาณปG 2555 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1.โครงการบริหารความเสี่ยง 0.010 รองคณบดีฝqายนโยบายฯ 
2.โครงการตรวจสอบภายใน 0.010 รองคณบดีฝqายนโยบายฯ 
3.โครงการจัดทาํแผนปฏิบัติการระดับคณะ/ภาควิชา 
 
- โครงการประชุมสัญจรจัดทําแผนปฏิบัติการ
ภาควิชาจติวิทยา 
- โครงการประชุมสัญจรจัดทําแผนปฏิบัติการ
ภาควิชานิติศาสตร 
- โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระดับสาขาวิชา
ประวัติศาสตร / สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต?
ศึกษา / ระดับภาควิชาฯ 
- โครงการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ
การภาควิชาภูมิศาสตร 

0.010 
 

0.100 
 

0.100 
 
- 
 
 

0.050 

รองคณบดีฝqายนโยบายฯ / 
ภาควิชา 

ภาควิชาจติวิทยา 
 

ภาควิชานิติศาสตร 
 
 

ภาควิชาประวัติศาสตร 
 

ภาควิชาภูมิศาสตร 
 (โครงการพิเศษ) 

4. การจัดประชุมคณาจารยภาควิชานิติศาสตรเพื่อ
การบริหารที่มีธรรมาภิบาล 

0.100 ภาควิชานิติศาสตร 

5. โครงการประกวดผลงานการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

0.045 รองคณบดีฝqายประกันฯ 
 

6. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ 0.080 รองคณบดีฝqายประกันฯ 
7. โครงการฝ^กอบรมเชิงปฏิบัตกิารในเร่ืองการ
ประกันคุณภาพ 

0.100 รองคณบดีฝqายประกันฯ 
 

8. โครงการผลักดันการดําเนินงานให?บรรลุเป{าหมาย 0.150 รองคณบดีฝqายประกันฯ 
9.โครงการวิจัยสถาบนั 0.050 รองคณบดีฝqายวิจยั / ภาควชิา 
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การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 

โครงการ 
งบประมาณปG 2555 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

1.โครงการการจัดการความรู? 0.800 รองคณบดีฝqายบริหาร 
2.โครงการสัมมนาสญัจร  
(สายวชิาการ + สายสนับสนนุ) 
- โครงการสัมมนาสัญจรคณาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 

1.800 
 

0.100 

รองคณบดีฝqายวิเทศฯ / 
หัวหน?าสํานักฯ  

ภาควิชาภูมิศาสตร  
(โครงการพิเศษ) 

3.โครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชาจิตวทิยา 
- โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ 
- โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาจิตวิทยาชุมชน 

0.500 
0.800 

 
0.800 

ภาควิชาจติวิทยา 
สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมฯ 

 
สาขาจิตวทิยาชุมชน 

4. โครงการสนับสนุนการเข?าอบรม สัมมนา ประชุม
วิชาการ และศึกษาดูงานทั้งในและตEางประเทศ 
(ประวัติศาสตร) 

0.110 
 

ภาควิชาประวัติศาสตร  
 

5. โครงการพัฒนาบุคลากร (ภูมิศาสตร)  
- โครงการอบรม สัมมนา ประชมุวิชาการ 
 
- โครงการศึกษาดูงาน 

 
0.100 

 
0.300 

 
ภาควิชาภูมิศาสตร  
(โครงการพิเศษ) 

” 
6. โครงการพัฒนาบุคลากร (รัฐศาสตรฯ)  
- โครงการสนบัสนนุการเข?าอบรม สัมมนา ประชุม
วิชาการ 
- โครงการสนบัสนนุการศึกษาดงูาน 

 
0.100 

 
0.050 

 
ภาควิชารัฐศาสตรฯ 

 
” 

7. โครงการพัฒนาบุคลากร (สังคมวิทยาฯ)  
- โครงการอบรม สัมมนา ประชมุวิชาการ 
- โครงการสนบัสนนุการศึกษาดงูาน 

 
0.005 
0.005 

 
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 

” 
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ประเด็นยุทธศาสตร*ท่ี 6 : การศึกษาและวิจัยเพ่ือให�พัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาล 
และส�งเสริมสุขภาพ 
เป4าประสงค*เชิงยุทธศาสตร* :  พัฒนาการจัดการศึกษาและวิจัยด�านวิทยาศาสตร*ท่ีเก่ียวข�องกับ

วิทยาศาสตร*สุขภาพ และสาขาท่ีเก่ียวข�องกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 
ตัวชี้วัด เป4าหมาย  

1. จํานวนผู?สําเร็จการศึกษาด?านวิทยาศาสตรสุขภาพ 80 
2. จํานวนนิสิตที่รับเข?าใหมEด?านวิทยาศาสตรสุขภาพ 80 
3. จํานวนนิสิตที่คงอยูEด?านวิทยาศาสตรสุขภาพ 320 

* เฉพาะปริญญาตรีภาคปกติ 
 
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 งบประมาณปG 2555 ผู�รับผิดชอบ 
1.โครงการจัดการเรียนการสอนด?านวิทยาศาสตร
สุขภาพ (หลักสูตรปริญญาตรี) 

- ภาควิชาจติวิทยา 
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ประเด็นยุทธศาสตร*ท่ี 7 : การศึกษาและวิจัยเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
เป4าประสงค*เชิงยุทธศาสตร* :  ส�งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัย  พร�อมท้ังเสริมสร�างจิตสํานึกและ

ค�านิยมท่ีดีงามในการอนุรักษ*และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

ตัวชี้วัด เป4าหมาย  
1.  จํานวนโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 7 
2.  มีกระบวนการและกลไกในการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม ระดับ 4 

 
กลยุทธ* 
1. สEงเสริมการจัดการศึกษา และวิจัยเพ่ือการอนุรักษพัฒนา ในการเสริมสร?างเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. ปลูกฝWงคEานิยมและจิตสํานึกท่ีดี สนับสนุนการผลิตสื่อสร?างสรรค สร?างกระแสเชิงบวกให?แกEสังคมพร?อม
ผสมผสานการใช?ภูมิปWญญาท?องถ่ินในการศึกษาวิจัยเพ่ือเปFนการอนุรักษวิถีชีวิต คEานิยมท่ีดีงาม ในความเปFน
ไทย 
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แผนงานท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นยุทธศาสตร*ท่ี 7 
 

การเสริมสร�างจิตสํานึกและค�านิยมท่ีดีงามในการอนุรักษ*และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

โครงการ 
งบประมาณปG 2555 

(ล�านบาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

 1.โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรคณะ
สังคมศาสตร 
 

0.090 
0.070 

รองคณบดีฝqายบริหาร 
ภาควิชาภูมิศาสตร (0.020)  

โครงการพิเศษ (0.050) 
 2. โครงการวันคล?ายวนัสถาปนาคณะสังคมศาสตร 0.010 รองคณบดีฝqายวิเทศสัมพันธฯ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติด?านพฒันาการ 
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 

0.200 รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต 
 

4. โครงการปWจฉิมนิเทศและอําลาครูคณะสังคมศาสตร 0.250 รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต 
5. โครงการไหว?ครูคณะสังคมศาสตร 0.044 รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต 
6. โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม (จิตวิทยา) 0.030 ภาควิชาจติวิทยา 
7. โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ภาควิชานิติศาสตร 
- โครงการผลิตสื่อสร?างสรรคเพื่อปลูกฝWงคEานิยมและ
จิตสํานึกที่ดีแกEสังคม 
- โครงการจัดทาํรายการกฎหมายชาวบ?านทางสถานีวิทยุ มก. 
- โครงการจัดทําวารสารกฎหมายวันรพ ี
- โครงการนิติสานฝWนปWนน้ําใจ 

 
 

0.010 
 

0.005 
0.200 
0.020 

 
 

ภาควิชานิติศาสตร 
 
” 
” 
” 

8. โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ภาควิชาประวัติศาสตร 
- โครงการย?อนรอยประวัติศาสตรอยุธยา 
- โครงการศึกษาอารยธรรมตะวนัตกในประเทศไทย 
- โครงการทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา 
- โครงการศึกษาประวัติศาสตรท?องถ่ินไทย 
- โครงการเปAดโลกประวัติศาสตร 

 
 

0.030 
0.005 
0.600 
0.030 
0.030 

 
 

ภาควิชาประวัติศาสตร  
” 

 ”  
” 
” 

- โครงการประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดีสัญจร 
- โครงการเรียนรู?การจัดการทรัพยากรชายฝWzงทะเลอEาวไทย 

0.030 
- 

ภาควิชาประวัติศาสตร  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

9. โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
- โครงการไหว?ครู 
- โครงการเสริมสร?างคEานิยมและจิตสํานึกให?แกEนิสิตใน
การชEวยเหลือสังคม 

 
 

0005 
0.010 

 
 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
” 
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1.7 แผนงานประกันคุณภาพของคณะสังคมศาสตร* 
 

แผนงานฝXายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร* แผนงานฝXายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร*   
ประจําปGงบประมาณประจําปGงบประมาณ  22555566 

ปGงบประมาณ 
ปG 2555 ปG 2556 ปG 2557 

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. กําหนดแผนการดําเนินงานฝqาย  
ประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะสังคมศาสตร 

 
 

          

 

 

 

2. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการ (แผนงบประมาณ 80,000 
บาท) 

           

 

 

 

   2.1  พัฒนาและปรับปรุงคูEมือการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะสังคมศาสตร 

 
          

 

 

 

   2.2  พัฒนาและปรับปรุงแบบ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามตัวบEงช้ี
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
สังคมศาสตร 

 

          

 

 

 

   2.3  โครงการพัฒนามาตรฐานการ
บริหารจัดการ เรื่อง การพัฒนาแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในคณะ และหนEวยงานของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (4 เมษายน 
2556) 
วิทยากร   
ดร.สรุพล ภัทราคร คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร  

 

          

 

 

 

   2.4  โครงการพัฒนามาตรฐานการ
บริหารจัดการ เรื่อง รางวัลคุณภาพการ
สร?างเสริมแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
ดําเนินงานของหนEวยงานภายในคณะ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ปGงบประมาณ 
ปG 2555 ปG 2556 ปG 2557 

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 

 

3.โครงการผลักดันการดําเนินงานให?
บรรลเุป{าหมาย (แผนงบประมาณ 
150,000 บาท) 

           

 

 

 

   3.1  โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนา
แนวปฏิบัติท่ีดีภายในองคการท่ีสอดคล?อง
กับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (8 
กุมภาพันธ 2556) 
วิทยากร   
รองศาสตราจารยดร.สมชาย ธนสินชยกุล
ผู?อํานวยการศูนยวิจัยข?าวโพดและข?าว
ฟqางแหEงชาติ  สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพ่ือการค?นคว?าและพัฒนา
พืชศาสตร 

  

 

        

 

 

 

   3.2  โครงการพัฒนา web site ด?าน
ประกันคุณภาพการศึกษา (พัฒนาและ
ปรับปรุง) 
ดําเนินการโดย คุณมนัธยา นิลพันธุ 

 

          

 

 

 

4. โครงการฝ^กอบรมเชิงปฏิบัติการ/
ประชุมสมัมนาในเรื่องการประกัน
คุณภาพ (แผนงบประมาณ 100,000 
บาท) 
   4.1 โครงการฝ^กอบรมให?ความรู?ด?าน
ประกันคุณภาพการศึกษาแกEนิสติ (26 
กุมภาพันธ 2556)   
วิทยากร   
1. อาจารยวิเชียร ปรีชาธรรมวงศ 
2. อาจารยกังสดาล เชาววัฒนกุล 
    4.2 โครงการเข?ารEวมฝ^กอบรม 
ประชุมสมัมนา และศึกษาดูงาน 
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ปGงบประมาณ 
ปG 2555 ปG 2556 ปG 2557 

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
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กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

 

5.  โครงการประกวดผลงานการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

       
 

   
 

 
 

6.  ประชุมคณะกรรมการฝqายประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะสังคมศาสตร  

 
          

 
 

 

7.  ดําเนินการจัดทํา Model Self – 
Assessment Report (SAR) และแบบ
เก็บข?อมูลดิบ 

   

 

       

 

 

 

8.  เสนอแตEงตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินตนเองภายในคณะ ระดับ
ภาควิชา/หนEวยงานเทียบเทEา ประจําปP 
2556 (Peer Review) 

   

 

       

 

 

 

9.  จัดสEง Model SAR แบบกรอก
ข?อมูลดิบ และแบบจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐาน ให?ภาควิชา สํานักงาน
เลขานุการคณะ และโครงการสห
วิทยาการ จัดทํา SAR  แบบกรอกข?อมูล
ดิบ และแฟ{มเอกสารหลักฐานเพ่ือรับ
การตรวจประเมินภายในคณะ 

     

 

     

 

 

 

10.  ภาควิชา สํานักงานเลขานุการ
คณะ และโครงการสหวิทยาการ สEง 
SAR แบบกรอกข?อมูลดิบ และแฟ{ม
เอกสาร (วันท่ี 29 เมษายน 2556) 

      

 

    

 

 

 

11.  ตรวจประเมินภายในคณะ ระดับ
ภาควิชา โครงการสหวิทยาการ และ
สํานักงานเลขานุการ ในปPการศึกษา 
2555 ประจําปP 2556 
(วันท่ี 1-3 พฤษภาคม 2556) 

       

 

   

 

 

 

12.  สรุป พิจารณา และรายงานผล
โครงการประกวดผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปPการศึกษา 
2555 ประจําปP 2556 
 

 

     

 

 
 

 
 

  

 

 

 



 - 41 - 

ปGงบประมาณ 
ปG 2555 ปG 2556 ปG 2557 

กิจกรรม 

ตุล
าค

ม 
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ยน
 

ตุล
าค

ม 

 

13.  สEงรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในคณะ และมอบเงิน
รางวัลการประกวดผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพให? ภาควิชา          
โครงการสหวิทยาการ และสํานักงาน
เลขานุการ 

      

 

    

 

 

 

14.  จัดทํา SAR และแบบกรอกข?อมูล
ดิบ แฟ{มเอกสาร และข?อมลูพ้ืนฐานผล
การดําเนินงาน (Common Data Set) 
ฉบับภาพรวมของคณะ 

       

 

   

 

 

 

15.  เสนอช่ือคณะกรรมการประเมิน
คุณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําปP 2556 

     

 

     

 

 

 

16. ประสานงาน จัดเตรียมสถานท่ี ผู?
เข?ารับการสัมภาษณ ขออนุมัตเิงิน 
หนังสือเชิญผู?บริหาร คณะกรรมการ
ฝqายประกันฯ คณาจารย และบุคลากร
ต?อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน
และการรายงานผลการดําเนินงาน และ
การรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพ 

      

 

    

 

 

 

17.  กรอกข?อมูลระบบฐานข?อมลูด?าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE 
SYSTEM) (กEอนประเมิน 1 สัปดาห) 

        

 

  

 

 

 

18.  คณะสังคมศาสตรสEง SAR และ
แบบกรอกข?อมูลพ้ืนฐาน ของคณะฯ ให?
มหาวิทยาลยั 
(กEอนการตรวจประเมิน 1 สัปดาห) 
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ปGงบประมาณ 
ปG 2555 ปG 2556 ปG 2557 
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19.  รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปP
การศึกษา 2555 ประจําปP 2556 (วันท่ี 
26-28 มิถุนายน 2556) 

        

 

  

 

 

 

20.  คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร แจ?ง
รายงานผลการประเมินคุณภาพฯให?
คณะสังคมศาสตร (ภายใน 1 เดือนหลัง
ตรวจประเมินเสร็จเรียบร?อยแล?ว) 

         

 

 

 

 

 

21.  ปรับปรุงเลEม SAR ตามรายงานผล
การประเมินของคณะกรรมการ (ภายใน 
2 สัปดาห หลังจากได?รับรายงานฯ) 

          

  

 

 

22.  ผู?บริหารคณะสังคมศาสตร
พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
จัดทําแผนพัฒนาปรบัปรุงคุณภาพ ใน 
ปPการศึกษา 2556 (สปค.01) เสนอ
มหาวิทยาลยั 

          

  

 

 

23.  ติดตามแผนพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ ในปPการศึกษา 2555 (สปค.
02) 
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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 และคณะกรรมการฝXายต�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* 
 

รองศาสตราจารย ดร.มนฤตยพล  อุรบุญนวลชาติ  คณบดี 
ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.ทิพทินนา  สมุทรานนท  รองคณบดีฝqายวิชาการ 
ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.ถวัลย  เนียมทรัพย   รองคณบดีฝqายบริหาร 
ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวัลย  สุรินยา   หัวหน?าภาควิชาจิตวิทยา 
อาจารยวรภัทร  รัตนาพาณิชย     หัวหน?าภาควิชานิติศาสตร 
ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.ศุภกาญจน  พงศยี่หล?า  หัวหน?าภาควิชาประวัติศาสตร 
อาจารย ดร.สุจิตรา   เจริญหิรัญยิ่งยศ   หัวหน?าภาควิชาภูมิศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร  ชาญศิลป�   หัวหน?าภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
อาจารย ดร.ปุรินทร  นาคสิงห    หัวหน?าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
อาจารย ดร.พ.ต.หญิงพนมพร  พุEมจันทร   กรรมการประจําคณะประเภทคณาจารยประจํา 
นางรัก  ชุณหกาญจน     กรรมการประจําคณะประเภทคณาจารยประจํา 
อาจารย ดร.ณัฐวีณ  บุนนาค    กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
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คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการคําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการฝXายวิชาการ 
 

 ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร ท่ี 08/2555 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2555 
  

1. รองคณบดีฝqายวิชาการ     ประธานธรรมการ 
2. ผู?ชEวยศาสตราจารย น.ท.หญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง กรรมการ 
3. อาจารย พ.ต.หญิง ดร.พนมพร  พุEมจันทร   กรรมการ 
4. อาจารยอภิชา  ชุติพงศพิสิฏฐ    กรรมการ 
5. อาจารย ดร.สุจิตรา  เจริญหิรัญยิ่งยศ   กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ณัฐวีณ  บุนนาค    กรรมการ 
7. อาจารยไพลิน  กิตติเสรีชัย    กรรมการ 
8. อาจารยภัทรพรรณ  ทําดี     กรรมการ 
9. นางปWญจวรรณ  มณีโทน     กรรมการ 
10. อาจารยรุEงนภา  อดิศรมงคล    กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวจุฑามาศ  ปWbนลาย     กรรมการและผู?ชEวยเลขานุการ 
12. นางสาวมนัธญา  นิลพันธุ     กรรมการและผู?ชEวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝXายนโยบายและแผน 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร ท่ี 57/2550 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 และ 74/2551 ลงวันท่ี           
6 ตุลาคม 2551 ประกอบด?วย 
 

1. คณบดีคณะสังคมศาสตร    ท่ีปรึกษา 
2. รองคณบดีฝqายนโยบายและแผน   ประธานกรรมการ 
3. อาจารย ดร.ทิพทินนา  สมุทรานนท   กรรมการ 
4. ผศ.ดร.พันธทิพย  จงโกรย    กรรมการ 
5. อาจารยเศรษฐบุตร  อิทธิธรรมวินิจ   กรรมการ 
6. ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.โสวัตรี  ณ ถลาง   กรรมการ 
7. อาจารยกังสดาล เชาววัฒนกุล    กรรมการ 
8. ผศ.ดร.อรนันท  กลันทปุระ    กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวทวิกา  อินสอน    กรรมการและผู?ชEวยเลขานุการ 
10. นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล    กรรมการและผู?ชEวยเลขานุการ 
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กรรมการฝXายประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร  ท่ี 09/2555 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2555 ท่ี 49/2555 ลงวันท่ี       
19 มีนาคม 2555 และท่ี 152/2555 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 
 

  1.   คณบดี      ท่ีปรึกษา 
  2.   รองคณบดีฝqายประกันคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ 
  3.   หัวหน?าสํานักงานเลขานุการ    กรรมการ 
  4.   อาจารย ดร.ศยามล  เอกะกุลานันต   กรรมการ 
  5.   อาจารย ดร.ธีรพัฒน  วงศคุ?มสิน   กรรมการ 
  6.   อาจารยอริสา  สุขสม     กรรมการ 
  7.   อาจารยภควุฒิ  ทวียศ    กรรมการ 
  8.   อาจารยปรียาภรณ  กันทะลา    กรรมการ 
  9. อาจารย ดร.อรนันท  กลันทปุระ   กรรมการ 
  10. อาจารยวิเชียร  ปรีชาธรรมวงศ   กรรมการ 
  11. อาจารย ดร.ชมชิด  พรหมสิน    กรรมการ 
  12. อาจารยสรียา กาฬสินธุ    กรรมการ 
  13. นางปWญจวรรณ  มณีโทน    กรรมการและเลขานุการ 
  14. นางสาวจุฑามาศ  ปWbนลาย      กรรมการและผู?ชEวยเลขานุการ 
  15. นางสาวมนัธญา  นิลพันธุ    กรรมการและผู?ชEวยเลขานุการ 
  16. นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล   กรรมการและผู?ชEวยเลขานุการ 
  17. นางสาวมยุลดา  ทาสุรินทร    กรรมการและผู?ชEวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในหน�วยงาน ประจําปG 2556 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร ท่ี 21/2556 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2556 
 

  1.   รองคณบดีฝqายประกันคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ 
  2.   หัวหน?าสํานักงานเลขานุการ    กรรมการ 
  3.   อาจารย ดร.ศยามล  เอกะกุลานันต   กรรมการ 
  4.   อาจารย ดร.ธีรพัฒน  วงศคุ?มสิน   กรรมการ 
  5.   อาจารยอริสา  สุขสม     กรรมการ 
  6.   อาจารยภควุฒิ  ทวียศ    กรรมการ 
  7.   อาจารยปรียาภรณ  กันทะลา    กรรมการ 
  8.   อาจารย ดร.อรนันท  กลันทปุระ   กรรมการ 
  9.   อาจารยวิเชียร  ปรีชาธรรมวงศ   กรรมการ 
  10. อาจารย ดร.ชมชิด  พรหมสิน    กรรมการ 
  11. อาจารยสรียา กาฬสินธุ    กรรมการ 
  12. นางปWญจวรรณ  มณีโทน    กรรมการ 
  13. นางสาวจุฑามาศ  ปWbนลาย      กรรมการ 
  14. นางสาวมนัธญา  นิลพันธุ    กรรมการ 
  15. นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล   กรรมการ 
  16. นางสาวมยุลดา  ทาสุรินทร    กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการฝXายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร ท่ี 06/2555 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2555  
 

1. คณบดีคณะสังคมศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. รองคณบดีฝqายวิจัยและบริการวิชาการ   ประธานกรรมการ 
3. ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.พันธทิพย  จงโกรย   กรรมการ 
4. ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.รัตติกรณ  จงวิศาล     กรรมการ 
5. ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.ศุภกาญจน  พงศยี่หล?า  กรรมการ 
6. อาจารย ดร.อรนันท  กลันทปุระ    กรรมการ 
7. อาจารย ดร.อรนัดดา  ชิณศรี    กรรมการ 
8. อาจารยวรภัทร  รัตนาพาณิชย    กรรมการ 
9. นายสรศักด์ิ  มงคลสมบูรณ    กรรมการ 
10. นางสาวอําไพพงษ  ทวีธัญลักษณ    กรรมการ 
11. นางสาวจารุนีย  วรรณสิทธิ ์    กรรมการ 
12. อาจารย ดร.สุพรรณิกา โพธิเทพ    กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวมนัธญา  นิลพันธุ     กรรมการและผู?ชEวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการฝXายกิจการนิสิต  
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร ท่ี 16/2555 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2555 
 

1.   คณบดีคณะสังคมศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2.   รองคณบดีฝqายวิชาการ     ท่ีปรึกษา 
3.   รองคณบดีฝqายบริหาร     ท่ีปรึกษา 
4.   รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต    ประธานกรรมการ 
5.   ผู?ชEวยคณบดีฝqายกิจการนิสิต    รองประธานกรรมการ 
6.   อาจารยเอ้ืออนุช  ถนอมวงษ    กรรมการ 
7.   อาจารยธนรัตน  ทรงสมบูรณ    กรรมการ 
8.   อาจารยศาสตรินทร  ตันสุน    กรรมการ 
9.   อาจารย ดร.เกวลิน  ศีลพิพัฒน    กรรมการ 
10. อาจารยอังกูร  หงสคณานุเคราะห    กรรมการ 
11. อาจารยอริสา  สุขสม     กรรมการ 
12. อาจารยชีวิน  มัลลิกะมาลย    กรรมการ 
13. อาจารยศิรวัฒน  ลิปAพันธ     กรรมการ 
14. อาจารยภาวิณี  เพ็งเพ็ชร     กรรมการ 
15. อาจารย ดร.สุพรรณิกา  โพธิเทพ    กรรมการ 
16. อาจารยศรัญ�ู  เทพสงเคราะห    กรรมการ 
17. อาจารยธนพงศ  จิตสงEา     กรรมการ 
18. อาจารย ดร.ประวรา  ธนะปุระ    กรรมการ 
19. นางปWญจวรรณ  มณีโทน     กรรมการ 
20. นางมาริสา  เอ่ียมเหล็ก     กรรมการ 
21. นายเจษฎา  หยวกอ่ิม     กรรมการ 
21. นางสาวภัทรกร  ศรีวะรมย    กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการ “การจัดการความรู�ภายในหน�วยงาน” 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร ท่ี 37/2554 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2554 
1. คณบดีคณะสังคมศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. รองคณบดีฝqายพัฒนาองคการและประสานงาน  ประธานกรรมการ 
3. อาจารย ดร.สุจิตรา  เจริญหิรัญยิ่งยศ   กรรมการ 
4. อาจารย ดร.เกวลิน  ศีลพิพัฒน    กรรมการ 
5. อาจารยเอ้ืออนุช  ถนอมวงษ    กรรมการ 
6. อาจารยวัชรี  บุญวิทยา     กรรมการ 
7. อาจารยอภิชา  ชุติพงศพิสิฎฐ    กรรมการ 
8. อาจารยสรียา  กาฬสินธุ     กรรมการ 
9. หัวหน?าสํานักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร  กรรมการ 
10. นายสรศักด์ิ  มงคลสมบูรณ    กรรมการ 
11. นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล    กรรมการ 
12. นางสาวมนัธญา  นิลพันธุ     กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการการบริหารความเส่ียง 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร ท่ี 78/2551 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2551 
1. คณบดีคณะสังคมศาสตร     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝqายนโยบายและแผน    รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝqายพัฒนาองคการและประสานงาน  รองประธานกรรมการ 
4. หัวหน?าภาควิชาจิตวิทยา     กรรมการ 
5. หัวหน?าภาควิชานิติศาสตร     กรรมการ 
6. หัวหน?าภาควิชาประวัติศาสตร    กรรมการ 
7. หัวหน?าภาควิชาภูมิศาสตร     กรรมการ 
8. หัวหน?าภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  กรรมการ 
9. หัวหน?าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  กรรมการ 
10. หัวหน?างานคลังและพัสดุ     กรรมการ 
11. หัวหน?างานบริการการศึกษา    กรรมการ 
12. หัวหน?างานบริหารและธุรกิจ    กรรมการ 
13. เลขานุการคณะสังคมศาสตร    กรรมการและเลขานุการคณะ 
14. นางสาวทวิกา  อินสอน     กรรมการและผู?ชEวยเลาขานุการ 
15. นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล    กรรมการและผู?ชEวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการฝXายวิเทศสัมพันธ*และกิจการพิเศษ 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร ท่ี 15/2553 ลงวันท่ี  26 กุมภาพันธ 2553 
1. คณบดีคณะสังคมศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. รองคณบดีฝqายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
3. ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.อรพิน  สถิรมน   กรรมการ 
4. ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.ศุภกาญจน  พงศยี่หล?า  กรรมการ 
5. อาจารยสุจิตรา  เจริญหิรัญยิ่งยศ    กรรมการ 
6. อาจารย ดร.ณัฐวีณ  บุนนาค    กรรมการ 
7. อาจารยไพลิน  กิตติเสรีชัย    กรรมการ 
8. อาจารยธีระวุฒิ  เต็มศิริวัฒนกุล    กรรมการ 
9. อาจารย ดร.อรนัดดา  ชิณศรี    กรรมการและเลขานุการ 
10. นายสรศักด์ิ  มงคลสมบูรณ    กรรมการและผู?ชEวยเลขานุการ 
11. นางสาวจารุณี  วรรณสิทธิ์     กรรมการและผู?ชEวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการกองทุนคณะสังคมศาสตร* 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร ท่ี 68/2550 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2550 
 

1. คณบดีคณะสังคมศาสตร     ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยนิตยา  เงินประเสริฐศรี   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ร.อ.ปราโมทย  ลําไย   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยพรภิรมณ  เชียงกูล   กรรมการ 
5. ผู?ชEวยศาสตราจารยอัมพร  สุคันธวณิช   กรรมการ 
6. ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวัลย  สุรินยา   กรรมการ 
7. หัวหน?างานคลังและพัสดุ     กรรมการและเหรัญญิก 
8. เลขานุการคณะสังคมศาสตร    กรรมการและเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร ท่ี 17/2555 ลงวันท่ี 1  กุมภาพันธ 2555 
 

1. คณบดี       ท่ีปรึกษา 
2. รองคณบดีฝqายบริหาร     ประธานอนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยจุฑาทิพ  คล?ายทับทิม   อนุกรรมการ 
4. อาจารย ดร.มาตรินี  รักษตานนทชัย   อนุกรรมการ 
5. อาจารย ดร.กนิษฐา  ชิตชEาง    อนุกรรมการ 
6. อาจารยปุรินทร  นาคสิงห     อนุกรรมการ 
7. อาจารยยงยุทธ  ชื่นชีพ     อนุกรรมการ 
8. นางสาววิชนี  นวลศรี     อนุกรรมการ 
9. นางสาวปAยะรัตน  คล?ายแย?ม    อนุกรรมการและเหรัญญิก 
10. นางปณิตชา  กลิ่นหวล     อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะสังคมศาสตร* 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตรท่ี 43/2551 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
1. คณบดีคณะสังคมศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.ถวัลย  เนียมทรัพย  ประธานกรรมการ 
3. นางโปรEงเกศ  เฉลิมวงศ     กรรมการ 
4. นายสรศักด์ิ  มงคลสมบูรณ    กรรมการ 
5. นางสาววิชนี  นวลศรี     กรรมการ 
6. นางสาวอําไพพงษ  ทวีธัญลักษณ    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                             

- 54 - 

คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต  
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตรท่ี 41/2555 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2555 
1.   รองคณบดีฝqายกิจการนิสิต    ประธานอนุกรรมการ 
2.   ผู?ชEวยคณบดีฝqายกิจการนิสิต    อนุกรรมการ 
3.   อาจารยเอ้ืออนุช  ถนอมวงษ    กรรมการ 
4.   อาจารยธนรัตน  ทรงสมบูรณ    กรรมการ 
5.   อาจารยศาสตรินทร  ตันสุน    กรรมการ 
6.   อาจารย ดร.เกวลิน  ศีลพิพัฒน    กรรมการ 
7.   อาจารยอังกูร  หงสคณานุเคราะห    กรรมการ 
8.   อาจารยอริสา  สุขสม     กรรมการ 
9.   อาจารยชีวิน  มัลลิกะมาลย    กรรมการ 
10. อาจารยศิรวัฒน  ลิปAพันธ     กรรมการ 
11. อาจารยภาวิณี  เพ็งเพ็ชร     กรรมการ 
12. อาจารย ดร.สุพรรณิกา  โพธิเทพ    กรรมการ 
13. อาจารยศรัญ�ู  เทพสงเคราะห    กรรมการ 
14. อาจารยธนพงศ  จิตสงEา     กรรมการ 
15. นางปWญจวรรณ  มณีโทน     กรรมการ 
16. นางมาริสา  เอ่ียมเหล็ก     กรรมการ 
17. นางสมพิศ  เกตุดํา     กรรมการ 
18. นางสาวภัทรกร  ศรีวะรมย    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                             

- 55 - 

คณะกรรมการประสานงานโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ  
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร ท่ี 03/2555 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2555 
 

1. คณบดีคณะสังคมศาสตร     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝqายบริหาร     กรรมการ 
3. รองคณบดีฝqายวิชาการ     กรรมการ 
4. ประธานคณะดําเนินงานสาขาวิชาท่ีเปAดสอน  กรรมการ 
5. หัวหน?าสํานักงานเลขานุการ    กรรมการ 
6. หัวหน?างานคลังและพัสดุ     กรรมการ 
7. หัวหน?าศูนยจัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
8. หัวหน?าหนEวยประสานงานโครงการภาคพิเศษระดับ  กรรมการและผู?ชEวยเลขานุการ 
 ปริญญาตรี      

 
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ มก. คณะสังคมศาสตร* 
 
 ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร ท่ี 58/2555 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2555 
 
 1.  คณบดีคณะสังคมศาสตร     ท่ีปรึกษา 
 2.  รองคณบดีฝqายวิชาการ     ท่ีปรึกษา 
 3.  รองคณบดีฝqายบริหาร      ท่ีปรึกษา 
 4.  รองศาสตราจารยสุ ดร.อรสา สุขสวEาง    ประธานกรรมการ 
 5.  หัวหน?าภาควิชาจิตวิทยา     กรรมการ 
 6.  หัวหน?าภาควิชานิติศาสตร     กรรมการ 
 7.  หัวหน?าภาควิชาประวัติศาสตร     กรรมการ 
 8.  หัวหน?าภาควิชาภูมิศาสตร     กรรมการ 
 9.  หัวหน?าภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  กรรมการ 
 10. หัวหน?าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   กรรมการ  

11. ประธานโครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร  กรรมการ 
12. ประธานโครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาการจัดการความขัดแย?ง กรรมการ 
13. ประธานโครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร กรรมการ 
14. ประธานโครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาบริหารและพัฒนาสังคม กรรมการ 

 15. นางปWญจวรรณ  มณีโทน     กรรมการและเลขานุการ 
 16. นางสาวมนัธญา  นิลพันธุ     กรรมการและผู?ชEวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร*และมนุษยศาสตร* 
 
 ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร ท่ี 05 มกราคม 2555 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2555 
  คณบดีคณะสังคมศาสตร     ท่ีปรึกษา 

  รองคณบดีฝqายวิชาการ     ท่ีปรึกษา 
  รองศาสตราจารยสุภัทรา น. วรรณพิณ   ท่ีปรึกษา 

  รองคณบดีฝqายวิเทศสัมพันธ    ท่ีปรึกษา 
1. ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.โสวัตรี  ณ ถลาง  บรรณาธิการ 
2. อาจารย ดร.กนิษฐา  ชิตชEาง    ผู?ชEวยบรรณาธิการ 
3. ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.รัตติกรณ  จงวิศาล  กองบรรณาธิการ 
4. ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.ศุภกาญจน  พงศยี่หล?า  กองบรรณาธิการ 
5. ผู?ชEวยศาสตราจารย ดร.พันธทิพย  จงโกรย  กองบรรณาธิการ 
6. อาจารย ดร.อรนันท  กลันทปุระ   กองบรรณาธิการ 
7. อาจารย ดร.ดุษฎี  เจริญสุข    กองบรรณาธิการ 
8. อาจารยศิรวัฒน  ลิปAพันธ    กองบรรณาธิการ 
9. นางสาวปAยะรัตน  คล?ายแย?ม    เหรัญญิก 
10. นางสาวจารุนีย  วรรณสิทธิ ์    เลขานุการกองบรรราธิการ 
11. นางสาวมนัธญา  นิลพันธุ    ผู?ชEวยเลขานุการกองบรรราธิการ 
12. นางปุณณดา  บุญเชื่อม    ผู?ชEวยเลขานุการกองบรรราธิการ 
13. นายธนภร  พิสมัย     ผู?ชEวยเลขานุการกองบรรราธิการ 
14. นางสาวเกวลิน  ยุทธโกศา    ผู?ชEวยเลขานุการกองบรรราธิการ 
15. นางสาวอัชญนา  ตEอมแสง    ผู?ชEวยเลขานุการกองบรรราธิการ  
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คณะกรรมการพิจารณาการนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน* 
 

 ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร ท่ี 30/2553 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2553 
 

 1.  รองคณบดีฝqายวิจัยและบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ 
 2.  หัวหน?าภาควิชาจิตวิทยา     กรรมการ 
 3.  หัวหน?าภาควิชานิติศาสตร     กรรมการ 
 4. หัวหน?าภาควิชาประวัติศาสตร     กรรมการ 
 5.  หัวหน?าภาควิชาภูมิศาสตร     กรรมการ 
 6.  หัวหน?าภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  กรรมการ 
 7. หัวหน?าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   กรรมการ 
 
คณะทํางานจัดทําสารสัมพันธ*  คณะสังคมศาสตร* 
 

 ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร ท่ี 67/2555 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 
 

 1.  คณบดีคณะสังคมศาสตร     ท่ีปรึกษา 
 2.  นายสรศักด์ิ  มงคลสมบูรณ     ประธานกรรมการ 
 3.  นางรสธร  วิศาลมงคล      กรรมการ 
 4.  นางสาวจุฑามาศ  ปWbนลาย     กรรมการ 
 5.  นางสาวมนัธญา  นิลพันธ     กรรมการ 
 6.  นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล    กรรมการ 
 7.  นางสาวมยุลดา  ทาสุรินทร     กรรมการ 
 8.  นายธนภร  พิสมัย      กรรมการ 
 9.  นางสาวนิภาพร  อินคะเณย     กรรมการ 
 10. นางบรรจง  กลิ่นสงวน     กรรมการและเลขานุการ 
 11. นายวรรรโชค  เทียนคํา      กรรมการและผู?ชEวยเลขานุการ 
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1.10 ผลงานประจําปGการศึกษา 2555 ท่ีหน�วยงานภาคภูมิใจ 
 

คณะสังคมศาสตร ได?จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสร?างความรู?ทางด?านวิชาการควบคูEกับ
คุณธรรม จริยธรรม ได?แกE 

 

การจัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ในหลวงกับการเกษตรไทย” โดย ศ.ระพี สาคริก อดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นอกจากนี้ยังได?มีการจัดประกวดออกแบบโปสเตอรในหัวข?อ “ใน
หลวงกับการเกษตร” และ “นิสิตเกษตรตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท” ซ่ึงมีนิสิตสEงผลงานและเข?ารEวมรับฟWง
การปาฐกถาเปFนจํานวนมาก 

 

จัดกิจกรรมวันเด็กในพ้ืนท่ีควบคุมสEวนพระองค 904 ซ่ึงเปFนการจัดกิจกรรมของหนEวยงาน
ท่ีถวายงานในโครงการสายใยรัก ภายในงานประกอบไปด?วยกิจกรรมเสริมสร?างทักษะตEางๆ การแจก
ของขวัญ ของรางวัล ซ่ึงมีผู?ปกครองพาเด็กเข?ามารEวมกิจกรรมเปFนจํานวนมาก 

 

โครงการเสริมสร?างความผาสุกทางจิตวิญญาณให?แกEนิสิตในหัวข?อคุณธรรมนําชีวิต 
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรม และโครงการเสริมสร?างสุขภาพจิต แกEผู?ด?อยโอกาสอันเปFนการ
สEงเสริมให?นิสิตพัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพ ของภาควิชาจิตวิทยา 

 

โครงการฝ^กวิจัยภาคสนาม ทําแผนท่ีวัฒนธรรม ยEานตลาดโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
โดยให?นิสิตรEวมกับชุมชนในการฝ^กทําวิจัยเบ้ืองต?น ซ่ึงสEงผลให?เกิดการมีสEวนรEวมระหวEางสถาบันกับ
เครือขEายชุมชน ของภาควิชาประวัติศาสตร 

  

โครงการเรียนรู?อาเซียน : อคติและความเปFนหนึ่งเดียวกันทางสังคมวัฒนธรรมของอาเซียน 
ซ่ึงดําเนินการโดยชุมนุมนิสิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รEวมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มี
วัตถุประสงคหลักเพ่ือทําความเข?าใจปWญหาและทางออกสําหรับอคติท่ีเกิดจากความแตกตEางทางสังคมและ
วัฒนธรรมของผู?คนในภูมิภาคเปFนสําคัญ  

 

โครงการสัมมนาทางวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสร?างเวที
ทางวิชาการให?แกEนิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชา  
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  นอกจากนี้นิสิตของคณะสังคมศาสตรยังได?รับรางวัลในโครงการตEางๆ ดังนี้ 
 

นิสิตภาควิชานิติศาสตร ได?รับรางวัลชนะเลิศการแขEงขันโครงการสายลับตรวจจับโฆษณา 4 
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการคุ?มครองผู?บริโภค เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2555 ณ ศูนยการค?าสยามพารากอน 
กรุงเทพมหานคร 
 

  นิสิตภาควิชานิติศาสตร (นายกิจจาพัฒน เกศิรานนท นายพงษพิพัฒน ศรีนวล และนายณรัช 
เส?งพัฒน ทีม KU LAW) เข?ารEวมตอบปWญหา โครงการศาลปกครอง ขวนพ่ีน?อง ลองวิชา คว?ารางวัล (ได?ลําดับท่ี 6 
จากผู?เข?ารEวม 35 ทีม) เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 ณ ศาลปกครองกลาง กรุงเทพมหานคร 
 

  นิสิตภาควิชานิติศาสตร ได?รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขEงขันตอบปWญหากฎหมาย
เก่ียวกับการบังคับคดี งานครบรอบ 38 ปP แหEงการสถาปนากรมบังคับคดี เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555        
ณ กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร 
 

  นิสิตภาควิชาภูมิศาสตร (น.ส.ทิพรวี อภิชาตธรรม นิสิตชั้นปPท่ี 4) ได?รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากการนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร หัวข?อเรื่อง การหาพ้ืนท่ีเสี่ยงตEอการเกิดแผEนดินทรุดใน
จังหวัดสุมทรปราการ ในการประชุมวิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร และภูมิสารสนเทศแหEงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 5  
 

  นิสิตภาควิชาภูมิศาสตร (น.ส.กุลนรี กรีติยุตานนท นิสิตชั้นปPท่ี 4) ได?รับรางวัล 1 เหรียญ
เงิน 1 เหรียญทองแดง จากการแขEงขันคาราเต?-โด ชิงชนะเลิศแหEงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ประจําปP 2555 
และ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง จากการแขEงขันโชโตคัพ แชมเปPbยนชิพ ประจําปP 2555 
 

นิสิตหลักสูตรคูEขนานสาขาวนศาสตรชุมชน – สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (นายธนากร 
พันธุระ นิสิตชั้นปPท่ี 5) ได?รางวัลท่ี 1 ผลงานวิชาการยอดเยี่ยมและรางวัลท่ี 2 การนําเสนอผลงานวิชาการ
ยอดเยี่ยมเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธความเชื่อทางศาสนากับโครงสร?างอํานาจการเมืองไทย กรณีศึกษา
หลักธรรมคําสอนของพระว.วชิรเมธี” 
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1.11 ข�อมูลสถิติ 
 

หลักสูตรท่ีเป̂ดสอนในคณะสังคมศาสตร* 
 

คณะสังคมศาสตรได?เปAดสอนท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) ระดับปริญญาตรี  
7 หลักสูตร 14 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 9 หลักสูตร 12 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 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* 
 
  หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด?วย 
  หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มี 9 หลักสูตร 

    • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ* 
     • สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน* 
     • สาขาวิชาภูมิศาสตรการวางแผนพัฒนา (ปAดหลักสูตรชั่วคราว) 
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หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มี 6 หลักสูตร 
     •••• สาขาวิชาประวัติศาสตร*  (ปAดหลักสูตรชั่วคราว) 
     •••• 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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จํานวนหลักสูตรทั้งหมด ประจําปGการศึกษา 2555  
ระดับ ประเภทหลักสูตร 

ป.โท ชื่อหลักสูตรทั้งหมด 
ป.ตรี ป.บัณฑิต 

แผน ก แผน ข แผน ก,ข 
ป.เอก ภาษาไทย นานาชาต ิ

เป̂ดสอน 
ไม�เป̂ด
สอน 

ภาคปกติ 
ภาค
พิเศษ 

ภาควิชาจิตวิทยา             
หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน 

�      �  �  � � 

หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาคลินิก 

�      �  �  � � 

หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการ 

�      �  �  � � 

หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรม 

�      �  �  � � 

หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

    �  �  �  � � 

หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

    �  �  �  � � 

ภาควิชานิติศาสตร*             
หลักสตูรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร 
 
 
 

�      �  �  � � 
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ระดับ ประเภทหลักสูตร 
ป.โท ชื่อหลักสูตรทั้งหมด 

ป.ตรี ป.บัณฑิต 
แผน ก แผน ข แผน ก,ข 

ป.เอก ภาษาไทย นานาชาต ิ
เป̂ดสอน 

ไม�เป̂ด
สอน 

ภาคปกติ 
ภาค
พิเศษ 

ภาควิชาประวัติศาสตร*             
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร 

�      �  �  �  

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต? (ภาคพิเศษ) 

�      �  �   � 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร 

  �    �   �   

ภาควิชาภูมิศาสตร*             
หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร 

�      �  �  � � 

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรการ
วางแผนพัฒนา  

    �  �   �   

ภาควิชารัฐศาสตร*และรัฐประศาสนศาสตร*             
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครอง 

�      �  �  � � 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ความสัมพันธระหวEางประเทศ 

�      �  �  � � 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 

�      �  �  � � 
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ระดับ ประเภทหลักสูตร 
ป.โท ชื่อหลักสูตรทั้งหมด 

ป.ตรี ป.บัณฑิต 
แผน ก แผน ข แผน ก,ข 

ป.เอก ภาษาไทย นานาชาต ิ
เป̂ดสอน 

ไม�เป̂ด
สอน 

ภาคปกติ 
ภาค
พิเศษ 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารจัดการท?องถิ่น 

�      �  �  � � 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร 

�      �  �  � � 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง 

    �  �  �  � � 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาความสมัพันธระหวEางประเทศ 

    �  �  �  � � 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและความ
ปลอดภัย 

    �  �  �  � � 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

    �  �  �  � � 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา             
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

�      �  �  �  

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต 
 
 

    �  �  �  �  
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ระดับ ประเภทหลักสูตร 
ป.โท ชื่อหลักสูตรทั้งหมด 

ป.ตรี ป.บัณฑิต 
แผน ก แผน ข แผน ก,ข 

ป.เอก ภาษาไทย นานาชาต ิ
เป̂ดสอน 

ไม�เป̂ด
สอน 

ภาคปกติ 
ภาค
พิเศษ 

โครงการสหวิทยาการ             
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการความขัดแย?ง (ภาคพิเศษ) 

    �  �  �   � 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนสังคมศาสตร 

    �  �  �  � � 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาสังคม 

    �  �  �  � � 

หลักสตูรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
สังคมศาสตร 

     � �  �  �  

รวม 14 - 1 - 11 1 27 - 25 2 23 21 
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จํานวนรายวิชาท่ีเป̂ดสอนในแต�ละภาควิชา/สาขา 
วิชา ปGการศึกษา 2555  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 

ป.โท ป.เอก 
รวม 

ภาควิชาจิตวิทยา     

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป + หมวดวิชาเฉพาะ     

   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน 27 - - 27 
หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน     
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน 19 - - 19 
หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก     
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน 11 - - 11 
หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน 15 - - 15 
หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน 14 - - 14 
หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน - 9 - 9 
หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน - 15 - 15 
ภาควิชานิติศาสตร* 
หลักสตูรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน 46 - - 46 
ภาควิชาประวัติศาสตร* 
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน 20 - - 20 
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต? (ภาคพิเศษ) 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน 45 - - 45 
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน 

(ปAดหลักสูตรช่ัวคราว) 

ภาควิชาภูมิศาสตร 
หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภมูิศาสตร 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน 35 - - 35 

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรการวางแผนพัฒนา  

   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน (ปAดหลักสตูรช่ัวคราว) - 2 - 2 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี 

ป.โท ป.เอก 
รวม 

 
ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร                                                                                            

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง                                                                 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวEางประเทศ 
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานยตุิธรรมและความปลอดภัย 
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท?องถ่ิน 
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน    60 
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง                                                                  
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธระหวEางประเทศ 
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภยั 
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน    55 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน 43 - - 43 
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน - 11 - 11 
โครงการสหวิทยาการ 
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย?ง (ภาคพิเศษ) 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน - 9 - 9 
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน - 15 - 15 
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน - 11 - 11 
หลักสตูรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอน - - 2 2 
รวมท้ังสิ้น 6 ภาควิชา 
             4 โครงการสหวิทยาการ 

335 127 2 464 

หลักสตูรท้ังหมด 14 12 1 27 
   จํานวนรายวิชาท่ีเปAดสอนท้ังหมด 335 127 2 464 
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นิสิต / บัณฑิต ของหน�วยงาน 
 

ในปPการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) คณะสังคมศาสตร มีนิสิตใน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 3,577 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 823 คน นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวน 
19 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 4,419 คน ซ่ึงสอบเข?าศึกษาผEานระบบตEางๆ ดังตEอไปนี้ 
 
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร ปPการศึกษา 2555 

ภาควิชา ชั้นปGที่ 1 ชั้นปGที่ 2 ชั้นปGที่ 3 ชั้นปGที่ 4 ชั้นปGท่ี 5 ขึ้นไป รวม 
จิตวิทยา 86 86 84 91 - 347 
จิตวิทยา  
(ภาคพิเศษ) 

122 102 100 89 - 413 

ภูมิศาสตร* 29 41 46 41 - 157 
ภูมิศาสตร* 
(ภาคพิเศษ) 

95 79 74 - - 248 

นิติศาสตร 55 41 51 36 - 183 
นิติศาสตร* 
(ภาคพิเศษ) 

115 107 107 107 - 436 

ประวัติศาสตร* 31 58 62 54 - 205 
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต�ศึกษา
(ภาคพิเศษ) 

88 77 98 105 - 368 

รัฐศาสตร*ฯ 117 118 129 100 - 464 
รัฐศาสตร*ฯ  
(ภาคพิเศษ) 

151 136 136 132 - 555 

สังคมวิทยาฯ* 48 54 50 49 - 201 
รวม 937 899 937 804 - 3,577 

 
*   หมายเหตุ โครงการหลักสูตร 2 ปริญญา ย?ายโอนมาจากคณะวนศาสตร  

รับเข?าภาควิชาสังคมศาสตรและมานุษยวิทยา  
**  หมายเหตุ ใช�ข?อมูลจากกองแผนงาน พฤษภาคม 2556 
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จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร* ปGการศึกษา 2555 
จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท 

จํานวนนิสิต 
สาขาวิชา ปGการศึกษา 

2555 
ปGการศึกษา 

2554 
ปGการศึกษา 

2553 
ปGการศึกษา 
2552-2547 

รวม 

ภาควิชาจิตวิทยา 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ (ภาคปกติ) 

4 - 4 10 18 

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ (ภาคพิเศษ) 

20 - 3 7 30 

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติ) 10 10 1 3 24 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ)* 30 23 16 7 76 
ภาควิชาภูมิศาสตร* 
สาขาวิชาภูมิศาสตรการวางแผนการ
พัฒนา 

- 3 - - 3 

ภาควิชาประวัติศาสตร* 
สาขาวิชาประวัติศาสตร - - - 7 7 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต 2 6 7 6 21 
ภาควิชารัฐศาสตร*และรัฐประศาสนศาสตร* 
สาขาวิชารัฐศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน (ภาคปกติ) 

7 7 1 1 16 

สาขาวิชารัฐศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน (ภาคพิเศษ) 

178 94 11 - 283 

สาขาวิชารัฐศาสตร 
วิทยาเขตราชบุรี (ภาคพิเศษ) 

- 36 20 2 58 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการจัดการความขัดแย?ง  
(ภาคพิเศษ) 

19 23 14 6 62 

สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร  7 8 - 2 17 
สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร  
(ภาคพิเศษ)* 

18 12 7 13 50 

สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาสังคม 21 21 4 19 65 
สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาสังคม 
(ภาคพิเศษ) 

44 - 24 25 93 

รวมท้ังสิ้น 360 243 112 108 823 
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* รับนิสิตใหมE ภาคปลายปPการศึกษา (ข?อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย ณ เมษายน 2556) 
จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก 

จํานวนนิสิต 
สาขาวิชา ปGการศึกษา 

2555 
ปGการศึกษา 

2554 
ปGการศึกษา 

2553 
ปGการศึกษา 

2552 
รวม 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร (ภาคปกติ) 

- 7 - 12 19 

รวมท้ังสิ้น - 7 - 12 19 

(ข?อมูลจากคณะสังคมศาสตร ณ พฤษภาคม 2556) 

 

จํานวนผู?สําเร็จการศึกษา ปPการศึกษา 2555 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด ภาควิชา/สาขาวิชา 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 
ภาควิชาจิตวิทยา 67 - 67 - - - - - - 67 - 67 
ภาควิชาภูมิศาสตร 33 - 33 - - - - - - 33 - 33 
ภาควิชานิติศาสตร 29 102 131 - - - - - - 29 102 131 
ภาควิชาประวัติศาสตร 36 - 36 - - - - - - 36 - 36 
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต? 

- 102 102 - - - - - - - 102 102 

ภาควิชารัฐศาสตรฯ 111 142 253 - - - - - - 111 142 253 
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 66 - 66 - - - - - - 66 - 66 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ 

- - - 1 15 16 - - - 1 15 16 

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน - - - 6 10 16 - - - 6 10 16 
สาขาวิชาภูมิศาสตรการวาง
แผนการพัฒนา 

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

สาขาวิชาประวัติศาสตร - - - - - - - - - - - - 
สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต - - - - - - - - - - - - 
สาขาวิชารัฐศาสตร - - - 1 87 88 - - - 1 87 88 
สาขาวิชาการจัดการความ
ขัดแย?ง  

- - - - 7 7 - - - - 7 7 

สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร - - - - 17 17 - - - - 17 17 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

- - - 4 1 5 - - - 4 1 5 

สาขาวิชาสังคมศาสตร - - - - - - - - - - - - 
รวม 342 346 688 15 137 152 - - - 357 483 840 
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(ข?อมูลจากคณะสังคมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย ณ เมษายน 2556) 
จํานวนบัณฑิตท่ีได�รับเกียรตินิยม ปGการศึกษา 2554-2555  
(รุ�นท่ี 43) 

เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง 

เกียรตินิยมอันดับ
สอง ภาควิชา 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวม 

จิตวิทยา 2 6 - 11 19 

ภูมิศาสตร* - 4 1 4 9 

นิติศาสตร* - - 1 4 5 

นิติศาสตร* (ภาคพิเศษ) 1 2 - 3 6 

ประวัติศาสตร* 1 2 0 1 4 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต?ศึกษา 

(ภาคพิเศษ) 

1 3 3 4 11 

รัฐศาสตร*และรัฐประศาสนศาสตร* 6 16 8 16 46 

รัฐศาสตร*และรัฐประศาสนศาสตร*  
(ภาคพิเศษ) 

4 6 8 28 46 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 8 - 14 24 

รวม 17 47 21 85 170 

 

จํานวนนิสิตปริญญาตรีออกกลางคัน ปPการศึกษา 2553 – 2555 
ปGการศึกษา 2555 ปGการศึกษา 2554 ปGการศึกษา 2553 หลักสูตร 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม)          
- ลาออก 20 34 54 30 38 68 8 30 30 
- คัดช่ือออก 19 27 46 54 52 106 19 45 64 

 

อัตราผลสัมฤทธิ์ (ร?อยละของจํานวนนิสิตจบตามเวลาท่ีกําหนดของหลักสูตร) ปPการศึกษา 2555 
ปGการศึกษา 2555 

หลักสูตร ภาคปกติ ภาคพิเศษ เฉลี่ย 
ปริญญาตรี 324 (83.07%) 338 (83.25%)  
ปริญญาโท (รวม) 368 (90.86%)   
ปริญญาเอก (รวม) - - - 
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ระยะเวลาศึกษาเฉลี่ยของบัณฑิตจบปPการศึกษา 2555 

หลักสูตร 
ภาคปกติ 
(ปG-เดือน) 

ภาคพิเศษ 
(ปG-เดือน) 

เฉลี่ย 
(ปG-เดือน) 

ระยะเวลาศึกษาท่ี
กําหนดในหลักสูตร 

ปริญญาตรี      
หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
มี 2 หลักสูตร 

4 4 4 4 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  
มี 4 หลักสูตร 

4 4 4 4 

หลักสตูรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  
มี 1 หลักสูตร 

4 4 4 4 

ปริญญาโท     
หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต มี 3 หลักสูตร 

2 2 2 2 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต มี 6 หลักสูตร 

2 2 2 2 

ปริญญาเอก     
หลักสตูรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
มี 1 หลักสูตร 

3 - 3 3 

 
ข�อมูลจํานวนองค*กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต คณะสังคมศาสตร* ปGการศึกษา 2555 

กิจกรรมเกี่ยวข�องกับสิ่งแวดล�อม 
รายชื่อองค*กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต จํานวนสมาชิก 

มี ไม�มี 
สโมสรนสิิตคณะสังคมศาสตร    
ชุมนุมนสิิตสาขาวชิาจิตวิทยา 209 �  
ชุมนุมนสิิตสาขาวชิานิติศาสตร 172  � 
ชุมนุมนสิิตสาขาวชิาประวัติศาสตร 32 �  
ชุมนุมนสิิตสาขาวชิาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต? 88   
ชุมนุมนสิิตสาขาวชิาภูมิศาสตร 155 �  
ชุมนุมนสิิตสาขาวชิารัฐศาสตรและรัฐประศาสตร 269   
ชุมนุมนสิิตสาขาวชิาสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา 

48 �  

รวมทั้งหมด    
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ข?อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเทEา (FTES – Full Time Equivalent Student) ปPการศึกษา 2555 
จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) 

ภาควิชา 
จํานวน
อาจารย* FTES ภาค

ต�น 
FTES ภาค

ปลาย 
FTES เฉลี่ย 

อาจารย* : 
FTES 

ภาควิชาจิตวิทยา  19 883.16 917.58 900.37 1 : 47.39 

ภาควิชานิติศาสตร  7 698.51 715.83 707.17 1 : 101.02 

ภาควิชาประวัติศาสตร  8 438.86 491.25 465.06 1 : 58.13 

ภาควิชาภูมิศาสตร 9 327.43 305.93 316.68 1 : 35.19 

ภาควิชารัฐศาสตรฯ  18.5 725.72 717.68 721.70 1 : 39.01 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ  11 477.28 308.13 392.71 1 : 35.70 

รวมท้ังหมด 72.5 3,550.96 3,456.41 3,503.68 1 : 48.33 

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

ปGการศึกษา รายละเอียด 

2555 2554 2553 

1. จํานวนอาจารยปฏิบัติงาน 72.5 71 66 

2.จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทEาท้ังหมด (FTES) 3,503.68 4,493.25 4,523.30 

3. จํานวนอาจารยตEอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทEา  
    (เกณฑมาตรฐาน 1 :  25) 

1 : 48.33 1 : 63.20 1 :  68.53 
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ข�อมูลบุคลากรคณะสังคมศาสตร*  (ณ พฤษภาคม 2556) 
 

  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบุคลากรท่ีเปFนข?าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ?างประจํา และลูกจ?างชั่วคราว ปฏิบัติหน?าท่ีด?านการสอน การวิจัย บริการวิชาการแกE
สังคมและชุมชน ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ รวมท้ังสิ้น  156  คน  ประกอบด?วย 
 

ข�าราชการ            จํานวน           39   คน 
 

       สายวิชาการ (สาย ก)     25 คน   
    -  ภาควิชาจิตวิทยา         6 คน 
    -  ภาควิชานิติศาสตร         1 คน 
    -  ภาควิชาประวัติศาสตร        1  คน 
    -  ภาควิชาภูมิศาสตร         5 คน 
    -  ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร   10 คน 
    -  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา       2 คน 
 

สายสนับสนุนทางวิชาการ (สาย ข)        4 คน 
สายปฏิบัติการ (สาย ค)       10 คน 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย              จํานวน          61.5  คน 
 

สายวิชาการ (สาย ก)        จํานวน          54.5   คน   
     -   จิตวิทยา        13    คน       
     -   นิติศาสตร          9  คน     
     -   ประวัติศาสตร          7    คน 
     -   ภูมิศาสตร          5    คน 
     -   รัฐศาสตรฯ        9.5    คน 
     -   สังคมวิทยาฯ          11    คน 

 

สํานักงานเลขานุการคณะ  
พนักงานเงินงบประมาณ           7    คน 
 -  นักวิชาการคอมพิวเตอร        1     คน 
  -  นักวิเคราะหนโยบายและแผน        1     คน 
 -  นักวิชาการเงินและบัญชี         1 คน 
 -  นักวิชาการศึกษา         3 คน 
 -  เจ?าหน?าท่ีบริหารงานท่ัวไป        1 คน 
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ลูกจ�างประจํา       จํานวน             10   คน 
ลูกจ�างช่ัวคราว        จํานวน         34.5   คน 
   -  เงินงบประมาณและเงินรายได?ภาควิชา  จํานวน        21.5 คน 
   -  เงินรายได?โครงการภาคพิเศษ   จํานวน             13   คน 

 

 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม  
 

 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม  จํานวน     11 คน 
 

 พนักงานเงินรายได?         10 คน 
 -  อาจารย           2     คน  
 -  นักวิจัย          2   คน 
 -  นักวิชาการศึกษา         1 คน 
 -  เจ?าหน?าท่ีวิจัย          2 คน 
 -  ผู?ปฏิบัติงานบริหาร         1 คน 
 -  พนักงานท่ัวไป          2 คน 
 

 ลูกจ�างช่ัวคราว           1 คน 
 

การลาศึกษาต�อของบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) จํานวน              9   คน   
     -   จิตวิทยา             -    คน       
     -   นิติศาสตร            3  คน     
     -   ประวัติศาสตร            -    คน 
     -   ภูมิศาสตร            1   คน 
     -   รัฐศาสตรฯ            1    คน 
     -   สังคมวิทยาฯ             2    คน 
     -   บริหารและพัฒนาสังคม         2     คน 
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จํานวนบุคลากร รวมท้ังสาย ก ข ค ซ่ึงเป$นข�าราชการและพนักงาน ท้ังสิ้น 156 คน  
 

บุคลากรสายวิชาการท่ีเปFนอาจารยประจํา ประกอบด?วย ข?าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 
มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 156 คน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1.1 - 1.4 
 

ตารางท่ี 1.1 แสดงข�อมูลบุคลากรท้ังหมด  
 

ปGการศึกษา 
ประเภทบุคลากร 

2555 2554 2553 
1. อาจารย 72.5 71 66 
2. นักวิจัย 2 1 - 
3. บุคลากรสนับสนุนอ่ืน 72.5 72 66 
4. รวมบุคลากรท้ังหมด (ไมEรวมลาศึกษาตEอ) 147 144 132 
5. บุคลากรลาศึกษาตEอทุกประเภท 9 10 10 
6. รวมบุคลากรท้ังหมด (รวมลาศึกษาตEอ) 156 154 142 

 

หมายเหตุ บุคลากรท้ังหมด กําหนดให?นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
- 9 - 12 เดือน คิดเปFน 1 คน 
- 6 เดือนข้ึนไปแตEไมEถึง 9 เดือน คิดเปFน 0.5 คน 
- น?อยกวEา 6 เดือนไมEสามารถนํามานับได? 

 

ตารางท่ี 1.2 แสดงข?อมูลอาจารย (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตามตําแหนEงทางวิชาการ 
         และคุณวุฒิ  

FTET ลาท้ังหมด FTET และรวมลา ตําแหน�งทางวิชาการ 

2555 2554 2553 2555 2554 2553 2555 2554 2553 
-  อาจารย 44.5 43 45 8 9 10 52.5 52 55 

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

-  รองศาสตราจารย 11 11 13 - - - 11 11 13 

-  ศาสตราจารย - - 1 - - - - - 1 

รวมท้ังหมด 72.5 71 76 9 10 10 81.5 81 86 

คุณวุฒิการศึกษา          
-  ปริญญาตรี - - - - - - - - - 
-  ปริญญาโท 37.5 34 41 9 10 10 46.5 44 51 

-  ปริญญาเอก 35 37 35 - - - 35 37 35 

รวมท้ังหมด 72.5 71 76 9 10 10 81.5 81 86 
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คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน�งทางวิชาการ (คน) 
ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 
1 9 เดือน ข้ึนไป - 36 35 71 43 17 11 - 71 

2 6-9 เดือน - 3 - 3 3 - - - 3 

3 น?อยกวEา 6 เดือน - - 1 1 1 - - - 1 

4 ลาศึกษาตEอ  - 9 - 9 8 1 - - 9 
5 ลาเขียนตํารา - - - - - - - - - 
6 รวมท้ังหมด - 48 36 84 55 18 11 - 84 

7 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 37.5 35 72.5 44.5 17 11 - 72.5 

 
หมายเหตุ 1 : FTET (Full Time Equivalent Te3acher) 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? 
 

 

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  9 10 - - - - 6 - 8 5 

นิติศาสตร  9 1 - - - - 1 - 9 - 

ประวัติศาสตร  7 1 - - - 1 - - 5 2 

ภูมิศาสตร 6 1 3 - - 1 4 - 2 3 

รัฐศาสตรฯ  9.5 2 8 - - 4 6 - 5.5 4 

สังคมวิทยาฯ  10 3 - - - - 2 - 11 2 

การบริหารและพัฒนาสังคม 2 - - - - - - - 2 - 

52.5 18 18 -  6 19 - 42.5 16 
25 56.5 รวม 

81.5 
81.5 
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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 9 10 - 3 3 7 
ประวัติศาสตร  1 7 8 - - - 8 
ภูมิศาสตร 5 5 10 - 1 1 9 
รัฐศาสตรฯ  10 9.5 19.5 - 1 1 18.5 
สังคมวิทยาฯ  2 11 13 - 2 2 11 
การบริหารและ
พัฒนาสังคม 

- 2 2 - 2 2 - 

รวม 25 56.5 81.5 - 9 9 72.5 

 
  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 
ผู?ปฏิบัติภารกิจหัวหน?างานบริการ
การศึกษา 

 
นักวิชาการศึกษา (ชาํนาญการพิเศษ) 

 
- 

 
1 

 
1 

หนEวยกิจการนิสิต นักวิชาการศึกษา   (ชํานาญการพิเศษ) - 1 1 
 นักวิชาการศึกษา 1 - 1 
หนEวยสEงเสริมการเรียนรู? นักวิชาการศึกษา 1 - 1 
หนEวยเทคโนโลยีและสารสนเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

(ชํานาญการพิเศษ) 

- 1 2 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 -  

งานนโยบายและแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน - 2 2 
หนEวยประกันคุณภาพการศึกษา นักวิชาการศึกษา - 1 1 

รวม 3 6 9 
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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?าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 

- - - 

งานบริหารและธุรการ 

ผู?ปฏิบัติภารกิจหัวหน?างาน
บริหารและธุรการ 

 

เจ?าหน?าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 

 

- 
 

1 

 

1 

หนEวยสารบรรณ เจ?าหน?าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 

1 1 2 

หนEวยการเจ?าหน?าท่ี บุคลากร 2 - 2 

หนEวยอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ 

เจ?าหน?าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 

  

1 - 1 

รวม  4 2 6 

งานคลังและพัสดุ 

ผู?ปฏิบัติภารกิจหัวหน?างาน
คลังและพัสดุ 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

1 

 

- 
 

1 

หนEวยการเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 - 1 

หนEวยบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี - 1 1 

หนEวยบริหารทรัพยสิน เจ?าหน?าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 

1 - 1 

หนEวยจัดซ้ือจัดจ?าง นักวิชาการพัสดุ 1 - 1 

รวม  4 1 5 
โครงการปริญญาตรี ภาค
พิเศษ 

เจ?าหน?าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 

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 

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

รวม 3 2 3 8 

 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคุณวุฒิและตําแหน�งทางวิชาการ ปGการศึกษา 2555 
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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รัฐศาสตรฯ  - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 

สังคมวิทยาฯ  - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 

สํานักงาน
เลขานุการ 

- - - - 1 4 - - - 12 17.5 3 - 8 1 - - - 12 26.5 8 

โครงการภาค
พิเศษ 

- - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - 12 - 

การบริหารและ
พัฒนาสังคม 

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

รวม - - - - 1 4 - - - 17 35.5 6 - 8 1 - - - 17 44.5 11 

 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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จํานวนบุคลากรเข�าร�วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝlกอบรม ดูงาน ปGการศึกษา 2555 
จํานวนบุคลากรที่เข�าร�วมพัฒนาตนเอง  

หน�วยงาน 

จํานวนบุคลากรท่ี
เข�าร�วมพัฒนา

ตนเอง 
(ไม�นับซ้ํา) 

ประชุมสัมมนา ฝlกอบรม ศึกษาดูงาน 
อื่นๆ 

(วิทยากร) 

ภาควิชาจติวิทยา  19 20 10 19 11 
ภาควิชานิติศาสตร  7 7 3 6 1 
ภาควิชาประวัติศาสตร  8 5 4 6 1 
ภาควิชาภูมิศาสตร 9 5 5 8 4 
ภาควิชารัฐศาสตรฯ  18.5 20 5 20 4 
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ  11 8 2 10 4 
สํานักงานเลขานุการ 55 36 19 10 2 
รวม 127.5 101 48 79 27 
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1.12 งานวิจัย  
ข?อมูลโครงการวิจัย ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ปGงบประมาณ 2555 
งบประมาณท่ีได�รับ (บาท) โครงการ 

ช�วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน�า
โครงการและผู�
ร�วมโครงการ 

ชื่อแหล�งทุน 
ภายใน ภายนอก รวม 

1.ทุนสนับสนุนวิจัย  อ.ภัทรพรรณ 
ทําดี 

คณะสังคมศาสตร 20,000.00 - 20,000.00 

2.ทุนสนับสนุนวิจัย  ผศ.น.ท.หญิง 
ดร.งามลมัย 
ผิวเหลือง 

คณะสังคมศาสตร 17,250.00 - 17,250.00 

3.องคการความ
รEวมมือเซ่ียงไฮ? :การกEอ
ตัวของอภิมหาอํานาจ 
ใหมE 

2/55-
2/56 

รศ . โกวิท วงศ
สุรวัฒน  

ภาควิชารัฐศาสตรฯ 
คณะสังคมศาสตร 

100,000.00 - 100,000.00 

4.การศึกษาทบทวน
สถานการณ การ
เยียวยาความเสยีหาย
ให?แกE ผู?บริโภคของ
ประเทศไทย 

9/55-
2/56 

อ.สรียา 
กาฬสินธุ 

สํานักงานคุ?มครอง
ผู?บริโภค 

- 300,000.00 300,000.00 

5.ปWจจัยเชิงเหตุและผล
ของ พฤติกรรมการ
ทํางานตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ 
พนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม ผลิต
ช้ินสEวนยานยนต  ( 
2555 ) 

6/55-
5/56 

ผศ.ดร.
ศยามล เอกะ
กุลานันต 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
รEวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

- 160,000.00 160,000.00 

6.การด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล  การสูบ
บุหรี่ และดัชนีมวลกาย
ท่ี สEงผลตEอการ
ปฏิบัติงานของ พนักงาน
ระดับปฏิบัติการใน 
สถานประกอบการภาค 
อุตสาหกรรมการ
ผลิต กลุEมยาง และ
พลาสติก 
 

9/55-
12/56 

ผศ.ดร.
ศยามล เอกะ
กุลานันต 

ศูนยวิจัยปWญหา
สุรา สาํนักงาน
พัฒนานโยบาย
สุขภาพระหวEาง
ประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข 

- 605,000.00 605,000.00 
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ปGงบประมาณ 2555 
งบประมาณท่ีได�รับ (บาท) โครงการ 

ช�วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน�า
โครงการและผู�
ร�วมโครงการ 

ชื่อแหล�งทุน 
ภายใน ภายนอก รวม 

7.ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน ของนายก
องคกรปกครองสEวน 
ท?องถ่ินภาคตะวันออก
เฉียง เหนือ ในทัศนคติ
ของพนักงาน องคกร
ปกครองสEวนท?องถ่ิน  

6/55-
5/56 

รศ.ดร.สากล 
สถิตวิทยา
นันท 

สาขาวิชาพัฒน
สังคมศาสตร คณะ
สังคมศาสตร 

50,000.00 - 50,000.00 

8.โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู?รับบริการตEอการ
ให?บริการของเทศบาล
นครปากเกรด็
ประจําปP 2555 

3/55-
9/55 

รศ.สริิกร 
กาญจนสุนทร 

เทศบาลนครปาก
เกร็ด 

- 500,000.00 500,000.00 

9.การพัฒนาระบบ
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินด?วย
คอมพิวเตอร (GPS) 
องคการบริหารสEวน
ตําบลบางแก?ว 

8/55-
8/56 

รศ.สริิกร 
กาญจนสุนทร 

องคการบริหาร
สEวนตําบลบางแก?ว 

- 1,000,000.00 1,000,000.00 

10.การสํารวจความ
พึงพอใจของ
ผู?รับบริการท่ีมตีEอการ
บริการขององคการ
บริหารสEวนจังหวัด
ราชบุร ี

8/55-
12/55 

ผศ.ดร.
วัชรินทร 
ชาญศิลป� 

องคการบริหาร
สEวนจังหวัดราชบุร ี

- 35,000.00 35,000.00 

11.โครงการปรับปรุง
ระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินด?วย
ระบบคอมพิวเตอร
เพ่ือประกอบการ
จัดเก็บภาษีท?องถ่ิน 
 
 
 

7/55-
10/55 

รศ.สริิกร 
กาญจนสุนทร 

องคการบริหาร
สEวนตําบลวัดละมุด 

- 300,000.00 300,000.00 



 

 

- 84 - 

ปGงบประมาณ 2555 
งบประมาณท่ีได�รับ (บาท) โครงการ 

ช�วง
ระยะเวลา

ของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน�า
โครงการและผู�
ร�วมโครงการ 

ชื่อแหล�งทุน 
ภายใน ภายนอก รวม 

12.โครงการประเมิน
การปลEอยก�าซเรือน
กระจกจากภาคพ้ืนดิน
ในสาขาเกษตรปqาไม?
และการใช?ประโยชน
ท่ีดิน (AFOLU)ระดับ
รายจังหวัดด?วยระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร 

5/55-
12/57 

อ.ดร.สจิุตรา 
เจริญหิรัญยิ่ง
ยศ 

องคการบริหาร
จัดการก�าซเรือน
กระจก 

- 2,500,000.00 2,500,000.00 

13.โครงการวิจัยคัด
สรร-พัฒนา-ศึกษา-
วิเคราะห “การจัดทํา
ถุงรับขวัญเด็กแรก
เกิด” 

5/55-
10/55 

ผศ.ดร.ถวัลย 
เนียมทรัพย 

สํานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา 

- 1,800,000.00 1,800,000.00 

14. 26.การพัฒนา
ระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินด?วย
คอมพิวเตอร (GPS) 
องคการบริหารสEวน
ตําบลหนองขนาก 

 รศ.สริิกร 
กาญจนสุนทร 

องคการบริหารสEวน
ตําบลหนองขนาก 
อําเภอทEาเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

- 720,000.00 720,000.00 

15.การศึกษากําระ
บวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัย 

15 กค.54 
– 15 พ.ค.
55 

ผศ.ดร.
ปนัดดา 
ชํานาญสุข 

มูลนิธิสาธารณสุข
แหEงชาติ 

- 935,660.00 935,660.00 

16.ระบบงานสืบสวน
อุบัติเหตุทางถนนกับ
การแก?ไขและป{องกัน 

1 กค. 54 
– 31 มีค.
55 

ผศ.ดร.
ปนัดดา 
ชํานาญสุข 

มูลนิธิสาธารณสุข
แหEงชาติ 

- 839,520.00 839,520.00 

17.โครงการความสุข
และความอยูEดีมสีุข
ของเกาตรกรไทย 

1 ตค. 55- 
30 กย.56 

อ.พ.ต.หญิง 
ดร.พนมพร 
พุEมจันทร 

มหาวิทยาลยัมหิดล - 150,000.00 150,000.00 

รวม    187,250.00 9,845180.00 10,032,430.00 
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ข?อมูลงานวิจัยท้ังหมด 
รายละเอียด ประจําปG 2555 

จํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด (ปPงบประมาณ พ.ศ.) 36 
ระดับชาต ิ 33 

ระดับนานาชาต ิ 3 
จํานวนบทความวิจัยที่ได?รับการ
ตีพิมพเผยแพรE (ปPปฏิทิน พ.ศ.) 

รวม 36 
ระดับชาต ิ - 

ระดับนานาชาต ิ - 
จํานวนบทความวิจัยที่เก่ียวข?อง
กับสิ่งแวดล?อมและความยั่งยืนที่
ได?รับการตีพิมพเผยแพรE  
(ปPปฏิทนิ พ.ศ.) 

รวม - 

ระดับชาต ิ - 
ระดับนานาชาต ิ - 

จํานวนบทความวชิาการทีไ่ด?รับ
การตีพิมพเผยแพรE  
(ปPปฏิทนิ พ.ศ.) รวม - 

ระดับชาต ิ - 
ระดับนานาชาต ิ - 

จํานวนบทความวชิาการที่
เก่ียวข?องกับสิ่งแวดล?อมและ
ความยั่งยืน ที่ได?รับการตีพิมพ
เผยแพรE (ปPปฏิทนิ พ.ศ.) 

รวม - 

ระดับชาต ิ 15 
ระดับนานาชาต ิ 1 

จํานวนอาจารยและบุคลากร
วิจัยที่เข?ารEวมประชุมวิชาการ  
(ปPการศึกษา) รวม (ไมEนบัซํ้า) 15  

ระดับชาต ิ 2 
ระดับนานาชาต ิ 3 

จํานวนอาจารยและบุคลากร
วิจัยที่นาํเสนอผลงานวิชาการ  
(ปPการศึกษา) รวม (ไมEนบัซํ้า) 5 

ระดับชาต ิ  
ระดับนานาชาต ิ  

จํานวนบทความวิจัยที่ได?รับการ
อ?างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข?อมูล (ปP
ปฏิทิน พ.ศ.) 

รวม  

ในประเทศ - 
ตEางประเทศ - 

จํานวนงานวิจัยที่ได?สร?าง
นวัตกรรมใหมE (ปPการศึกษา) 

รวม - 
ในประเทศ - 

ตEางประเทศ - 

จํานวนงานวิจัยที่ได?รับการจด
ทะเบียนสิทธบิัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร (ปPปฏิทนิ พ.ศ.) 
 

รวม - 
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รายละเอียด ประจําปG 2555 
ในประเทศ 1 

ตEางประเทศ - 

จํานวนงานวิจัยที่ได?รับการจด
ลิขสิทธิ์ (ปPปฏิทนิ พ.ศ.) 

รวม 1 

ภายใน 217,250.00 
ภายนอก 16,877,680.00 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัย
และงานสร?างสรรค 
(ปPงบประมาณ พ.ศ.) รวม 17,094,930.00 

ภายใน - 
ภายนอก - 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัย
และงานสร?างสรรคที่เก่ียวข?อง
กับสิ่งแวดล?อมและความยั่งยืน 
(ปPงบประมาณ พ.ศ.) 

รวม - 

ภายใน 6 
ภายนอก 13 

จํานวนอาจารย/บุคลากรวิจัยที่
ได?รับทนุสนบัสนุนวจิัย 
(ปPงบประมาณ พ.ศ.) รวม (ไมEนบัซํ้า) 17 
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1.13 งานบริการวิชาการ (เน�นการบริการสังคม การเพ่ิมประสบการณ* และรายได�แก�หน�วยงาน) 
ข?อมูลการให?บริการวิชาการแกEสังคม ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2555 

จํานวนคร้ังท่ีให�บริการ 
โครงการ/กิจกรรม หัวหน�าโครงการ 

ชื่อแหล�งทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนนุ

โครงการ 
ภายใน ภายนอก 

รายรับจริง 

1.โครงการตรวจวัด
พัฒนาการ 

สาขาจิตวิทยา 
พัฒนาการ 

ภาควิชาจิตวิทยา  
 

  150,497.00 

2.การศึกษาทบทวน
สถานการณการ
เยียวยาความเสยีหาย
ให?แกEผู?บริโภคของ
ประเทศไทย 

ภาควิชานิติศาสตร ภาควิชานิติศาสตร  
 

  - 

3.คEายรักษปqา พัฒนา
คน 4 

อ.ธนพงศ จิตตสงEา 
 

ภาควิชาประวิติศาสตร   86,400.00 

4.โครงการทําแผนท่ี
วัฒนธรรมยEานโพ
ธาราม 

อ.ธนพงศ จิตตสงEา 
 

ภาควิชาประวิติศาสตร   69,370.00 

5.โครงการศึกษา
วัฒนธรรมและวิถีอยEาง
ไทยผEานกาทําสารคด ี

อ.ภควุฒิ ทวียศ 
 

ภาควิชาประวิติศาสตร   44,545.00 

6.โครงการศิลาจารึก
กับภาพสะท?อน 
ประวัติศาสตรสมัย
สุโขทัย 

อ.อภิชา ชุติพงศพิ
สิฏฐ 
 

ภาควิชาประวิติศาสตร   2,000.00 

7.โครงการปqาพรซัุบ
จําปา 

อ.กนิษฐา ชิตชEาง 
 

ภาควิชาประวิติศาสตร   20,534.00 

8.สEงเสรมิการศึกษา
นอกสถานท่ีวัฒนธรรม
กับการทEองเท่ียว 

อ.อังกูร หงษคณานุ
เคราะห 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ   10,466.62 

9.ชนบทศึกษา : การ
รวมกลุEมหลากวิถีใน
ชนบทไทย 

อ.กังสดาล เชาววัฒ
นกุล 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ   4,779.00 

10.พอเพียงเพ่ือพEอ ทํา
ดีเพ่ือแมE 

อ.กังสดาล เชาววัฒ
นกุล 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ   46,790.00 

11.เสริมสร?าง
ประสบการณด?านการ
พัฒนาชุมชน 

อ.อริสา สุขสม ภาควิชาสังคมวิทยาฯ   3,000.00 



 

 

- 88 - 

จํานวนคร้ังท่ีให�บริการ 
โครงการ/กิจกรรม หัวหน�าโครงการ 

ชื่อแหล�งทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนนุ

โครงการ 
ภายใน ภายนอก 

รายรับจริง 

12.เรียนรู?อาเซียน : 
อคติและการเปFนหน่ึง
เดียวกันทางสังคม      
วัฒธรรมอาเซียน 

อ.อังกูร หงษคณานุ
เคราะห 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ   10,888.00 

13.โครงการฝ^กอบรม
หลักสตูรการเจรจาไกลE
เกลี่ย สาํนักอัยการ
สูงสุด 

รศ.นิตยา เงิน
ประเสริฐศร ี

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการจัดการ
ความขัดแย?ง 

  300,000.00 

14.แนวทางปฏิบัติของ
องคกรปกครองสEวน
ท?องถิ่นตามประกาศ 
ป.ป.ช ฉบับใหมE และ
เทคนิคการเขียน
โครงการงานประเพณี
ตEางๆ เพ่ือการเบิก
จEายเงินตามงบประมาณ 
รุEนท่ี 1 

รศ.สริิกร กาญจน
สุนทร 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

  1,050,000.00 

15.หลักเกณฑการ
คํานวณราคากลางงาน
กEอสร?างของทางราชการ 
ฉบับปรับปรุงใหมE พ.ศ. 
2555 และข?อสังเกตของ 
สตง. ในความผิดพลาด
ของการจัดทําราคากลาง
งานกEอสร?างของ
หนEวยงานภาครัฐ รุEนท่ี 4 

รศ.สริิกร กาญจน
สุนทร 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

  - 

16.แนวทางปฏิบัติของ
องคกรปกครองสEวน
ท?องถิ่นตามประกาศ 
ป.ป.ช ฉบับใหมE และ
เทคนิคการเขียน
โครงการงานประเพณี
ตEางๆ เพ่ือการเบิก
จEายเงินตามงบประมาณ 
รุEนท่ี 2 
 
 

รศ.สริิกร กาญจน
สุนทร 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

  1,050,000.00 
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จํานวนคร้ังท่ีให�บริการ 
โครงการ/กิจกรรม หัวหน�าโครงการ 

ชื่อแหล�งทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนนุ

โครงการ 
ภายใน ภายนอก 

รายรับจริง 

17.ปWญหาการบังคับใช?
กฏหมายควบคุมอาคาร 
กฏหมายขุดดิน ถมดิน 
และวิธีการดําเนินคดี 
การอุทธรณคําส่ังเจ?า
พนักงานท?องถิ่น ตาม
กฏหมายท่ีเกี่ยวข?อง รุEน
ท่ี 1 

รศ.สริิกร กาญจน
สุนทร 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

  - 

18.แนวทางปฏิบัติของ
องคการปกครองสEวน
ท?องถิ่นตามประกาศ 
ป.ป.ช. ฉบับ และเทคนิค
การเขียนโครงการงาน
ประเพณีตEางๆ เพ่ือการ
เบิกจEายเงินตาม
งบประมาณ รุEนท่ี 3 

รศ.สริิกร กาญจน
สุนทร 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

  1,050,000.00 

19.ปWญหาการบังคับใช?
กฏหมายควบคุมอาคาร 
กฏหมายขุดดิน ถมดิน 
และวิธีการดําเนินคดี 
การอุทธรณคําส่ังเจ?า
พนักงานท?องถิ่น ตาม
กฏหมายท่ีเกี่ยวข?อง รุEน
ท่ี 2 

รศ.สริิกร กาญจน
สุนทร 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

  640,000.00 

20.การพัฒนาบุคลากร
ท?องถิ่นเพ่ือการใช?งาน
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ด?วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) 

รศ.สริิกร กาญจน
สุนทร 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

  25,000.00 

21.ปWญหาและแนวทาง
ปฏิบัติในการบริหารงาน
พัสดุการเงินการคลัง 
และคEาใช?จEายในการ
เดินทางไปราชการ ของ 
อปท. (ปรับปรุงใหมE พ.ศ. 
2555) รุEนท่ี 1 

รศ.สริิกร กาญจน
สุนทร 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

  480,000.00 
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จํานวนคร้ังท่ีให�บริการ 
โครงการ/กิจกรรม หัวหน�าโครงการ 

ชื่อแหล�งทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนนุ

โครงการ 
ภายใน ภายนอก 

รายรับจริง 

22.ทิศทางความก?าวหน?า
ในอาชีพของบุคลากร
ด?านชEางของ อปท. และ
ข?อสังเกตของ สตง.ใน
ความผิดพลาดของการ
จัดทําราคากลางงาน
กEอสร?างของหนEวยงาน
ภาครัฐ รุEนท่ี 1 

รศ.สริิกร กาญจน
สุนทร 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

  870,000.00 

23.ปWญหาและแนวทาง
ปฏิบัติในการบริหารงาน
พัสดุการเงินการคลัง 
และคEาใช?จEายในการ
เดินทางไปราชการ ของ 
อปท. (ปรับปรุงใหมE พ.ศ. 
2555) รุEนท่ี 2 

รศ.สริิกร กาญจน
สุนทร 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

  480,000.00 

24.ความก?าวหน?าใน
อาชีพของบุคลากรด?าน
คลังของ อปท. และ
ปWญหา ข?อหารือท่ีเกิดขึ้น
จริงเกี่ยวกับการ
บริหารงานพัสดุของ
ท?องถิ่น รุEนท่ี 1 

รศ.สริิกร กาญจน
สุนทร 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

  700,000.00 

25.ทิศทางความก?าวหน?า
ในอาชีพของบุคลากร
ด?านชEางของ อปท. และ
ข?อสังเกตของ สตง.ใน
ความผิดพลาดของการ
จัดทําราคากลางงาน
กEอสร?างของหนEวยงาน
ภาครัฐ รุEนท่ี 2 

รศ.สริิกร กาญจน
สุนทร 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

  725,000.00 

26.ปWญหาและแนวทาง
ปฏิบัติในการบริหารงาน
พัสดุการเงินการคลัง 
และคEาใช?จEายในการ
เดินทางไปราชการ ของ 
อปท. (ปรับปรุงใหมE พ.ศ. 
2555) รุEนท่ี 3 

รศ.สริิกร กาญจน
สุนทร 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

  480,000.00 
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จํานวนคร้ังท่ีให�บริการ 
โครงการ/กิจกรรม หัวหน�าโครงการ 

ชื่อแหล�งทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนนุ

โครงการ 
ภายใน ภายนอก 

รายรับจริง 

27.ทิศทางความก?าวหน?า
ในอาชีพของบุคลากร
ด?านชEางของ อปท. และ
ข?อสังเกตของ สตง. ใน
ความผิดพลาดของการ
จัดทําราคากลางงาน
กEอสร?างของหนEวยงาน
ภาครัฐ รุEนท่ี 3 

รศ.สริิกร กาญจน
สุนทร 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

  - 

28.โครงการจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพผู?นําสตร ี

สถาบันการพัฒนา
ผู?นําสตรี  
กรมพัฒนาชุมชน 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

  - 

29.โครงการฝ^กงาน
ภาคสนาม (ป.ตรี) 

ภาควิชาสังคมวิทยา
ฯ 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ   80,000.00 

30.โครงการผลิตสื่อ
เพ่ือน?องผู?พิการทาง
สายตา 

ภาควิชาสังคมวิทยา
ฯ 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ   5,000.00 

รวม   8,384,269.62 
รวมท้ังสิ้น    

 
ข?อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด 

ปGงบประมาณ พ.ศ.  
รายละเอียด 

2555 2554 2553 
จํานวนโครงการบริการวิชาการ 54 50 12 
จํานวนคนท่ีได?รับบริการ    

งบประมาณท่ีได?รับ (บาท) 9,947,881.62   

มูลคEา (บาท)    
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1.14 การบริหารและการจัดการ 
ปGการศึกษา 

รายการ 
2555 2554 2553 

จํานวนอาจารย*ประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเข�าร�วมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ (ไม�นับซํ้า) 

25 12 39 

- จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเข?ารEวมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  (ไมEนับซํ้า) 

17 7 38 

- จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเข?ารEวมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (ไมEนับซํ้า) 

3 5 1 

จํานวนอาจารย*ประจําและบุคลากรวิจัยท่ีได�รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ (ไม�นับซํ้า) 

1 - - 

- ด?านการวิจัย 1 - - 
- ด?านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด?านอ่ืนๆ - - - 
จํานวนอาจารย*ประจําและบุคลากรวิจัยท่ีได�รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ (ไม�นับซํ้า) 

- - - 

- ด?านการวิจัย - - - 
- ด?านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด?านอ่ืนๆ - - - 
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได�รับการพัฒนาความรู�
และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและต�างประเทศ (ไม�นับซํ้า) 

49 65 60 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได?รับการพัฒนาความรู?
และทักษะวิชาชีพในประเทศ 

45 56 24 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได?รับการพัฒนาความรู?
และทักษะวิชาชีพต�างประเทศ 

8 9 36 

คะแนนการประเมินผลผู�บริหารโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลผู�บริหาร (คะแนนเต็ม 5) หากไมEมีให?ใสE (NA) 

4.65 4.12 4.05 

1.15 งบประมาณแผ�นดิน และงบประมาณเงินรายได�ของคณะสังคมศาสตร* ประจําปGงบประมาณ 2555 
 

ข?อมูลงบประมาณท้ังหมดของภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/สํานักงานเลขานุการคณะ/คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปPงบประมาณ 2555 

ปGงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ประเภท 

รายรับ รายจ�าย คงเหลือ 
งบประมาณแผEนดิน 24,936,600 24,464,106.70 472,493.30 
งบประมาณเงินรายได? 271,167,835.82 151,883,721.34 119,284,114.48 
รวม (บาท) 296,104,435.82 176,347,828.04 119,756,607.78 
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ข?อมูลการเงินและงบประมาณของ ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/สํานักงานเลขานุการคณะ/คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปPงบประมาณ 2555 

รายการ ปGงบประมาณ 2555 (บาท) 

รายรับทั้งหมดของคณะสังคมศาสตร* 296,104,435.82 
     สํานักงานเลขานุการ 71,371,662.42 
     ภาควิชาจติวิทยา 2,099,650.08 
     ภาควิชานิติศาสตร 889,227.68 
     ภาควิชาประวัติศาสตร 9,647,856.25 
     ภาควิชาภูมิศาสตร 561,098.93 
     ภาควิชารัฐศาสตรฯ 1,178,858.39 
     ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 717,056.86 
     พัฒนสงัคมศาสตร 435,876.00 
     ดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร 288,057.90 
     พัฒนาสังคม 5,278,381.50 

รวมภาคปกติ 92,467,726.01 
     จิตวิทยาอุตสาหกรรม 6,966,855.55 
     จิตวิทยาชุมชน 6,426,050.00 
     รัฐศาสตร-บางเขน 27,581,861.98 
     รัฐศาสตร-ราชบุรี 8,599,554.38 
     พัฒนสงัคมศาสตร (ภาคพิเศษ) 4,124,841.26 
     การจัดการฯ (ภาคพิเศษ) 4,354,865.60 
     พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 27,355,816.28 
     รัฐศาสตร ป.ตรี (ภาคพิเศษ) 32,934,412.03 
     เอเชียตะวันออกเฉียงใต? 23,064,975.18 
     นิติศาสตร (ภาคพิเศษ) 27,675,967.94 
     จิตวิทยา (ภาคพิเศษ) 22,553,456.37 
     ภูมิศาสตร (ภาคพิเศษ) 11,998,053.24 

รวมภาคพิเศษ 203,636,709.81 
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ข?อมูลการเงินและงบประมาณของ ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/สํานักงานเลขานุการคณะ/คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปPงบประมาณ 2555 (ตEอ) 

รายการ ปGงบประมาณ 2555 (บาท) 
รายได�จากโครงการพัฒนาทางวิชาการ 1,962,487.14 
     สํานักงานเลขานุการ 733,801.64 
     ภาควิชาจติวิทยา 76,608.00 
     ภาควิชานิติศาสตร - 
     ภาควิชาประวัติศาสตร - 
     ภาควิชาภูมิศาสตร 66,800.00 
     ภาควิชารัฐศาสตรฯ 35,950.00 
     ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 33,200.16 
     พัฒนสงัคมศาสตร 266,740.00 
     ดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร - 
     พัฒนาสังคม 739,387.34 

รวมภาคปกติ 1,952,487.14 
     จิตวิทยาอุตสาหกรรม - 
     จิตวิทยาชุมชน - 
     รัฐศาสตร-บางเขน - 
     รัฐศาสตร-ราชบุรี - 
     พัฒนสงัคมศาสตร (ภาคพิเศษ) - 
     การจัดการฯ (ภาคพิเศษ) 10,000.00 
     พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) - 
     รัฐศาสตร ป.ตรี (ภาคพิเศษ) - 
     เอเชียตะวันออกเฉียงใต? - 
     นิติศาสตร (ภาคพิเศษ) - 
     จิตวิทยา (ภาคพิเศษ) - 
     ภูมิศาสตร (ภาคพิเศษ) - 

รวมภาคพิเศษ 10,000.00 
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ข?อมูลการเงินและงบประมาณของ ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/สํานักงานเลขานุการคณะ/คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปPงบประมาณ 2555 (ตEอ) 

รายการ ปGงบประมาณ 2555 (บาท) 
ค�าใช�จ�ายทั้งหมดของหน�วยงาน โดยไม�รวมครุภัณฑ* อาคาร 
สถานที่และที่ดิน 

173,423,555.21 

     สํานักงานเลขานุการ 39,130,490.87 
     ภาควิชาจติวิทยา 1,413,407.39 
     ภาควิชานิติศาสตร 1,475,338.68 
     ภาควิชาประวัติศาสตร 987,214.69 
     ภาควิชาภูมิศาสตร 394,306.92 
     ภาควิชารัฐศาสตรฯ 3,840,637.14 
     ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 853,004.54 
     พัฒนสงัคมศาสตร 262,430.29 
     ดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร 335,383.20 
     พัฒนาสังคม 1,842,841.63 

รวมภาคปกติ 50,535,054.75 
     จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3,680,955.67 
     จิตวิทยาชุมชน 5,357,0514.92 
     รัฐศาสตร-บางเขน 24,091,138.06 
     รัฐศาสตร-ราชบุรี 10,553,443.26 
     พัฒนสงัคมศาสตร (ภาคพิเศษ) 4,437,832.63 
     การจัดการฯ (ภาคพิเศษ) 4,341,917.94 
     พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 5,025,048.90 
     รัฐศาสตร ป.ตรี (ภาคพิเศษ) 17,919,410.26 
     เอเชียตะวันออกเฉียงใต? 21,035,150.87 
     นิติศาสตร (ภาคพิเศษ) 10,019,820.07 
     จิตวิทยา (ภาคพิเศษ) 10,880,963.07 
     ภูมิศาสตร (ภาคพิเศษ) 5,545,767.81 

รวมภาคพิเศษ 122,888,500.46 
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ข?อมูลการเงินและงบประมาณของ ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/สํานักงานเลขานุการคณะ/คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปPงบประมาณ 2555 (ตEอ) 

รายการ ปGงบประมาณ 2555 (บาท) 
ค�าใช�จ�ายด�านครุภัณฑ* อาคาร สถานที่ และที่ดิน 2,924,272.83 
     สํานักงานเลขานุการ 574,745.00 
     ภาควิชาจิตวิทยา - 
     ภาควิชานิติศาสตร* - 
     ภาควิชาประวัติศาสตร* 75,542.00 
     ภาควิชาภูมิศาสตร* 20,972.00 
     ภาควิชารัฐศาสตร*ฯ 89,2910.00 
     ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 34,000.00 
     พัฒนสังคมศาสตร* - 
     ดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร* - 
     พัฒนาสังคม 81,841.60 

รวมภาคปกติ 876,390.60 
     จิตวิทยาอุตสาหกรรม 185,500.00 
     จิตวิทยาชุมชน 32,000.00 
     รัฐศาสตร*-บางเขน - 
     รัฐศาสตร*-ราชบุรี - 
     พัฒนสังคมศาสตร* (ภาคพิเศษ) - 
     การจัดการฯ (ภาคพิเศษ) 74,479.51 
     พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 63,155.12 
     รัฐศาสตร* ป.ตรี (ภาคพิเศษ) 195,467.60 
     เอเชียตะวันออกเฉียงใต� - 
     นิติศาสตร* (ภาคพิเศษ) 37,8100.00 
     จิตวิทยา (ภาคพิเศษ) - 
     ภูมิศาสตร* (ภาคพิเศษ) 1,459,480.00 

รวมภาคพิเศษ 2,047,882.23 
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ข?อมูลการเงินและงบประมาณของ ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/สํานักงานเลขานุการคณะ/คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปPงบประมาณ 2555 (ตEอ) 

รายการ ปGงบประมาณ 2555 (บาท) 
ค�าใช�จ�ายและมูลค�าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - 
ค�าใช�จ�ายเพ่ือพัฒนาอาจารย* 2,527,595.00 
     สํานักงานเลขานุการ 637,743.00 
     ภาควิชาจติวิทยา 81,473.00 
     ภาควิชานิติศาสตร 35,793.00 
     ภาควิชาประวัติศาสตร 21,393.00 
     ภาควิชาภูมิศาสตร 28,190.00 
     ภาควิชารัฐศาสตรฯ 1,645,438.00 
     ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 77,565.00 
     พัฒนสงัคมศาสตร - 
     ดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร - 
     พัฒนาสังคม - 

รวมภาคปกติ 2,527,595 
     จิตวิทยาอุตสาหกรรม - 
     จิตวิทยาชุมชน - 
     รัฐศาสตร-บางเขน - 
     รัฐศาสตร-ราชบุรี - 
     พัฒนสงัคมศาสตร (ภาคพิเศษ) - 
     การจัดการฯ (ภาคพิเศษ) - 
     พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) - 
     รัฐศาสตร ป.ตรี (ภาคพิเศษ) - 
     เอเชียตะวันออกเฉียงใต? - 
     นิติศาสตร (ภาคพิเศษ) - 
     จิตวิทยา (ภาคพิเศษ) - 
     ภูมิศาสตร (ภาคพิเศษ) - 

รวมภาคพิเศษ - 
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ข?อมูลการเงินและงบประมาณของ ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/สํานักงานเลขานุการคณะ/คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปPงบประมาณ 2555 (ตEอ) 

รายการ ปGงบประมาณ 2555 (บาท) 
ค�าใช�จ�ายที่ใช�ในระบบห�องสมุด คอมพิวเตอร* และศูนย*
สารสนเทศ 

379,395.18 

     สํานักงานเลขานุการ 311,020.00 
     ภาควิชาจิตวิทยา 4,102.31 
     ภาควิชานิติศาสตร* 391.64 
     ภาควิชาประวัติศาสตร* 7,901.85 
     ภาควิชาภูมิศาสตร* 277.34 
     ภาควิชารัฐศาสตร*ฯ 51,259.46 
     ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 3,199.83 
     พัฒนสังคมศาสตร* 1,242.75 
     ดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร* - 
     พัฒนาสังคม - 

รวมภาคปกติ 379,395.18 
     จิตวิทยาอุตสาหกรรม - 
     จิตวิทยาชุมชน - 
     รัฐศาสตร*-บางเขน - 
     รัฐศาสตร*-ราชบุรี - 
     พัฒนสังคมศาสตร* (ภาคพิเศษ) - 
     การจัดการฯ (ภาคพิเศษ) - 
     พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) - 
     รัฐศาสตร* ป.ตรี (ภาคพิเศษ) - 
     เอเชียตะวันออกเฉียงใต� - 
     นิติศาสตร* (ภาคพิเศษ) - 
     จิตวิทยา (ภาคพิเศษ) - 
     ภูมิศาสตร* (ภาคพิเศษ) - 

รวมภาคพิเศษ - 
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ข?อมูลการเงินและงบประมาณของ ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/สํานักงานเลขานุการคณะ/คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปPงบประมาณ 2555 (ตEอ) 

รายการ ปGงบประมาณ 2555 (บาท) 
เงินเหลือจ�ายสุทธ ิ 122,680,880,61 
     สํานักงานเลขานุการ 32,241,171.55 
     ภาควิชาจติวิทยา 686,242.69 
     ภาควิชานิติศาสตร -586,111.00 
     ภาควิชาประวัติศาสตร 8,660,641.56 
     ภาควิชาภูมิศาสตร 166,792.01 
     ภาควิชารัฐศาสตรฯ -2,661,778.75 
     ภาควิชาสังคมวิทยาฯ -135,947.68 
     พัฒนสงัคมศาสตร 173,445.71 
     ดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร -47,325.30 
     พัฒนาสังคม 3,435,540.47 

รวมภาคปกติ 16,996,071.26 
     จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3,285,899.88 
     จิตวิทยาชุมชน 1,068,998.08 
     รัฐศาสตร-บางเขน 3,790,723.92 
     รัฐศาสตร-ราชบุรี -1,953,888.88 
     พัฒนสงัคมศาสตร (ภาคพิเศษ) -312,991.37 
     การจัดการฯ (ภาคพิเศษ) 12,947.66 
     พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 22,330,767.38 
     รัฐศาสตร ป.ตรี (ภาคพิเศษ) 15,015,001.77 
     เอเชียตะวันออกเฉียงใต? 2,029,824.31 
     นิติศาสตร (ภาคพิเศษ) 17,656,147.87 
     จิตวิทยา (ภาคพิเศษ) 11,672,493.30 
     ภูมิศาสตร (ภาคพิเศษ) 6,452,285.43 

รวมภาคพิเศษ 80,748,209.35 
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ข?อมูลการเงินและงบประมาณของ ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/สํานักงานเลขานุการคณะ/คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปPงบประมาณ 2555 (ตEอ) 

รายการ ปGงบประมาณ 2555 (บาท) 
สินทรัพย*ถาวร 60,403,947.88 
     สํานักงานเลขานุการ 49,209,710.81 
     ภาควิชาจิตวิทยา 885,340.49 
     ภาควิชานิติศาสตร* 822,005.01 
     ภาควิชาประวัติศาสตร* 349,425.38 
     ภาควิชาภูมิศาสตร* 537,097.60 
     ภาควิชารัฐศาสตร*ฯ 1,458,493.62 
     ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 86,401.13 
     พัฒนสังคมศาสตร* - 
     ดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร* - 
     พัฒนาสังคม - 

รวมภาคปกติ 53,348,474.04 
     จิตวิทยาอุตสาหกรรม 252,277.25 
     จิตวิทยาชุมชน 72,617.45 
     รัฐศาสตร*-บางเขน 373,644.54 
     รัฐศาสตร*-ราชบุรี 377,563.10 
     พัฒนสังคมศาสตร* (ภาคพิเศษ) 55,701.23 
     การจัดการฯ (ภาคพิเศษ) 261,269.38 
     พัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) 3,448,681.48 
     รัฐศาสตร* ป.ตรี (ภาคพิเศษ) 661,680.36 
     เอเชียตะวันออกเฉียงใต� 44,947.13 
     นิติศาสตร* (ภาคพิเศษ) 35,480.18 
     จิตวิทยา (ภาคพิเศษ) 161,979.48 
     ภูมิศาสตร* (ภาคพิเศษ) 1,309,632.26 

รวมภาคพิเศษ 7,055,473.84 
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รายรับ - รายจEายของ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปPงบประมาณ 2555 
รายรับ ตามแหล�งรายรับ (บาท) ปGงบประมาณ 2555 (บาท) 

1. รายได?หลักสูตรภาคปกต ิ 52,482,457.00 
2. รายได?หลักสูตรภาคพิเศษ 176,193,272.82 
3. รายได?จากการเชEาที่ราชพัสด ุ 739,674.00 
4. รายได?โครงการพัฒนาทางวชิาการ 1,962,487.14 
5. รายได?อ่ืนๆ 39,789,944.86 
รวมประมาณการรายรับ (บาท) 271,167,735.82 
รายจ�าย ตามประเภทรายจ�าย (บาท)  
1. งบบุคลากร 6,735,389.82 
2. งบดําเนินงาน 23,401,421.36 
3. งบลงทนุ 2,294,272.83 
4. งบอุดหนุน 16,238,658.30 
5. งบอ่ืนๆ 47,445,979.30 
รวมประมาณการรายจ�าย (บาท) 47,445,979.30 
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1.16 ท่ีตั้ง พ้ืนท่ี ลักษณะอาคารและพ้ืนท่ีใช�สอย 
(มีรูปภาพประกอบ รวมท้ังตารางระบุชื่ออาคารท้ังหมดของคณะและพ้ืนท่ีใช?สอย ปPท่ีเริ่มใช?อาคาร) 

ชื่ออาคาร 
อาคารที่ ชื่ออาคาร 

ปGที่เร่ิม
ใช� 

พ้ืนที่ใช�สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป$นแบบอาคารประหยัด
พลังงาน (ใช�/ไม�ใช�) 

1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร 2521 3,871.32 - 
2 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร 2531 3,572.61 - 
3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร 2541 2,570.50 � 
4 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร 2552 10,090.29 � 

 

ข�อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ 

• พ้ืนที่ภาพรวมของคณะ จํานวนพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 

1. พื้นที่แนวราบทัง้หมด  4,207.05 

2. พื้นที่ชัน้ 1 ของทุกอาคารรวมกัน  2,191.59 

3. พื้นที่ที่เปFนถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับ
ผิวหน?าโดยวัสดปุระเภทตEางๆ เชEน ลานคอนกรีต ลานลาด
ยางมะตอย ฯลฯ  

1,457.50 

4. พื้นที่ภายในอาคารที่เปFน Green Area  - 

5. พื้นที่ Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 557.63 

• รถของคณะ จํานวน (คัน) 

1. รถยนตทุกประเภท 5 
2. รถจักรยานยนต 3 
3. รถจักรยาน - 

 
 

 



  
 

บทที่ บทที่ 22  
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายในผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน  

ประจําป�การศึกษา ประจําป�การศึกษา 25525555  
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป! 2556    
โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบป!การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)      
คณะสังคมศาสตร� ได3ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ให3ความสําคัญกับ
การกําหนดตัวบ6งชี้ท่ีครอบคลุม 9 องค�ประกอบคุณภาพ และเป;นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ด3าน คือ 
1. มาตรฐานด3านคุณภาพบัณฑิต 2. มาตรฐานด3านการบริการจัดการอุดมศึกษา และ 3. มาตรฐานด3านการ
สร3างและพัฒนาความรู3 และสังคมแห6งการเรียนรู3 กําหนดตัวบ6งชี้เป;น 2 ประเภท คือ ตัวบ6งชี้คุณภาพ และ   
ตัวบ6งชี้เชิงปริมาณ 
 

  การกําหนดเกณฑ�ประเมินคุณภาพ กําหนดเกณฑ�การประเมินตัวบ6งชี้เป;น 5 ระดับ มีคะแนน
ต้ังแต6 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม6มีการดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม6ครบท่ีจะได3 1 คะแนน ให3ได3 0 คะแนน สําหรับ
การประเมินเปDาหมาย และพัฒนาการไม6คิดค6าคะแนน แต6ให3ระบุบรรลุเปDาหมายหรือไม6บรรลุเปDาหมาย และ  
มีพัฒนาการ หรือไม6มีพัฒนาการเท6านั้น สําหรับความหมายของการให3คะแนน ดังนี้ 
 

  คะแนน 0.00 - 1.50 หมายถึง  การดําเนินงานต3องปรับปรุงเร6งด6วน 
  คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต3องปรับปรุง 
  คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช3 
  คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 
  คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 

  
  การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปDาหมาย ไม6มีการกําหนดค6าคะแนน พิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานในรอบป!ท่ีประเมินเปรียบเทียบกับเปDาหมายท่ีกําหนดไว3 ถ3าตัวบ6งชี้ใดมีผลการดําเนินงาน
เป;นไปตามเปDาหมายท่ีกําหนด หรือสูงกว6าเปDาหมาย ถือว6าบรรลุเปDา 
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คณะสังคมศาสตร� มีการดําเนินงานตามองค�ประกอบคุณภาพ 9 องค�ประกอบ จํานวน 24 
ตัวบ6งชี้ สามารถประเมินได3ครบทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปFจจัยนําเข3า กระบวนการ ผลผลิตและ
ผลลัพธ� โดยในรอบป!การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)  มีคะแนนเฉลี่ย 4.83  
ได(คุณภาพระดับ ดีมาก ส6วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได(คุณภาพระดับ ดี 
แสดงได3ดังตาราง 2.1 
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ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค.ประกอบคุณภาพ 9 ด(าน (คะแนนเต็ม 5) 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป�การศึกษา 2555 (เต็ม 5) 

ป4จจัยนําเข(า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 
องค.ประกอบ

คุณภาพ 

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม 
สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค. 
และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

2. การผลิต
บัณฑิต  

3.61 3.61 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 5.00 2.38 2.82 5.00 2.99 3.39 4.48 4.48 2.38 3.67 4.23 4.23 2.99 3.82 

3. กิจกรรม
การพัฒนา
นิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

4. การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.50 3.50 3.50 - 2.64 2.64 - 2.64 2.64 5.00 5.00 2.64 3.82 4.00 4.00 2.64 3.32 
5. การ
บริการทาง
วิชาการแก>
สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 - 3.94 3.94 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.94 3.97 

6. การทํานุ
บํารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 
 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67 
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คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป�การศึกษา 2555 (เต็ม 5) 
ป4จจัยนําเข(า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 
องค.ประกอบ

คุณภาพ 

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม 
สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

7. การ
บริหารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.25 4.25 4.25 - 4.65 4.65 - 4.75 4.75 5.00 5.00 4.65 4.93 4.25 4.25 4.75 4.35 

8. การเงิน
และ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

9. ระบบ
และกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.82 4.82 - 4.38 4.38 5.00 5.00 4.82 4.91 5.00 5.00 4.38 4.69 

เฉลี่ย
ภาพรวม 

3.96 3.96 5.00 5.00 5.00 4.47 4.44 4.47 5.00 3.45 3.55 5.00 3.53 3.63 4.83 4.82 3.45 4.32 4.41 4.38 3.53 4.10 

ระดับ
คุณภาพ 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก พอใช( ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก พอใช( ดี ดี ดี ดี ดี 
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  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสังคมศาสตร� ในรอบป!การศึกษา 2555 
สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค�ประกอบ ได3ดังนี้ 
 
องค.ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค. และแผนดําเนินการ 
 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค�ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และ        
แผนดําเนินการ ของคณะสังคมศาสตร� ซ่ึงเป;นองค�ประกอบท่ีคํานึงถึงการดําเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน และ
วัตถุประสงค� ท่ีหน6วยงานกําหนดไว3 และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมท้ังแสดงให3เห็น
ถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานท่ีหน6วยงานกําหนด จํานวน 1 ตัวบ6งชี้ และตัวบ6งชี้ สมศ.3 ตัว
บ6งชี้ ซ่ึงไม6นําคะแนนมาประเมินท้ัง 3 ตัวบ6งชี้ พบว6า คณะสังคมศาสตร. มีผลการประเมินตนเอง เท>ากับ 5.00 อยู>
ระดับ ดีมาก ซ่ึงสอดคล(องกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ>งช้ีของมหาวิทยาลัย ได(
คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได(คุณภาพระดับ ดีมากสําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได3  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค�ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� 
และแผนดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน>วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

องค.ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค. และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ>งชี้ 5.00 5.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ข3อ 5 8 8 8 5 5 

สมศ.16.1 ผลการบรหิารสถาบัน
ให3เกิดอัตลักษณ� 

ข3อ       

สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ� 

คะแนน       

สมศ.17 ผลการพัฒนาตาม
จุดเน3นและจุดเด6นท่ีส6งผล
สะท3อนเป;นเอกลักษณ�ของ
สถาบัน 

ข3อ       
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องค.ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค. และแผนดําเนินการ 
 
ตัวบ>งช้ีท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี กระบวนการ 
เปIาหมาย 8 ข3อ 
รอบระยะเวลา ป!งบประมาณ พ.ศ.2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ�ท่ีสอดคล3องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมี
ส6วนร6วมของบุคลากรในคณะ และได3รับความเห็นชอบจากกรรมการประจํา
คณะ  โดยเป;นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ�ของ
มหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล3องกับจุดเน3นของ
กลุ6มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป! ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2552-2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2552-2555) 

� � 2. มีการถ6ายทอดแผนกลยุทธ�ระดับคณะไปสู6ทุกหน6วยงานภายใน 

� � 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ�เป;นแผนปฏิบัติการประจําป!ครบ 4 พันธกิจ 
คือ ด3านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

� � 4. มีตัวบ6งชี้ของแผนกลยุทธ� แผนปฏิบัติการประจําป! และค6าเปDาหมายของแต6ละ
ตัวบ6งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติ
การประจําป! 

� � 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป!ครบ 4 พันธกิจ 

� � 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ6งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป! อย6าง
น3อยป!ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต6อผู3บริหารเพ่ือพิจารณา 

� � 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ6งชี้ของแผนกลยุทธ� อย6างน3อยป!ละ 1 
ครั้ง และรายงานผลต6อผู3บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

� � 8. มีการนําผลการพิจารณาข3อคิดเห็นและข3อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
คณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจําป! 
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ผลการดําเนินงาน 
 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ�ท่ีสอดคล3องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส6วนร6วมของ
บุคลากรในคณะ และได3รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะโดยเป;นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล3องกับจุดเน3นของ
กลุ6มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป! ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

คณะสังคมศาสตร�ได3ทําการทบทวนสภาพแวดล3อมปFจจัยภายนอกและภายใน (SWOT) จาก
บุคลากรในคณะระหว6างวันท่ี 1 - 4 มิถุนายน 2555 และ 19 – 31 กรกฎาคม 2555 (1.1-1-7 สรุปข3อมูล
การวิเคราะห�สภาพแวดล3อมจุดอ6อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค) 

 
2. มีการถ6ายทอดแผนกลยุทธ�ระดับคณะไปสู6ทุกหน6วยงานภายใน 
คณะสังคมศาสตร�มีการถ6ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป!ไปสู6หน6วยงานภายในโดยทําบันทึก

ข3อความเป;นลายลักษณ�อักษรไปยังรองคณบดี หัวหน3าภาควิชาต6าง ๆ และหัวหน3าสํานักงานเลขานุการคณะ 
(1.1-2-1 บันทึกขอส6งแผนปฏิบัติราชการ 2555) 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ�เป;นแผนปฏิบัติการประจําป!ครบ 4 พันธกิจ คือ ด3านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะสังคมศาสตร�มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ� (strategic map) เพ่ือช6วยในการแปลงแผนกลยุทธ�
ไปสู6แผนปฏิบัติราชการตามกระบวนการของ Balance scorecard แผนปฏิบัติราชการประจําป! 2555 
สอดคล3องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด3วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร� ท่ีครอบคลุม 4 
พันธกิจ คือ ด3านการผลิตบัณฑิต ด3านการวิจัย ด3านการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(1.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 2555) 

 
4. มีตัวบ6งชี้ของแผนกลยุทธ� แผนปฏิบัติการประจําป! และค6าเปDาหมายของแต6ละตัวบ6งชี้ เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจําป! 
แผนปฏิบัติราชการคณะสังคมศาสตร�มีการจัดทําตัวบ6งชี้ (KPI) พร3อมค6าเปDาหมาย (target) ของแต6

ละประเด็นยุทธศาสตร�ท่ีจะใช3วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ท้ังนี้มีกระบวนการส6งเสริมให3ผู3มี
ส6วนเก่ียวข3องท้ังในระดับรองคณบดี หัวหน3าภาควิชา มีส6วนร6วมในการจัดทําค6าเปDาหมายดังเอกสาร  
(1.1-4-2, 1.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 2555) 
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5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป!ครบ 4 พันธกิจ 
คณะสังคมศาสตร�ได3ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการครบท้ัง 4 พันธกิจ (1.1-5-2) 
 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ6งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป!อย6างน3อยป!ละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต6อผู3บริหารเพ่ือพิจารณา 
มีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการต6าง ๆ ของภาควิชา อย6างน3อยป!ละ 2 ครั้ง ดังเอกสาร 

(1.1-6-1) 
 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ6งชี้ของแผนกลยุทธ� อย6างน3อยป!ละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลต6อผู3บริหารและคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
คณะสังคมศาสตร�มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ6งชี้ของแผนปฏิบัติราชการอย6างน3อย    

ป!ละ 1 ครั้ง และรายงานต6อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ดังเอกสาร (1.1-7-2) 
 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข3อคิดเห็น และข3อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป 

ปรับปรุงแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจําป! 
มีการนําผลการพิจารณาข3อคิดเห็น และข3อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําป!ต6อไป 

เช6นการเพ่ิมเติม “โครงการสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือการตีพิมพ�เผยแพร6” เนื่องจากร3อยละของงานวิจัยหรือ
งานสร3างสรรค�ท่ีตีพิมพ�เผยแพร6ในระดับชาติหรือนานาชาติต6ออาจารย�ประจํามีผลการดําเนินงานตํ่ากว6า
เปDาหมายดังเอกสาร (1.1-8-2) 

  

เกณฑ.การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข3อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน 

(ข(อ) 
ผลการประเมินตามเกณฑ. 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวบ>งชี้

ที่ 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

1.1 8 8 8  5 5 5 8  บรรลุ 8 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน 

(ข(อ) 
ผลการประเมินตามเกณฑ. 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวบ>งชี้

ที่ 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

1.1 8 8 8  5 5 5 8  บรรลุ 8 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ�ที่สอดคล3องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส6วนร6วมของบุคลากรในคณะ และ
ได3รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะโดยเป;นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ�
ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล3องกับจุดเน3นของกลุ6มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป! ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551-2554) 

1.1-1-1 เอกสารแผนกลยทุธ�/นโยบายของมหาวิทยาลยั/ของคณะ 
1.1-1-2 เอกสารแผนปฏิบัติราชการ 4 ป! 
1.1-1-3 เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําป! 2555 
1.1-1-4 เอกสาร Web site  ที่แสดงการเผยแพร6ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� 
1.1-1-5 เอกสารวิเคราะห�ความสอดคล3องระหว6างปรัชญา หรือปณิธาน กับนโยบายและกลยุทธ� 
1.1-1-6 เอกสาร/หลักฐานการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ� (strategy) เพื่อนําคณะไปสู6

ความสําเร็จ 
1.1-1-7 เอกสาร/หลักฐานว6าคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ� (strategy) ร6วมวิเคราะห�จุดอ6อน 

จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพื่อวิเคราะห�สภาพแวดล3อมและประเมินตนเอง  
1.1-1-8 เอกสาร/หลักฐานว6าคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ� (strategy) ร6วมกันยกร6างวิสัยทัศน� 

พันธกิจ แผนยทุธศาสตร�ของคณะ เปDาประสงค�เชงิยุทธศาสตร� กลยุทธ�และตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนยทุธศาสตร� 

1.1-1-9 เอกสารที่แสดงว6าแผนกลยุทธ�ทีค่ณะกําหนดควรผ6านการประชาพิจารณ�ร6วมกันจากทั้ง
ผู3บริหาร อาจารย�และเจ3าหน3าที ่เพื่อให3เกิดการยอมรับของทุกฝnาย 

1.1-1-10 เอกสารรายงานการประชุมกรรมการประจําคณะ  
ที่ระบุว6าแผนกลยทุธ�ของคณะได3รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ 

2. มีการถ6ายทอดแผนกลยุทธ�ระดับคณะไปสู6ทุกหน6วยงานภายใน  
1.1-2-1 เอกสารการถ6ายทอดแผนกลยุทธ�ระดับคณะไปสู6หน6วยงานภายใน เช6น แผ6นพับและโปสเตอร� แจก

ให3บุคลากรทุกคนได3รับทราบ 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1.1-2-2 เอกสารการประชาสัมพันธ�แผนยุทธศาสตร�ของคณะ  บน home page ของคณะ เพื่อให3

ภาควิชา/สํานักงานเลขาการคณะได3เข3าถึงข3อมูล และเป;นการประชาสัมพนัธ�ให3
บุคคลภายนอกได3รับทราบโดยทั่วถึงกัน 

1.1-2-3 เอกสารการกําหนดเปDาหมายการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ� ของแต6ละหน6วยงานภายใน 
และมีการมอบหมายอย6างเป;นทางการ 

1.1-2-4 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ�เป;นแผนปฏิบัติการประจําป!ครบ 4 พันธกิจ คือ ด3านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.1-3-1 เอกสารแผนที่กลยุทธ� (Strategic Map) เพื่อช6วยในการแปลงแผนกลยุทธ�ไปสู6แผนปฏิบตัิ
การตามกระบวนการของ Balance scorecard 

1.1-3-2 เอกสารการจัดทําแผนกลยุทธ�สอดคล3องกับแผนปฏิบัติราชการประจําป! 2555 ทั้ง 4 
พันธกิจ คือ ด3านการผลิตบัณฑติ การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทาํนบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4. มีตัวบ6งชี้ของแผนกลยุทธ� แผนปฏิบัติการประจําป! และค6าเปDาหมายของแต6ละตัวบ6งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจําป! 

1.1-4-1 เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําป! ที่กําหนดตัวบ6งชี้ (KPI) และค6าเปDาหมาย (target) 
ของแต6ละตัวบ6งชี ้

1.1-4-2 เอกสารกระบวนการส6งเสริมให3ผู3ที่เก่ียวข3องมีส6วนร6วมในการจดัทําตัวบ6งชี้และกําหนดค6า
เปDาหมาย 

5. มีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจาํป!ครบ 4 พันธกิจ 
1.1-5-1 เอกสารหรือรายงานการประชุม ที่แสดงให3เห็นว6ามีการรายงานการดําเนินงานตามตัว

บ6งชี้ที่กําหนด 
1.1-5-2 เอกสารแบบรายงานแผนปฏิบัตริาชการประจาํป! 2555 และผลการดําเนินงาน 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ6งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป!อย6างน3อยป!ละ 2 คร้ัง และรายงานผล
ต6อผู3บริหารเพื่อพิจารณา 

1.1-6-1 เอกสารการติดตามผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏิบัติการว6าเป;นไปตามแผนหรือไม6และมี
การรายงานผลการดําเนนิตามตวับงชี้เทียบกับค6าเปDาหมายเสนอต6อผู3บริหาร หากไม6
เป;นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห�ถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางแก3ไขปรับปรุง 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ6งชี้ของแผนกลยุทธ� อย6างน3อยป!ละ 1 คร้ัง และรายงานผลต6อ
ผู3บริหารและคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

1.1-7-1 เอกสารที่แสดงให3เห็นว6า มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบ6งชี ้การประเมินตาม
เกณฑ�ฯ ข3อนี้ต3องสอดคล3องกับเกณฑ�การประเมินตัวบ6งชีท้ี่ 9.1 ในมาตรฐานข3อ 5 ต3อง
ส6งผลให3มีการพัฒนาผลการดาํเนินงานตามตัวบ6งชี้ของแผนกลยทุธ� 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1.1-7-2 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ที่มีการประเมินผลการดําเนนิงาน

ตามแผนกลยุทธ�โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ6งชี้การดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ�กับค6า
เปDาหมาย และนําผลการประเมินที่ได3บรรจุเข3าวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเป;นประจําอย6างน3อยป!ละ 1 คร้ัง 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข3อคิดเห็น และข3อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป ปรับปรุงแผนกลยุทธ�
และแผนปฏิบัติการประจําป! 

1.1-8-1 เอกสารที่แสดงถึงการมอบหมายผู3รับผิดชอบในการดาํเนินงานตามข3อเสนอแนะทีไ่ด3รับ
มา และมีการจัดทําแผนการปรับปรุงตามข3อเสนอแนะ 

1.1-8-2 เอกสารที่แสดงถึงว6าได3มีการนาํแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจําป!ที่ได3รับการ
ปรับปรุงเสนอคณะกรรมการประจําคณะ 

 
 

กลุ>มตัวบ>งช้ีอัตลักษณ. 
 

ตัวบ>งช้ีท่ี 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ.ของสถาบัน (ไม>คิดค>าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

 
ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  .... ข3อ (ดูจาก SAR ป�การศึกษา 2554) 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1. มีการกําหนดกลยุทธ�และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล3องกับอัตลักษณ�ของสถานศึกษา 
โดยได3รับการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

� � 2.  มีการสร3างระบบการมีส6วนร6วมของผู3เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ�ที่
กําหนดอย6างครบถ3วนสมบูรณ� 

� � 3.  ผลการประเมินของผู3เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบตัิงานของสถานศึกษาที่
สอดคล3องกับอัตลักษณ� ไม6ต่าํกว6า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

� � 4.  ผลการดําเนนิงานก6อให3เกิดผลกระทบที่เป;นประโยชน�และ/หรือสร3างคุณค6าต6อสงัคม 

� � 5.  ผู3เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบนั ได3รับการยกย6องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ� 
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ผลการดําเนินงาน 
1. ...................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................  
3. ......................................................................................................................................................  
4. ...................................................................................................................................................... 
5. ...................................................................................................................................................... 

 

เกณฑ.การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

16.1          
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให3ใส6เครื่องหมาย � ในช6อง � โดยกรอกข3อมูลผลการดําเนินงาน
ตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต6างกันในส6วนของ
หมายเหตุ) 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

16.1          
หมายเหตุ :   
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

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 
ปฏิบัติได3 1 ข3อ ปฏิบัติได3 2 ข3อ ปฏิบัติได3 3 ข3อ ปฏิบัติได3 4 ข3อ ปฏิบัติได3 5 ข3อ 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ. (ไม>คิดค>าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 
 

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  ค6าคะแนน ... (ดูจาก SAR ป�การศึกษา 2554) 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน (ป�การศึกษา) ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน 

2553 2554 2555 
1 ผลรวมของค6าคะแนนที่ได3จากการประเมินบณัฑิต    
2 จํานวนบัณฑิตทีไ่ด3รับการประเมินทั้งหมด    
3 จํานวนผู3สาํเร็จการศึกษาทั้งหมด    
4 ค6าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน    

 

เกณฑ.การประเมิน  
 ใช3ค6าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัว

บ>งชี้ท่ี 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมา

ย 
2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมา
ย 

2556 
   16.2 

 
 

 
 

 
       

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให3ใส6เคร่ืองหมาย � ในช6อง � โดยกรอกข3อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต6างกันในส6วนของหมายเหตุ) 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัว

บ>งชี้ท่ี 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมา

ย 
2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมา
ย 

2556 
   16.2 

 
 

 
 

 
       

หมายเหตุ :   
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.2-1  
 

ตัวบ>งช้ีท่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน(นและจุดเด>นท่ีส>งผลสะท(อนเปQนเอกลักษณ.ของสถาบัน  
(ไม>คิดค>าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

 
ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  .... ข3อ (ดูจาก SAR ป�การศึกษา 2554) 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1. มีการกําหนดกลยุทธ�การปฏิบัตงิานทีส่อดคล3องกับจุดเน3น จุดเด6น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดยได3รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

� � 2.  มีการสร3างระบบการมีส6วนร6วมของผู3เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ�ที่
กําหนดอย6างครบถ3วนสมบูรณ� 

� � 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนนิการตามจุดเน3น และ
จุดเด6น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม6ต่ํากว6า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

� � 4.  ผลการดําเนนิงานบรรลุตามจุดเน3น จุดเด6น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน�และสร3างคุณค6าต6อสังคม 

� � 5.  ผู3เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบนั มีเอกลักษณ�ตามจุดเน3น จุดเด6น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่กําหนด และได3รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

 

ผลการดําเนินงาน 
1. ...................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................  
3. ...................................................................................................................................................... 
4. ..................................................................................................................................................... 
5. ...................................................................................................................................................... 
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เกณฑ.การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 25553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

17          
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให3ใส6เครื่องหมาย � ในช6อง � โดยกรอกข3อมูลผลการดําเนินงาน
ตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต6างกันในส6วนของ
หมายเหตุ) 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 25553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

17          
หมายเหตุ :   

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

17-1-1  
17-2-1  
17-3-1  
17-4-1  
17-5-1  

 

 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได3 1 ข3อ ปฏิบัติได3 2 ข3อ ปฏิบัติได3 3 ข3อ ปฏิบัติได3 4 ข3อ ปฏิบัติได3 5 ข3อ 
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องค.ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 

 คณะสังคมศาสตร� ได3กําหนดตัวบ6งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในองค�ประกอบท่ี 2 การผลิต
บัณฑิต ตามตัวบ6งชี้ สกอ. จํานวน 8 ตัวบ6งชี้ และสมศ. 4 ตัวบ6งชี้ (ยกเว(นตัวบ>งช้ีท่ี 4) คณะสังคมศาสตร. 
มีผลการประเมินในภาพรวมขององค.ประกอบท่ี 2 เท>ากับ 3.67 คะแนน อยู>ในเกณฑ.ระดับ ดี ส>วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ>งช้ีของมหาวิทยาลัย ได(คะแนนเฉล่ีย 3.82 ผลประเมินได(
คุณภาพระดับ ดี สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได3  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.3  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค�ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
ผลการดําเนินงาน  

(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน>วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

องค.ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ>งชี้ 3.67 3.82 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบรหิารหลักสตูร 

ข3อ 7 7 7  
 

6 
(ขาดเกณฑ�ข3อ 8) 

5 4 

35 35 3.58 3.58 2.2 อาจารย�ประจําท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร3อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

40 40 
81.50 

42.94 
81.50 

42.94 
  

11 13.50 11 13.50 2.25 2.25 2.3 อาจารย�ประจําท่ีดํารง
ตําแหน6งทางวิชาการ 

ร3อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

15 15 
81.50  81.50    

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย�
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข3อ 7 7 7 5 
(ขาดเกณฑ�ข3อ 6,7) 

5 4 

2.5 ห3องสมุด อุปกรณ�การศึกษา 
และสภาพแวดล3อมการเรียนรู3 

ข3อ 7 7 7 7 5 5 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข3อ 7 7 7 7 5 5 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข3อ 6 6 6 
 

6 5 5 

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสรมิสร3างคุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดให3กับนิสิต 
 
 
 

ข3อ 5 5 5 5 5 5 
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ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน>วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

360 360 สมศ.1 บัณฑิตปรญิญาตรีท่ีได3
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป! 

ร3อยละ 80 80 
425 

84.71 
425 

84.71 3.51 3.51 

   จํานวนผู3ตอบแบบสํารวจ คน     660 660   
   จํานวนผู3สําเร็จการศึกษาท้ัง
ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค
นอกเวลาราชการ) 

คน     693 693   

   จํานวนผู3สําเร็จการศึกษาท่ีได3
งานทําและประกอบอาชีพอิสระ 

คน     360 360   

   จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต6อ คน     153 153   
   จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก6อน
เข3าศึกษา 

คน     9 9   

   จํานวนบัณฑิตท่ีได3รับการ
เกณฑ�ทหาร ลาอุปสมบท 

คน     2 2   

   จํานวนบัณฑิตท่ีไม6ได3งานทํา คน     136 136   
   จํานวนบัณฑิตท่ีไม6ประสงค�
ทํางาน 

คน         

   เงินเดือนหรือรายได3ต6อเดือน
ของผู3สําเรจ็การศึกษาท่ีได3งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน     15,311.27 15,311.27   

สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตร ีโท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห6งชาต ิ

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ3าง 

3.51 3.51 4.11 4.11 4.11 4.11 

6.5  สมศ.3 ผลงานของผู3สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทท่ี
ได3รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร6 

ร3อยละ 15 15 
367 

0.35 
 

   

   จํานวนผู3สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมด 

คน   367    

   การตีพิมพ�เผยแพร6สู6สาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
 

ผลงาน   26    
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ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน>วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

   มีการตีพิมพ�ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceeding)  

ผลงาน       

   มีการตีพิมพ�ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ�ในวารสาร
ระดับชาต ิ

ผลงาน       

   มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ 

ผลงาน       

   งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการ
เผยแพร6ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน       

   งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการ
เผยแพร6ในระดับชาต ิ

ผลงาน       

   งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการ
เผยแพร6ในระดับความร6วมมือ
ระหว6างประเทศ 

ผลงาน       

   งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการ
เผยแพร6ในระดับภูมภิาคอาเซียน 

ผลงาน       

   งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการ
เผยแพร6ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน       

  สมศ.4 ผลงานของผู3สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ี
ได3รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร6 

ร3อยละ   
 

 
 

   

   จํานวนผู3สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

คน       

   มีการตีพิมพ�ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือ
มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข3อมูล TCI 

ผลงาน       
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ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน>วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

   มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู6ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน       

   มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู6
ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน       

   มีการตีพิมพ�ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานข3อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในป!
ล6าสดุใน subject category ท่ี
ตีพิมพ�หรือมีการตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีช่ือปรากฏอยู6ในฐานข3อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน       

   งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการ
เผยแพร6ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน       

   งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการ
เผยแพร6ในระดับชาต ิ

ผลงาน       

   งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการ
เผยแพร6ในระดับความร6วมมือ
ระหว6างประเทศ 

ผลงาน       

   งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการ
เผยแพร6ในระดับภูมภิาคอาเซียน 

ผลงาน       

   งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการ
เผยแพร6ในระดับนานาชาต ิ
 
 
 

ผลงาน       
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ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน>วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

319 319 สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย� สัดส6วน   
81.5 

3.91 
81.5 

3.91 3.26 3.26 

   อาจารย�วุฒิปริญญาตร ี คน   - -   
   อาจารย�วุฒิปริญญาโท คน   38.5 38.5   
   อาจารย�วุฒิปริญญาเอก คน   14 14   
   ผู3ช6วยศาสตราจารย�วุฒิ
ปริญญาตร ี

คน   - -   

   ผู3ช6วยศาสตราจารย�วุฒิ
ปริญญาโท 

คน   4 4   

   ผู3ช6วยศาสตราจารย�วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน   14 14   

   รองศาสตราจารย�วุฒิปรญิญา
ตร ี

คน   - -   

   รองศาสตราจารย�วุฒิปรญิญา
โท 

คน   4 4   

   รองศาสตราจารย�วุฒิปรญิญา
เอก 

คน   7 7   

   ศาสตราจารย�วุฒิปรญิญาตร ี คน   - -   
   ศาสตราจารย�วุฒิปรญิญาโท คน   - -   
   ศาสตราจารย�วุฒิปรญิญาเอก คน   - -   
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ตัวบ>งช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ>งช้ี      กระบวนการ 
เปIาหมาย  7 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 

เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1. มีระบบและกลไกการเปyดหลักสตูรใหม6และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัตทิี่
กําหนดโดยมหาวทิยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

� � 2. มีระบบและกลไกการปyดหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

� � 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให3เป;นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ หมายถึง ต3องมีการประเมินผลตาม “ตัว
บ6งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม6มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให3ประเมินตามตัวบ6งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก
ที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต3องได3รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค�กร
วิชาชีพที่เก่ียวข3องด3วย 

    (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก6าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม6ได3ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห6งชาติก6อนป!การศึกษา 2555 ให3ยึดตามเกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

� � 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให3มีการดําเนินการได3ครบถ3วนทั้งข3อ 1 ข3อ 2 
และข3อ 3 ข3างต3นตลอดเวลาที่จดัการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย6างน3อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ จะต3องควบคุมกํากับ
ให3การดําเนินงานตามตัวบ6งชี้ในข3อ 3 ผ6านเกณฑ�การประเมิน 5 ข3อแรกและอย6างน3อย
ร3อยละ 80 ของตัวบ6งชี้ที่กําหนดในแต6ละป! ทุกหลักสูตร 

� � 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให3มีการดําเนินการได3ครบถ3วนทั้งข3อ 1 ข3อ 2 
และข3อ 3 ข3างต3นตลอดเวลาที่จดัการศึกษา และมีการพฒันาหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
ผลการประเมินในข3อ4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห6งชาต ิจะต3องควบคุมกํากับให3การดําเนนิงานตามตัวบ6งชี้ในข3อ 3 
ผ6านเกณฑ�การประเมินครบทุกตัวบ6งชี้และทุกหลักสูตร 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

- - 6. เกณฑ�มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ6ม ค1 และ ค2  
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ไม6มกีารประเมิน) 

� � 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน3นการวิจัยที่เปyดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกว6าร3อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑ�มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ6ม ค1 และ ง) 

� � 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน3นการวิจัยที่เปyดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู6ในหลักสูตรมากกว6าร3อยละ 30 ของจํานวนนิสิต
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ�มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ6ม ค1 และ ง) 

 

 
ผลการดําเนินงาน 
 
 ป!การศึกษา 2555 คณะสังคมศาสตร�ประเมินตนเองว6ามีผลการดําเนินงาน 7 ข3อ ดังนี้  

1.มีระบบและกลไกการเปyดหลักสูตรใหม6และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 คณะสังคมศาสตร�มีกระบวนการในการเปyดหลักสูตรใหม6/ปรับปรุงหลักสูตร/เอกสารกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีการแต6งต้ังคณะกรรมการหลักสูตรแต6ละสาขาวิชา คณะกรรมการ
ฝnายวิชาการ และมีคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 

2.มีระบบและกลไกการปyดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 
   คณะสังคมศาสตร�มีระบบและกลไกการปyดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให3เป;นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห6งชาติ หมายถึง ต3องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ6งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม6มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให3ประเมินตามตัวบ6งชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 1) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต3องได3รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค�กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข3องด3วย 
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(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก6าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม6ได3ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห6งชาติก6อนป!การศึกษา 2555 ให3ยึดตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548) 
 คณะสังคมศาสตร� มีการดําเนินงานทุกหลักสูตรให3 เป;นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ 
 

4.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให3มีการดําเนินการได3ครบถ3วนท้ังข3อ 1 ข3อ 2 และข3อ 3 
ข3างต3นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย6างน3อยตามกรอบเวลาท่ีกําหนด
ในเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห6งชาติ จะต3องควบคุมกํากับให3การดําเนินงานตามตัวบ6งชี้ในข3อ 3 ผ6านเกณฑ�การประเมิน 5 ข3อแรกและ
อย6างน3อยร3อยละ 80 ของตัวบ6งชี้ท่ีกําหนดในแต6ละป! ทุกหลักสูตร 
 คณะสังคมศาสตร� มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให3มีการดําเนินการได3ครบถ3วนท้ังข3อ 1 
ข3อ 2 และข3อ 3 ข3างต3นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย6างน3อยตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรฯ 
 

5.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให3มีการดําเนินการได3ครบถ3วนท้ังข3อ 1 ข3อ 2 และข3อ 3 
ข3างต3นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข3อ4 กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ จะต3องควบคุมกํากับให3การ
ดําเนินงานตามตัวบ6งชี้ในข3อ 3 ผ6านเกณฑ�การประเมินครบทุกตัวบ6งชี้และทุกหลักสูตร 
   คณะสังคมศาสตร� มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให3มีการดําเนินการได3ครบถ3วนท้ังข3อ 1 
ข3อ 2 และข3อ 3 ข3างต3นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน 
 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน3นการวิจัยท่ีเปyดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนมากกว6าร3อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
 คณะสังคมศาสตร� มีหลักสูตรท่ีได3รับการอนุมัติเปyดสอนจํานวนท้ังหมด 15 หลักสูตร เป;นหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 7 หลักสูตร เป;นหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตศึกษา จํานวน 7 หลักสูตร และ
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร  
 ในหลักสูตรมหาบัณฑิตศึกษามีหลักสูตรท่ีเน3นการวิจัย จํานวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร รวม 7 หลักสูตร  
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8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน3นการวิจัยท่ีเปyดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยู6ในหลักสูตรมากกว6าร3อยละ 30 ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
 คณะสังคมศาสตร� ได3รับการอนุมัติเปyดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 7 หลักสูตร และ
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 1 หลักสูตร มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน3นการวิจัย จํานวน 6 หลักสูตร มีจํานวน
นิสิต 171 คน และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร มีจํานวนนิสิต 19 คน รวม 7 หลักสูตร มี
จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข3าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน3นการวิจัยท่ีเปyดสอนท้ังหมด  
190 คน 
 
เกณฑ.การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน 

(ข(อ) 
ผลการประเมินตามเกณฑ. 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวบ>งชี้

ที่ 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2.1 7 2 7 5 2 5 7  บรรลุ 7 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน 

(ข(อ) 
ผลการประเมินตามเกณฑ. 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวบ>งชี้

ที่ 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2.1 7 2 6 5 2 4 7  ไม6บรรล ุ 7 

หมายเหตุ ขาดเกณฑ�ข3อท่ี 8 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ  
ตามเกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข3อ 

ตามเกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข3อ 

ตามเกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข3อ  

ตามเกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข3อตามเกณฑ�ท่ัวไปและ
ครบถ3วนตามเกณฑ�มาตรฐาน

เพ่ิมเตมิเฉพาะกลุ6ม 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีระบบและกลไกการเปyดหลักสูตรใหม6และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2.1-1-1 เอกสารกําหนดวิธีการ หรือ ข้ันตอนในการดําเนนิการเปyด/ปรับปรุงหลักสูตร/เอกสาร
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา 

2.1-1-2 เอกสารแต6งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรแต6ละหลักสูตร/คณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

2.1-1-3 เอกสารคําสั่งแต6งตั้งคณะกรรมการฝnายวิชาการ ของคณะ/ภาควชิา/โครงการสหวิทยา 
2.1-1-4 เอกสารคําสั่งแต6งตั้งคณะกรรมการประจําคณะ 
2.1-1-5 เอกสารการวิจัยสถาบนั/การประเมินหลักสูตร 
2.1-1-6 เอกสารการเสนอขออนุมัติเปyด/ปรับปรุงหลักสูตร 
2.1-1-7 การอนุมัติเปyด/ปรับปรุงหลักสูตร โดยสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร�/สกอ. ให3ความ

เห็นชอบ 
2.1-1-8 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการฝnายวิชาการของคณะ/ภาควิชา/โครงการสห

วิทยาการ 
2.1-1-9 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา/

โครงการสหวิทยาการ 
2.1-1-10 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
2.1-1-11 เอกสารฐานข3อมูล Online หลักสูตร และ มคอ.2 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

2. มีระบบและกลไกการปyดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

2.1-2-1 เอกสารเก่ียวกับระบบกลไกการปyดหลักสูตร/เอกสารแบบขอปyดหลักสูตร/เอกสารขอปyด
หลักสูตร  

2.1-2-2 เอกสารการประชุมเก่ียวกับระบบและกลไกการปyดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด/เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ/เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการฝnายบริหารของ
คณะ/ภาควิชา /โครงการสหวิทยาการ  

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให3เป;นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ หมายถึง 
ต3องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ6งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม6มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให3ประเมินตามตัวบ6งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต3องได3รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค�กรวิชาชีพที่เก่ียวข3องด3วย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก6าหรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ยังไม6ได3ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติก6อนป!การศึกษา 2555 ให3ยึด
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ) 

2.1-3-1 เอกสารขออนุมัติหลักสูตร/การปรับปรุงหลักสูตร  
2.1-3-2 เอกสารเล6มหลักสูตรที่ได3รับอนมัุติให3เปyดสอน 
2.1-3-3 เอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. 2552  

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-1-1) 
2.1-3-4 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการฝnายวิชาการของคณะ/ภาควิชา/ 

โครงการสหวิทยาการ (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-1-8  และ2.1-1-9) 
2.1-3-5 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-1-10) 
2.1-3-6 เอกสารเก่ียวกับการรับรองหลักสูตรวิชาชีพ  
2.1-3-7 เอกสารการเข3าร6วมการปฐมนิเทศหรืคําแนะนาํด3านการจดัการเรียนการสอนของอาจารย�

ใหม6  
2.1-3-8 เอกสารการเข3าร6วมการพัฒนาทางวิชาการ/และหรือวิชาชีพของอาจารย�ประจาํทุกคนใน

หลักสูตรอย6างน3อยป!ละ 1 คร้ัง 
2.1-3-9 เอกสาร มคอ.ที่สาขาวิชาดาํเนนิการกรอกข3อมูลแล3ว 

- มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัสาขา/สาขาวชิา  
      (ดูหลักฐานในเล6มหลักสูตรที่ปรับปรุงในป!การศึกษา 2554 เป;นต3นไป)  
- มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
- มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
- มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม(ถ3ามี) 
- มคอ.5 รายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา 
- มคอ.6 รายงานผลการดําเนนิการของประสบการณ�ภาคสนาม(ถ3ามี) 
- มคอ.7 ร ายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

2.1-3-10 เอกสารเก่ียวกับบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนได3รับการพัฒนาวิชาการ หรือ
วิชาชีพ  

2.1-3-11 เอกสารรายงานผลสาํรวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต6อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม6น3อยกว6า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

2.1-3-12 เอกสารรายงานผลสาํรวจความพึงพอใจของผู3ใช3บัณฑิตที่มีต6อบณัฑิตเฉลี่ยไม6น3อยกว6า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5   

2.1-3-13 เอกสารสนับสนุนการให3คําแนะนํานสิิต 
- คําร3องทั่วไป 
- อ่ืนๆ (ถ3ามี) 
 
 



 

                                                 

- 129 - 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให3มีการดําเนินการได3ครบถ3วนทั้งข3อ 1 ข3อ 2 และข3อ 3 ข3างต3น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย6างน3อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ จะต3อง
ควบคุมกํากับให3การดําเนินงานตามตัวบ6งชี้ในข3อ 3 ผ6านเกณฑ�การประเมิน 5 ข3อแรกและอย6างน3อยร3อยละ 80 
ของตัวบ6งชี้ที่กําหนดในแต6ละป! ทุกหลักสูตร 

2.1-4-1 เอกสารคําสั่งแต6งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ 
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-1-2) 

2.1-4-2 เอกสารคําสั่งแต6งตั้งคณะกรรมการฝnายวชิาการ ของคณะ/ภาควิชิ/โครงการสหวิทยา  (ดู
หลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-1-3) 

2.1-4-3 เอกสารคําสั่งแต6งตัง้คณะกรรมการประจาํคณะ (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-1-4) 
2.1-4-4 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต6างๆ ที่มีการวิเคราะห�การดําเนินหลักสูตร

ตามข3อ 1 ข3อ 2 และข3อ 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 รายงานวิจัยสถาบนั) 
2.1-4-6 เอกสารการกําหนดระบบการรายงานผลการดาํเนินงานตามตัวบ6งชี้ของหลักสูตร   

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-1-1 และ 2.1-3-9) 
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให3มีการดําเนินการได3ครบถ3วนทั้งข3อ 1 ข3อ 2 และข3อ 3 ข3างต3น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข3อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ จะต3องควบคุมกํากับให3การดําเนินงานตามตัว
บ6งชี้ในข3อ 3 ผ6านเกณฑ�การประเมินครบทุกตัวบ6งชี้และทุกหลักสูตร 

2.1-5-1 เอกสารคําสั่งแต6งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสตูร (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 
2.1-1-2) 

2.1-5-2 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของแต6ละหลักสูตรและของ
คณะ (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 เอกสารคําสั่งแต6งตั้งคณะกรรมการฝnายวชิาการของคณะ/ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ 

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-1-2   2.1-1-3 และ 2.1-1-4) 
2.1-5-5 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการเก่ียวกับหลักสูตรชุดต6างๆ (ดูหลักฐานเอกสาร

หมายเลข 2.1-1-8  2.1-1-9 และ 2.1-1-10) 
2.1-5-6 เอกสารการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห6งชาต ิ
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
6. มีความร6วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว6างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวข3องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกว6าร3อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ.
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ>ม ค1 และ ค2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.ไม>มีการประเมิน) 

 เกณฑ�มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ6ม ค1 และ ค2 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร�ไม6มีการ
ประเมิน 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน3นการวิจัยที่เปyดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
มากกว6าร3อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ.มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ>ม ค1 
และ ง) 

2.1-7-1 เอกสารหลักสูตรที่เปyดสอนระดบับัณฑติศึกษา (ปริญญาโทแผน ก. และปริญญาเอก)  
ของหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน3นการวิจัยที่เปyดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)  
มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู6ในหลักสูตรมากกว6าร3อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ.
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ>ม ค1 และ ง) 

2.1-8-1 เอกสารแสดงจํานวนนสิิตหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก)  ตามสาขาวชิาที่เปyดสอน 

 
ตัวบ>งช้ีท่ี 2.2  อาจารย.ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี      ปFจจัยนําเข3า 
เปIาหมาย  ร3อยละ 40 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
เกณฑ.มาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใช3เกณฑ�การประเมินจาก 2 แนวทางต6อไปนี้ 
 1. แปลงค6าร3อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป;นคะแนนระหว6าง 0-5 หรือ 

2. แปลงค6าการเพ่ิมข้ึนของค6าร3อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป!ท่ี
ผ6านมาเป;นคะแนนระหว6าง 0-5 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                 

- 131 - 

เกณฑ.การประเมินเฉพาะสถาบันกลุ>ม ค1 และ ง 
 

1. ค6าร3อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให3เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร3อยละ 60 
ข้ึนไป หรือ 

2. ค6าการเพ่ิมข้ึนของร3อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป!ท่ีผ6านมา ท่ี
กําหนดให3เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร3อยละ 12 ข้ึนไป 

 
หมายเหตุ  

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได3รับหรือเทียบเท6าตามหลักเกณฑ�การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให3มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป!
การศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใช3คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได3สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนท่ี
เหมาะสมกว6า ท้ังนี้ ต3องได3รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. การนับจํานวนอาจารย�ประจํา ให3นับตามป!การศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต6อ   
ในกรณีท่ีมีอาจารย�บรรจุใหม6ให3คํานวณตามเกณฑ�การนับจํานวน อาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา ดังนี้  

การนับจํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา ให3นับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้  
9 - 12 เดือน คิดเป;น 1 คน  
6 เดือนข้ึนไปแต6ไม6ถึง 9 เดือน คิดเป;น 0.5 คน  

น3อยกว6า 6 เดือน ไม6สามารถนํามานับได3 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป!การศึกษา 2555 คณะสังคมศาสตร� มีอาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 72.5 คน         
ลาศึกษาต6อ 9 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 36.5 คน และปริญญาเอก 35 คน  
 
  เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

  ร3อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก   = 100
972.5

35
×

+
  =  42.94 

  คะแนนท่ีได3 =  5
60

42.94
×   =  3.58  คะแนน 

 
เกณฑ.การประเมิน 
 ค6าร3อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให3เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร3อยละ 60 ข้ึนไป 
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ผลการประเมินตนเอง 
เง่ือนไขท่ี 1 

ผลการดําเนินงาน 
(ข(อ) 

ผลการประเมินตามเกณฑ. 
(คะแนนเต็ม 5) 

ตัวบ>งชี้
ที่ 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2.2 34/76 
=44.74 

37/81 
=45.68 

35/81.5 
=42.94 

3.73 3.81 3.58 40 บรรลุ 40 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
(ข(อ) 

ผลการประเมินตามเกณฑ. 
(คะแนนเต็ม 5) 

ตัวบ>งชี้
ที่ 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2.2 34/76 
=44.74 

37/81 
=45.68 

35/81.5 
=42.94 

3.73 3.81 3.58 40 บรรลุ 40 

 
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.2-1 เอกสารแสดงวิธีการคํานวณเป;นค6าร3อยละของอาจารย�ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับป!ที่ผ6านมา 
2.2-2 เอกสารแสดงจํานวนรายชื่ออาจารย�ประจาํที่สาํเร็จการศึกษาในระดับต6างๆ 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 2.3  อาจารย.ประจําท่ีดํารงตําแหน>งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี      ปFจจัยนําเข3า 
เปIาหมาย  ร3อยละ 15 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 
เกณฑ.การประเมินเฉพาะสถาบันกลุ>ม ค1 และ ง 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใช3เกณฑ�การประเมินจาก 2 แนวทางต6อไปนี้ 
 1. แปลงค6าร3อยละของอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน6งทางวิชาการเป;นคะแนนระหว6าง 0-5 หรือ 

2. แปลงค6าการเพ่ิมข้ึนของค6าร3อยละของอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน6งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับป!ท่ีผ6านมาเป;นคะแนนระหว6าง 0-5 
เกณฑ.เฉพาะสถาบันกลุ>ม ค1 และ ง 
 1. ค6าร3อยละของอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน6งรองศาสตราจารย�และศาสตราจารย�รวมกัน ท่ี
กําหนดให3เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร3อยละ 30 ข้ึนไป หรือ  

2. ค6าการเพ่ิมข้ึนของร3อยละของอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน6ง รองศาสตราจารย� และ
ศาสตราจารย�รวมกัน เปรียบเทียบกับป!ท่ีผ6านมา ท่ีกําหนดให3เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร3อยละ 6 ข้ึนไป 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป!การศึกษา 2555 คณะ สังคมศาสตร� มีอาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 72.5 คน ลา
ศึกษาต6อ 9 คน มีตําแหน6งทางวิชาการ เป;น ผู3ช6วยศาสตราจารย� 18 คน รองศาสตราจารย� 11 คน และ
ศาสตราจารย� - คน  
 
  เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

 ร3อยละของอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน6งทางวิชาการ   =   100 
11
×

5.81
  =  13.50 

 คะแนนท่ีได3 =  5 
30

13.50
×   = 2.25   คะแนน 
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เกณฑ.การประเมิน 
 
 ค6าร3อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีตําแหน6งรองศาสตราจารย�และศาสตราจารย�รวมกัน ท่ีกําหนดให3
เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร3อยละ 30 ข้ึนไป 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
(ข(อ) 

ผลการประเมินตามเกณฑ. 
(คะแนนเต็ม 5) 

ตัวบ>งชี้
ที่ 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2.3 14/76.5 
=18.30 

11/81 
=13.58 

11/81.5 
=13.50 

3.05 2.26 2.25 15 ไม6บรรล ุ 15 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน 

(ข(อ) 
ผลการประเมินตามเกณฑ. 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวบ>งชี้

ที่ 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2.3 14/76.5 
=18.30 

11/81 
=13.58 

11/81.5 
=13.50 

3.05 2.26 2.25 15 ไม6บรรล ุ 15 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

2.3-1 เอกสารแสดงจํานวนอาจารย�ประจําที่ดาํรงตําแหน6งทางวิชาการของหน6วยงาน 

2.3-2 เอกสารแสดงการคํานวณจาํนวนอาจารย�ประจําที่ดํารงตาํแหน6งรองศาสตราจารย�และ
ศาสตราจารย�ร6วมกันต6ออาจารย�ประจํา หรือการเพิ่มข้ึนของค6าร3อยละอาจารย�ประจําที่
ดํารงตําแหน6งทางวิชาการเปรียบเทียบกับป!ที่ผ6านมา 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี      กระบวนการ 
เปIาหมาย  7 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 

เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�ทั้งด3านวชิาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห�ข3อมูล
เชิงประจักษ� 

� � 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนบัสนนุให3เป;นไปตามแผนที่
กําหนด 

� � 3. มีสวัสดิการเสริมสร3างสุขภาพทีด่ี และสร3างขวัญและกําลังใจให3คณาจารย�และบุคลากร
สายสนับสนนุสามารถทํางานได3อย6างมีประสทิธิภาพ 

� � 4. มีระบบการติดตามให3คณาจารย�และบุคลากรสายสนบัสนุนนําความรู3และทักษะที่ได3
จากการพัฒนามาใช3ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู3ของนิสิต 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข3อง 

� � 5. มีการให3ความรู3ด3านจรรยาบรรณอาจารย�และบุคลากรสายสนบัสนนุ และดูแลควบคุม
ให3คณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัต ิ

� � 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากร
สายสนับสนนุ 

� � 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย�และบุคลากรสายสนบัสนนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                 

- 136 - 

ผลการดําเนินงาน 
 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�ท้ังด3านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห�ข3อมูลเชิงประจักษ� 
 คณะสังคมศาสตร� มีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ของคณะสังคมศาสตร� เพ่ือกําหนด
ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงานประจําป! โดยมีการพิจารณาปรับปรุงแก3ไขแผนพัฒนาพัฒนาบุคลากรให3
สอดคล3องกับความต3องการ 
 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนให3เป;นไปตามแผนท่ีกําหนด 

คณะสังคมศาสตร� มีการคัดเลือกบุคลากรอย6างเป;นระบบ มีความโปร6งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว3
เป;นลายลักษณ�อักษร 

 
3. มีสวัสดิการเสริมสร3างสุขภาพท่ีดี และสร3างขวัญและกําลังใจให3คณาจารย�และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานได3อย6างมีประสิทธิภาพ 
 คณะสังคมศาสตร� ได3ให3ความสําคัญในเรื่องของสภาพแวดล3อม การจัดการพ้ืนท่ี ท่ีเหมาะสม 
 

4. มีระบบการติดตามให3คณาจารย�และบุคลากรและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู3และทักษะที
ได3จากการพัฒนามาใช3ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู3ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข3อง 

คณะสังคมศาสตร� ได3มีระบบติดตามให3คณาจารย�และบุคลากรนําความรู3และทักษะท่ีได3จากการ
พัฒนามาใช3ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีโครงการฝ{กอบรม/สัมมนาท่ีคณะจัดให3อาจารย�และบุคลากร
สายสนับสนุนพร3อมผลการประเมินโครงการ 

 
5. มีการให3ความรู3ด3านจรรยาบรรณอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให3

คณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
คณะสังคมศาสตร� มีการจัดการยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงานประจําป!โดยเชิญ คณาจารย�

และบุคคลากรเข3าร6วมประชุมวิชาการ การอบรมด3านศีลธรรมและจรรยาบรรณ 
 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสาย

สนับสนุน 
คณะสังคมศาสตร� โดยคณะกรรมการฝnายท่ีเก่ียวข3องได3ทําการวิเคราะห�และประเมินความสําเร็จ

ของแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยนําผลการประเมินเสนอ
คณะกรรมการ นโยบายและแผน และให3ข3อเสนอแนะ 
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7. มีการนําผลประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

คณะสังคมศาสตร� โดยคณะกรรมการฝnายท่ีเก่ียวข3องได3นําผลการประเมินความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน รวมท้ังผลการประเมินการจัด
โครงการต6างๆนําไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคณาจารย�และบุคคลากรสายสนับสนุน  

 
เกณฑ.การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2.4 7 2 7 5 2 5 7 บรรลุ 7 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2.4 7 2 5 5 2 4 7 ไม6บรรล ุ 7 

หมายเหตุ ขาดเกณฑ�ข3อท่ี 6 และ 7 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�ทั้งด3านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห�ข3อมูลเชิงประจักษ� 

2.4-1-1 เอกสารการมีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะสังคมศาสตร� 
- คณะกรรมการประเมินคณะ 
- คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
- คณะกรรมการกองทุนคณะสังคมศาสตร� 
- คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร คณะสงัคมศาสตร� 

2.4-1-2 เอกสารแสดงอัตรากําลังของอาจารย�และบุคลากรในปFจจุบนั  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข3อ 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.4-1-3 เอกสารแผนความต3องการอัตรากําลังของอาจารย�และบุคลากรในอนาคตอย6างน3อย 5 ป!

ข3างหน3า 
2.4-1-4 เอกสารยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงานประจําป! 
2.4-1-5 เอกสารกําหนดวิธีสรรหาบุคลากร  

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.4-1-1 คณะกรรมการประเมินคณะ และ2.4-2-1) 
2.4-1-6 เอกสารการเข3าร6วมประชุมวิชาการ/การอบรมฯลฯ ทั้งภายในและภายนอก  

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-3-4) 
2.4-1-7 เอกสารแสดงโครงการที่คณะจดัทําให3อาจารย�และบุคลากร เพื่อเพิ่มผลปฏิบัติงาน 
2.4-1-8 เอกสาร/ภาพถ6ายการคัดเลือกบุคลากรดีเด6นของคณะ 
2.4-1-9 เอกสารการวิเคราะห�จุดอ6อน จุดแข็งด3านทรัพยากรมนุษย�ประเด็นใดบ3างควรมีการ

วางแผนเพื่อการปรับปรุงแก3ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให3สอดคล3องกับความต3องการและ
ความคาดหวังของผู3ปฏิบัติและของคณะ  

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนให3เป;นไปตามแผนที่กําหนด 
2.4-2-1 เอกสารการสรรหาคัดเลือกบุคลากรและกําหนดแนวปฏิบัตไิว3เป;นลายลักษณ�อักษร เช6น 

ประกาศรับสมัครที่มีการกําหนดคุณสมบตัิเฉพาะของตาํแหน6งไว3 
2.4-2-2 เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนนุ (ของอาจารย�ดู

หลักฐานได3ที่รองคณบดีฝnายบริหาร ของบุคลากรฝnายสนับสนุนดูหลักฐานได3ที่หัวหน3า
สํานักงานเลขานุการ ส6วนประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน  ดูหลักฐานได3ที่หน6วยการ
เจ3าหน3าที่ ) 

2.4-2-3 เอกสารยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงานประจาํป! 
2.4-2-4 เอกสารการเข3าร6วมประชุมวิชาการ/การอบรม (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.4-3-10) 

3. มีสวัสดิการเสริมสร3างสุขภาพที่ดี และสร3างขวัญและกําลังใจให3คณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานได3อย6างมีประสิทธิภาพ 

2.4-3-1 ภาพถ6ายห3องพักอาจารย�ที่มีอุปกรณ�และเทคโนโลยีที่เอ้ือต6อการทํางาน 
2.4-3-2 ภาพถ6ายห3องเรียนที่มีอุปกรณ�และเทคโนโลยีที่เอ้ือต6อการเรียนการสอน 
2.4-3-3 ภาพถ6ายสถานที่ทาํงานของสาํนกังานเลขานุการที่จัดให3บุคลากรสายสนับสนุนที่มี

อุปกรณ�และเทคโนโลยีที่เอ้ือต6อการปฏิบัติงาน 
2.4-3-4 เอกสารการยกย6องชมเชย/การให3รางวัล 
2.4-3-5 ภาพถ6าย/โครงการสัมมนา/ศึกษางานของอาจารย�นอกสถานที่ และเอกสารสรุปผลที่เกิด

จากโครงการการสัมมนาฯลฯ ที่ก6อให3เกิดการพัฒนาร6วมกันทุกระดับ 
2.4-3-6 ภาพถ6าย/โครงการสัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนบัสนุนนอกสถานที่และ

เอกสารสรุปผลที่เกิดจากโครงการสัมมนา ฯลฯ ที่ก6อให3เกิดการพัฒนาร6วมกันทุกระดับ 
2.4-3-7 ภาพถ6ายห3อง Fitness ของคณะที่เป;นนโยบายดูแลสุขภาพบุคลากร 
2.4-3-8 เอกสารเชิญบุคลากรตรวจสุขภาพประจาํป! 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
4. มีระบบการติดตามให3คณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู3และทักษะที่ได3จากการพัฒนามาใช3ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู3ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข3อง 

2.4-4-1 เอกสารยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงานประจาํป!  
(ดูหลักฐานเอกสารในองค�ประกอบที่ 1)  

2.4-4-2 เอกสารโครงการฝ{กอบรม/สัมมนา ฯลฯที่คณะจัดให3อาจารย�และบุคลากรสายสนับสนนุ
พร3อมผลการประเมินโครงการ(ดูหลักฐานในองค�ประกอบที่1) 

2.4-4-3 เอกสาร มคอ. ที่สาขาวิชาดาํเนนิการกรอกข3อมูลแล3ว 
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-3-9) 

5. มีการให3ความรู3ด3านจรรยาบรรณอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให3คณาจารย�และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

2.4-5-1 เอกสารยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนงานประจาํป! (ดูหลักฐานในองค�ประกอบที่1) 
2.4-5-2 เอกสารการเข3าร6วมประชุมวิชาการ/การอบรมด3านศีลธรรม/จรรยาบรรณ  

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-3.10) 
2.4-5-3 เอกสารแสดงระบบการประเมินการสอนของอาจารย�โดยนิสิตทางอินเตอร�เน็ต 

   - web ประเมินการสอนของอาจารย� 
    -  เอกสารประชาสัมพันธ�การประเมินการสอนของอาจารย� 
   -  เอกสารการรายงานสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย� 

2.4-5-4 เอกสารระเบียบข3อบังคับว6าด3วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร� 
2.4-5-5 เอกสารคําสั่งแต6งตั้งผู3รับผิดชอบด3านจรรยาบรรณของบุคลากร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.4-6-1 เอกสารแผนกลยทุธ�ประจาํป! (ดูหลักฐองค�ประกอบที ่1)   
2.4-6-2 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการฝnายนโยบายและแผน 

(ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 1) 
2.4-6-3 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการฝnายเก่ียวข3อง 

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

2.4-6-4 เอกสารรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตป!สุดท3าย/บัณฑิตใหม6ที่มีต6อคุณภาพ
หลักสูตร 

2.4-6-5 เอกสารรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผู3ใช3บัณฑิตต6อบัณฑิตใหม6ที่มีต6อคุณภาพ
หลักสูตร 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

2.4-7-1 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการฝnายนโยบายและแผน 
(ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 1) 

2.4-7-2 เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําป! (ดูหลักฐานองค�ประกอบที ่1) 
 

2.4-7-3 เอกสารโครงการ/กิจกรรมที่คณะ/ภาควิชาจัดและประเมินความพึงพอใจต6อโครงการ/
กิจกรรมที่จัด (ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 1  3  6  และ 9) 

2.4-7-4 มคอ.7 (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-3-9) 

 
ตัวบ>งช้ีท่ี 2.5  ห(องสมุด อุปกรณ.การศึกษา และสภาพแวดล(อมการเรียนรู( 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี      ปFจจัยนําเข3า 
เปIาหมาย  7 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให3นิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอร�ใช3ในอัตราไม6สูงกว6า 8 
FTES ต6อเคร่ือง 

� � 2.  มีบริการห3องสมุดและแหล6งเรียนรู3อ่ืนๆ ผ6านระบบเครือข6ายคอมพิวเตอร� และมีการ
ฝ{กอบรมการใช3งานแก6นิสิตทุกป!การศึกษา  

� � 3.  มีบริการด3านกายภาพที่เหมาะสมต6อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานสิิตอย6าง
น3อยในด3านห3องเรียน ห3องปฏิบัติการ อุปกรณ�การศึกษา และจุดเชื่อมต6ออินเตอร�เน็ต 

� � 4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป;นอ่ืนๆ อย6างน3อยในด3านงานทะเบียนนิสิตผ6าน
ระบบเครือข6ายคอมพิวเตอร� การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด3านอาหารและสนามกีฬา  

� � 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อย6างน3อยในเร่ืองประปา ไฟฟDา ระบบกําจดัของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณ�ปDองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต6างๆ โดยเป;นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข3อง 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข3อ 2-5 ทุกข3อไม6ต่ํากว6า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
� � 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข3อ 6 มาใช3เป;นข3อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ด3านกายภาพทีส่นองความต3องการของผู3รับบริการ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 
 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให3นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร�ใช3ในอัตราไม6สูงกว6า 8 FTES ต6อเครื่อง 
   คณะสังคมศาสตร� จัดบริการเครือค6ายคอมพิวเตอร�อย6างสมบูรณ� โดยมีนิสิตลงทะเบียนใช3งานกับ
คณะสังคมศาสตร�รวม 9,869 เครื่อง และมีจํานวน FTES รวมทุกระดับการศึกษา 4,039.97  มีอัตราการ
จัดบริการคอมพิวเตอร�ให3แก6นิสิต 0.39 ต6อเครื่อง 
 

2. มีบริการห3องสมุดและแหล6งเรียนรู3อ่ืนๆ ผ6านระบบเครือข6ายคอมพิวเตอร� 
 คณะสังคมศาสตร� มีห3องสมุดเป;นแหล6งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมุ6งเน3นการ
ให3บริการทรัพยากรสารสนเทศ และเพ่ือให3การบริการสอดคล3องกับความต3องการของผู3ใช3ในปFจจุบัน จึงได3
ดําเนินการพัฒนาระบบให3บริการเช6น การบริการอินเตอร�เน็ต เป;นต3น 
 

3. มีบริการด3านกายภาพท่ีเหมาะสมต6อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตท้ังในห3องเรียน 
ห3องปฏิบัติการ อุปกรณ�การศึกษา และจุดเชื่อมต6ออินเตอร�เน็ตในระบบไร3สาย 
  คณะสังคมศาสตร� มีการบริการด3านกายภาพท่ีเหมาะสมต6อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
นิสิตในด3านห3องเรียน ห3องปฏิบัติการ อุปกรณ�การศึกษา และจุดเชื่อต6ออินเตอร�เน็ต 
 

4.มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป;นอ่ืนๆ อย6างน3อยในด3านงานทะเบียนนิสิตผ6านระบบ
เครือข6ายคอมพิวเตอร� การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด3านอาหารและ
สนามกีฬา 

คณะสังคมศาสตร� มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ แก6นิสิต เช6น ห3องเรียนและห3อง
ประชุมสัมมนา เว็บไซต�บริการด3านทะเบียนผ6านระบบเครือข6าย ระบบส6งเสริมการเรียนรู3และการ
ประชาสัมพันธ�ผ6านระบบจอภาพ สโมสรนิสิตและซุ3มชุมนุมของนิสิต เป;นต3น 
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 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย6างน3อย
ในเรื่องประปา ไฟฟDา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ�ปDองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต6างๆ โดยเป;นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข3อง 

คณะสังคมศาสตร�มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ ท้ังมีระบบและอุปกรณ�ปDองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต6าง ๆ โดยเป;นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข3อง 
 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข3อ 2-5 ทุกข3อไม6ตํ่ากว6า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ในป!การศึกษา 2555 คณะสังคมศาสตร�มีผลการประเมินคุณภาพการให3บริการห3องสมุด อุปกรณ�
การศึกษา และสภาพแวดล3อมการเรียนรู3 มีค6าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม 3.89 โดยห3องสมุด แหล6งเรียนรู3 และ
การฝ{กอบรมใช3งาน มีค6าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.08 การบริการด3านกายภาพท่ีเหมาะสมต6อการเรียนและ
พัฒนานิสิต มีค6าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.85 การบริการสิ่งอํานวยความสะดวก มีค6าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.86 
และระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย มีค6าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.93 

 
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข3อ 6 มาใช3เป;นข3อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด3าน
กายภาพท่ีสนองความต3องการของผู3รับบริการ 

คณะสังคมศาสตร�มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดบริการด3านกายภาพ ท่ีสนองความต3องการของ
ผู3ใช3บริการ 
 

เกณฑ.การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2.5 7 5 7 5 3 5 7 บรรลุ 7 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2.5 7 5 7 5 3 5 7 บรรลุ 7 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข3อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให3นิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอร�ใช3ในอัตราไม6สูงกว6า 8 FTES ต6อเคร่ือง 
2.5-1-1 เอกสารแสดงการคํานวณการจัดเคร่ืองคอมพิวเตอร�ให3นิสิตใช3บริการในอัตราไม6สูงกว6า 8 

FTES ต6อเคร่ือง 
2.5-1-2 ภาพถ6ายห3องปฏิบัติการคอมพวิเตอร�ที่จัดไว3บริการนสิิต 

2. มีบริการห3องสมุดและแหล6งเรียนรู3อ่ืนๆ ผ6านระบบเครือข6ายคอมพิวเตอร�และมีการฝ{กอบรมการใช3งานแก6นิสิต
ทุกป!การศึกษา 

2.5-2-1 เว็บไซต�คณะและภาควชิา ว6าด3วยแหล6งเรียนรู3 
2.5-2-2 ภาพถ6ายแหล6งเรียนรู3/ห3องปฏิบตัิการ  
2.5-2-3 ภาพถ6ายหน6วยส6งเสริมการเรียนรู3 (ห3องสมุด)  
2.5-2-4 โครงการ/ภาพถ6ายการฝ{กอบรมที่จัดให3นิสิต 

3. มีบริการด3านกายภาพที่เหมาะสมต6อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย6างน3อยในด3านห3องเรียน 
ห3องปฏิบัติการ อุปกรณ�การศึกษา และจุดเชื่อมต6ออินเตอร�เน็ต 

2.5-3-1 ภาพถ6ายแหล6งเรียนรู3ที่เหมาะสมต6อการเรียนการสอนและการพัฒนานิสติ  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.5-1-2  2.5-2-1  2.5-2-2  และ 2.5-2-3) 

2.5-3-2 ภาพถ6ายห3องเรียนและห3องประชุมสัมมนา 

2.5-3-3 ภาพถ6ายระบบส6งเสริมการเรียนรู3และการประชาสัมพนัธ�ผ6านระบบจอภาพ 
2.5-3-4 ภาพถ6ายสโมสรนสิิต/ซุ3มชุมนุมของนิสิตแต6ละสาขาวิชา/ที่คณะ/สาขาวชิาจัดพืน้ที่ให3นิสติ

เพื่อการพัฒนานิสิตในด3านต6าง  ๆ
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป;นอ่ืนๆ อย6างน3อยในด3านงานทะเบียนนิสิตผ6านระบบเครือข6าย
คอมพิวเตอร� การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด3านอาหารและสนามกีฬา 

2.5-4-1 ภาพถ6ายการให3บริการที่จําเป;นแก6นิสิตในด3านทะเบียนนิสิต 
2.5-4-2 เว็บไซต�บริการด3านทะเบียนผ6านระบบเครือข6าย 

- การขอจบ 
- การลงทะเบียนเรียน 
- การรายงานผลการศึกษา 
- การตรวจสอบรายวชิาทีน่ิสิตลงทะเบียนเรียน 

2.5-4-3 ภาพถ6ายการจัดบริการด3านอาหาร 
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย6างน3อยในเร่ืองประปา 
ไฟฟDา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ�ปDองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต6างๆ โดย
เป;นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข3อง 

2.5-5-1 ภาพถ6ายสภาพแวดล3อมบริเวณคณะที่จัดไว3ให3นสิิตที่มีระบบไฟฟDาและน้ําประปาอย6าง
เหมาะสม 

2.5-5-2 ภาพถ6ายกล3องวงจรปyดและจอภาพสังเกตการณ�เพื่อการรักษาความปลอดภัย 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.5-5-3 ภาพถ6ายระบบ/อุปกรณ�ปDองกันอัคคีภัยภายในคณะ 
2.5-5-4 ภาพถ6ายการจัดการขยะภายในคณะ 
2.5-5-5 ภาพถ6ายห3องสุขาที่จัดไว3ให3นิสิต 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข3อ 2-5 ทุกข3อไม6ต่ํากว6า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
2.5/6-1 เอกสารการประเมินคุณภาพการให3บริการ  
2.5-6-2 เอกสารรายงานการสํารวจความต3องการจําเป;นของนสิิต 

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1-1-8 ) 
7. มีการนํา ผลการประเมินคุณภาพในข3อ 6 มาใช3เป;นข3อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด3านกายภาพที่สนอง
ความต3องการของผู3รับบริการ 

2.5-7-1 เอกสารการปรับปรุงและพัฒนาการจัดบริการด3านกายภาพ ที่สนองความต3องการของ
ผู3ใช3บริการ  

 
ตัวบ>งช้ีท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี      กระบวนการ 
เปIาหมาย  7 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน3นผู3เรียนเป;นสาํคัญ
ทุกหลักสูตร 

� � 2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ�ภาคสนาม 
(ถ3ามี) ก6อนการเปyดสอนในแต6ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ 

� � 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส6งเสริมทักษะการเรียนรู3ด3วยตนเอง และการให3ผู3เรียนได3เรียนรู3
จากการปฏิบัตทิั้งในและนอกห3องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

� � 4.  มีการให3ผู3มีประสบการณ�ทางวชิาการหรือวิชาชีพจากหน6วยงานหรือชุมชนภายนอกเข3า
มามีส6วนร6วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

� � 5.  มีการจัดการเรียนรู3ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจดัการความรู3เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 6.  มีการประเมินความพงึพอใจของผู3เรียนที่มีต6อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู3ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แต6ละรายวชิาต3องไม6ต่ํากว6า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

� � 7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู3 ทุกรายวชิา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

ผลการดําเนินงาน 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน3นผู3เรียนเป;นสําคัญทุก
หลักสูตร 
 คณะสังคมศาสตร� มีกระบวนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน3นผู3เรียนเป;นสําคัญ เช6น ทุก
หลักสูตรมีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน เน3นผู3เรียนเป;นสําคัญ ได3แก6 วิชาปFญหาพิเศษ สัมมนา และ
โครงงาน เป;นต3น 
 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ�ภาคสนาม ก6อนการ
เปyดสอนในแต6ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ 

คณะสังคมศาสตร�ได3จัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ โดยทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรท่ี
คณะสังคมศาสตร�เปyดสอนมีรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 และราบละเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม 
มคอ.4 

 
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส6งเสริมทักษะการเรียนรู3ด3วยตนเอง และการให3ผู3เรียนได3เรียนรู3จากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกห3องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
 คณะสังคมศาสตร�มีการกําหนดให3ผู3เรียนได3เรียนรู3จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห3องเรียนหรือจาก
การทําวิจัย ในทุกหลักสูตร 
 
 4. มีการให3ผู3มีประสบการณ�ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน6วยงานหรือชุมชนภายนอกเข3ามามีส6วน
ร6วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 คณะสังคมศาสตร� มีโครงการและกิจกรรมทางด3านวิชาการหรือวิชาชีพ ท่ีมีการเชิญผู3ทรงคุณวุฒิ
หรือผู3เชียวชาญวิทยากรจากภายนอกมาให3ความรู3กับบุคลากร,คณาจารย�และหน6วยงาน ผู3ท่ีต3องการมีส6วน
ร6วมในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรต6างๆ 
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 5. มีการจัดการเรียนรู3ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู3เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 คณะสังคมศาสตร� มีโครงการแลกเปลี่ยนความรู3ระหว6างอาจารย� โดยการเรียนรู3ท่ีพัฒนาจากวิจัย 
หรือจากกระบวนการจัดการความรู3เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในแต6ละคณาจารย� 
 
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู3เรียนท่ีมีต6อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู3ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต6ละรายวิชาต3องไม6ต่ํากว6า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 คณะสังคมศาสตร� มีการประเมินการสอนของอาจารย�โดยผู3เรียนสามารถผ6านระบบเครือข6ายใน
มหาวิทยาลัย ของทุกๆประจําป!การศึกษา  
 
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู3 ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 คณะสังคมศาสตร� มีการนําการประเมินจากผู3เรียนมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ให3เหมาะสมในทุกๆประจําป!การศึกษา 
 
เกณฑ.การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข3อ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2.6 7 3 7 5 2 5 7 บรรลุ 7 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2.6 7 3 7 5 2 5 7 บรรลุ 7 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน3นผู3เรียนเป;นสําคัญทุกหลักสูตร 
2.6-1-1 เอกสารแนวทางการทาํกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. 2552 และ

แนวทางการปฏิบัติ (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) (ถ3ามี) (ดูหลักฐานเอกสาร

หมายเลข 2.1-3-9) 
2.6-1-4 เอกสารรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาและหลักสูตร (มคอ.5) และ (มคอ.7)  

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-3-9) 
2.6-1-5 เอกสารรายงานการวิจยัสถาบัน 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ�ภาคสนาม (ถ3ามี) ก6อนการเปyด
สอนในแต6ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ 

2.6-2-1 เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (ดูเอกสารหลักฐานหมายเลข 2.1-3-9) 
2.6-2-2 เอกสารรายระเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.4)  

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2..1-13-9) 
2.6-2-3 เอกสารรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และหลักสูตร(มคอ.5) และ (มคอ.7) 

 (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-3-9) 
2.6-2-4 เอกสารส6งเสริมทักษะการเรียนการสอนนอกห3องเรียน เช6น โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานที่การขอความอนุเคราะห�/เก็บข3อมูลเพื่อการวิจัย ฯลฯ 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส6งเสริมทักษะการเรียนรู3ด3วยตนเอง และการให3ผู3เรียนได3เรียนรู3จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห3องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

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 เอกสารรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-3-9) 
2.6-3-4 เอกสารส6งเสริมทักษะการเรียนการสอนนอกห3องเรียน  

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.6-2-4) 
4. มีการให3ผู3มีประสบการณ�ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน6วยงานหรือชุมชนภายนอกเข3ามามีส6วนร6วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

2.6-4-1 โครงการหรือกิจกรรมที่มีการเชิญผู3ทรงคุณวุฒิหรือผู3รู3/เชี่ยวชาญวิทยากรจากภายนอกมา
ให3ความรู3หรือสัมมนา/ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

2.6-4-2 หนังสือเชิญ/ภาพถ6ายการบรรยาย/โครงการ/กิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ หน6วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข3ามามีส6วนร6วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.6-4-3 เอกสารการฝ{กงานของนิสติ 

5. มีการจัดการเรียนรู3ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู3เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2.6-5-1 เอกสารรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-3-9) 
2.6-5-2 เอกสารโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู3ที่พัฒนาจากการวจิัย 
2.6-5-3 เอกสารโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู3ระหว6างอาจารย�  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู3เรียนที่มีต6อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู3ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต6ละรายวิชาต3องไม6ต่ํากว6า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.6-6-1 เอกสารการประเมินการสอนของอาจารย�โดยนิสิตผ6านระบบเครือข6าย ประจําป!
การศึกษา 2555 (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.4-5-3) 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู3 ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

2.6-7-1 เอกสารรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-3-9) 

2.6-7-2 เอกสารการประเมินการสอนของอาจารย�โดยนิสิตผ6านระบบเครือข6าย ประจําป!
การศึกษา 2555 (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.4-5-3) 

2.6-7-3 เอกสารรายงานการพฒันาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 

ชนิดของตัวบ>งช้ี      กระบวนการ 
เปIาหมาย  6 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 

เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค�ตามความต3องการของผู3ใช3บัณฑติอย6าง
น3อยสําหรับทุกหลักสูตรระดบัปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษา
ของหลักสูตร 

� � 2.  มีการนําผลจากข3อ 1 มาใช3ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส6งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค�ตามความต3องการของผู3ใช3บัณฑิต 

� � 3.  มีการส6งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั้งด3านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอ้ือต6อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติ 

� � 4.  มีระบบและกลไกการส6งเสริมให3นิสิตระดบัปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาเข3าร6วมกิจกรรม
การประชุมวชิาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในทีป่ระชมุระหว6างมหาวิทยาลัย 
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ

� � 5.  มีกิจกรรมเสริมสร3างคุณธรรมจริยธรรมให3แก6นิสิตระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาที่
จัดโดยคณะ 

- - 6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต�ใช3ผลงานจากวิทยานิพนธ�ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช3ประโยชน�จริงจากหน6วยงานภาครัฐ หรือเอกชน 
หรือหน6วยงานวิชาชีพ (เกณฑ�มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ6ม ค1) 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.ไม>มีการประเมิน) 

� � 7. มีการพัฒนาทักษะนสิิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ�และมีการนําไปตีพิมพ�
เผยแพร6ในวารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ�มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ6ม ง) 
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ผลการดําเนินงาน 
 
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามความต3องการของผู3ใช3บัณฑิตอย6างน3อย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
   คณะสังคมศาสตร� มีคําสั่งแต6งต้ังคณะกรรมการพัฒนา ประจําหลักสูตร เพ่ือการสํารวจคุณลักษณะ
และประเมินผลของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามความต3องการของผู3ใช3บัณฑิต 
 

2. มีการนําผลการสํารวจฯ มาใช3ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส6งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตาม
ความต3องการของผู3ใช3บัณฑิต 

คณะสังคมศาสตร� มีการนําผลจากข3อ 1 มาใช3ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส6งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�
ตามความต3องการของผู3ใช3บัณฑิต 

 
 3. มีการส6งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด3านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณท่ีเอ้ือ
ต6อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 คณะสังคมศาสตร� มีแผนกลยุทธ�ท่ีแสดงการจัดงบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุน รวมท้ังมีการ
ส6งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด3านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณท่ีเอ้ือต6อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 
 
 4. มีระบบและกลไกการส6งเสริมให3นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข3าร6วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว6างมหาวิทยาลัย หรือท่ีประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

คณะสังคมศาสตร�มีการส6งเสริมให3นิสิตให3เข3าร6วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในท่ีประชุมระหว6างมหาวิทยาลัย หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
5. มีกิจกรรมเสริมสร3างคุณธรรมจริยธรรมให3แก6นิสิตระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ 
คณะสังคมศาสตร� ได3มีแนวทางทางส6งเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเชิญชวน

นิสิตเข3าร6วมกิจกรรมต6างๆอย6างต6อเนื่อง เพ่ือเป;นการสร3างคุณธรรมและจริยธรรม 
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7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ�และมีการนําไปตีพิมพ�เผยแพร6ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ�มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ6ม ง) 

คณะสังคมศาสตร� ได3ให3ความสําคัญกับการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ� โดยการมอบหมายให3
นิสิตอ6านบทความวิจัยท่ีตีพิมพ�ในวารสารมีการวิพากษ�บทความระดับนานาชาติ  การสังเคราะห�ความรู3จาก
บทความในรายวิชาต6างๆ เพ่ือท่ีจะนําความรู3ไปต6อยอดในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ� 
 

เกณฑ.การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2.7 6 5 6 5 4 5 6 บรรลุ  6 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2.7 6 5 6 5 4 5 6 บรรลุ  6 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค�ตามความต3องการของผู3ใช3บัณฑิตอย6างน3อยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2.7-1-1 เอกสารคําสั่งแต6งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ประจําหลักสูตร  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-1-2) 

2.7-1-2 รายงานวิจัยสถาบนั/การประเมินผลหลักสูตร (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1/1-5)  
2.7-1-3 รายงานวิจัยสถาบนั เร่ือง ความพึงพอใจของนายจ3างที่มีต6อบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� ประจําป! 
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-1-5 และ 2.1-3-12) 
 

คะแนน 1 คะแนน  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข3อ หรือ 5 ข3อ ตาม
เกณฑ�ทั่วไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ข3อ 
ตามเกณฑ�ทั่วไปและครบถ3วน
ตามเกณฑ�มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ6ม 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.7-1-4 รายงานการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค�ตามความต3องการของผู3ใช3บัณฑิต  

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-3-12))  
2.7-1-5 รายงานการประชุมฝnายวิชาการของคณะ/ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/

คณะกรรมการหลักสูตร  (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-1-8  และ  2.1-1-9) 
2.7-1-6 ใบประกาศนยีบัตรนสิิตทีไ่ด3รับรางวัล 

2. มีการนําผลจากข3อ 1 มาใช3ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส6งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค�ตามความต3องการของ
ผู3ใช3บัณฑิต 

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

2.7-2-2 ใบประกาศนยีบัตรนสิิตทีไ่ด3รับรางวัล (ถ3ามี) 
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.7-1-6) 

2.7-2-3 เอกสารรายงานการวิจยัสถาบัน (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-1-5) 
2.7-2-4 เอกสาร มคอ. (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.1-3-9) 

3. มีการส6งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด3านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอ้ือต6อการพัฒนา
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 โครงการวิชาการ/สัมมนา/การจดักิจกรรมต6างๆ สําหรับนิสิต 
(ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 1  3  6 และ 2.5-2-4) 

2.7-3-5 เว็บไซต�ของภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/คณะ 

4. มีระบบและกลไกการส6งเสริมให3นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข3าร6วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว6างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

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

2.7-4-2 การเผยแพร6ประชาสัมพันธ�ให3นิสิตเข3าร6วมโครงการ/กิจกรรมประชมุวชิาการหรือนาํเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

2.7-4-3 เอกสารโครงการวิชาการ/สัมมนา/การจัดกิจกรรมต6างๆสําหรับนิสิต 
2.7-4-4 เอกสารการเข3าร6วมประชุมวิชาการ/การนําเสนอผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ�ผลงานทาง

วิชาการของนิสิต 
2.7-4-5 เอกสารผู3สอนมีการฝ{กทักษะ/สนับสนุนให3นิสิตนําเสนอ เผยแพร6 ผลงานทางวิชาการให3ที่

ประชุมวิชาการต6างๆ  
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
5. มีกิจกรรมเสริมสร3างคุณธรรมจริยธรรมให3แก6นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 

2.7-5-1 เอกสารแผนปฏิบัติงานฝnายกิจการนิสิตด3านคุณธรรมจริยธรรม  
(ดูเอกสารองค�ประกอบที่ 1 และ 3) 

2.7-5-2 โครงการวิชาการ/สัมมนา/การจดักิจกรรมต6างๆ เพื่อส6งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นิสิต เช6น กิจกรรมยกย6อง/เชิดชูคนด ี 
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.2-1-2 และ 3.2-3-2) 

2.7-5-3 เอกสารประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฝnายกิจการนิสติด3านคุณธรรมจริยธรรม  
(ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 1 และ 3) 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต�ใช3ผลงานจากวิทยานิพนธ�ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และมีการ
รับรองการใช3ประโยชน�จริงจากหน6วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน6วยงานวิชาชีพ เกณฑ.มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ>ม ค1 (มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร.ไม>มีการประเมิน) 

 เกณฑ�มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ6ม ค1 (มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร�ไม6มีการประเมิน) 
7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ�และมีการนําไปตีพิมพ�เผยแพร6ในวารสารระดับ
นานาชาติ (เกณฑ�มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ6ม ง) 

2.7-7-1 เอกสารแผนปฏิบัตงิานฝnายวิชาการประจําป!  (ดูเอกสารองค�ประกอบที่ 1) 

2.7-7-2 เอกสารการเข3าร6วมประชุมวชิาการอบรมการเขียนบทความ/การนาํเสนอผลงานทางวชิาการ/
หลักฐานการตีพมิพ�ผลงานทางวชิาการระดับนานาชาต ิ

2.7-7-3 เอกสารการมอบหมายให3นิสิตอ6านบทความวิจยัที่ตีพิมพ�ในวารสารมีการวิพากษ�บทความระดับ
นานาชาติ  การสังเคราะห�ความรู3จากบทความในรายวชิาต6าง  ๆ

2.7-7-4 เอกสารการจัดหลักสูตร/รายวิชา/กิจกรรมเสริมหลักสูตร เก่ียวกับการจัดทําบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ�
เผยแพร6ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติให3นสิิตได3พัฒนาทักษะการจัดทาํบทความ 

2.7-7-5 เอกสารแสดงการให3ความช6วยเหลือในการทําบทความวิจัยระดบันานาชาติ รวมทั้งการ
แปลเป;นภาษาต6างประเทศ 

2.7-7-6 เอกสารแสดงการสนบัสนนุให3นิสิตจัดทําบทความวิจัยจากผลการวิจยัระดบันานาชาติบางส6วนที่
สามารถตีพิมพ�เผยแพร6ได3ในระดบันานาชาต ิ

2.7-7-7 เอกสารแสดงการนาํบทความวิจัยของนิสิตที่ได3รับการคัดเลือก/ไม6ได3รับการคัดเลือกให3ตีพิมพ�
เผยแพร6ในระดบันานาชาติมาเรียนรู3ร6วมกันในชัน้เรียนและมีการวพิากษ�เพื่อเรียนรู3ร6วมกัน 

2.7-7-8 เอกสารการนาํผลงานทางวิชาการของนิสิตที่ได3รับการตีพิมพ� มาใช3เรียนรู3ร6วมกันในชั้น
เรียน (นิสิตและอาจารย�ร6วมกันอภิปรายหรือเชิญนิสิตเจ3าของผลงานมาอภิปรายร6วมกัน
ในชั้นเรียนและเสนอไว3ในประมวลการสอนของแต6ละรายวิชา) 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร(างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให(กับนิสิต 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี      ผลผลิต 
เปIาหมาย  5 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1. มีการกําหนดพฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต3องการส6งเสริมไว3เป;น
ลายลักษณ�อักษร 

� � 2. มีการถ6ายทอดหรือเผยแพร6พฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต3องการ
ส6งเสริมตามข3อ 1 ไปยังผู3บริหาร คณาจารย� นิสิตและผู3เก่ียวข3องทราบอย6างทั่วถึงทั้ง
คณะ 

� � 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส6งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด
ในข3อ 1 โดยระบุตัวบ6งชี้และเปDาหมายวัดความสําเร็จ 

� � 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส6งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ6งชี้
และเปDาหมายที่กําหนดในข3อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปDาหมายอย6างน3อยร3อยละ 
90 ของตัวบ6งชี ้

� � 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได3รับการยกย6องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด3าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน6วยงานหรือองค�กรระดับชาต ิ
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ผลการดําเนินงาน 
 
 1. มีการกําหนดพฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีต3องการส6งเสริมไว3เป;นลายลักษณ�
อักษร 

คณะสังคมศาสตร�มีการกําหนดคุณสมบัติรับเข3าศึกษาด3านคุณธรรมจริยธรรม และมีกําหนด
พฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตไว3ในคู6มือสําหรับนิสิต 

 
 2. มีการถ6ายทอดหรือเผยแพร6พฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต3องการส6งเสริมตาม
ข3อ 1 ไปยังผู3บริหาร คณาจารย� นิสิตและผู3เก่ียวข3องทราบอย6างท่ัวถึงท้ังคณะ 

คณะสังคมศาสตร� มีการเสนอโครงการเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมแจ3งผู3บริหาร อาจารย� นิสิต และผู3ท่ี
เก่ียวข3องทราบ โดยการปyดปDายโปสเตอร� และการจัดประชุมพฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ี
ต3องการส6งเสริม เช6น การแต6งการไม6ถูกระเบียบ กิจกรรมนิสิตต3นแบบฯลฯ 

 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส6งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในข3อ 1 
โดยระบุตัวบ6งชี้และเปDาหมายวัดความสําเร็จ 

คณะสังคมศาสตร� มีการจัดโครงการ/กิจกรรมส6งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดให3นิสิต 

 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส6งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ6งชี้และ
เปDาหมายท่ีกําหนดในข3อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปDาหมายอย6างน3อยร3อยละ 90 ของตัวบ6งชี้ 

คณะสังคมศาสตร�มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส6งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให3นิสิต 
 

 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนิสิตได3รับการยกย6องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด3านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน6วยงานหรือองค�กรระดับชาติ 

คณะสังคมศาสตร�มีนิสิตได3รับการยกย6องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด3านคุณธรรมจริยธรรม ใน
ระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
 
เกณฑ.การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข3อ 
มีการดําเนินการ

ครบ 5 ข3อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2.8 5 5 5 5 5 5 5 บรรลุ 5 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2.8 5 5 5 5 5 5 5 บรรลุ 5 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต3องการส6งเสริมไว3เป;นลายลักษณ�อักษร 
2.8-1-1 เอกสารการประชุมฝnายกิจการนสิิตเก่ียวกับการกําหนดพฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับนิสิต (ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 3 เอกสารหมายเลข 3.1-1-2) 
2.8-1-2 เอกสารการประชุมภาควชิา/โครงการสหวิทยา/คณะกรรมการเก่ียวกับการกําหนด

พฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนสิิต 
2.8-1-3 คู6มือนิสิต 
2.8-1-4 เอกสารข3อบังคับว6าด3วยการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
2.8-1-5 เอกสารกําหนดคุณสมบัติรับเข3าศึกษาด3านคุณธรรมจริยธรรม 

2. มีการถ6ายทอดหรือเผยแพร6พฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนสิิตที่ต3องการส6งเสริมตามข3อ 1 ไปยัง
ผู3บริหาร คณาจารย� นิสิตและผู3เก่ียวข3องทราบอย6างทั่วถึงทั้งคณะ 

2.8-2-1 เอกสารการประชุมฝnายกิจการนสิิตเก่ียวกับการกําหนดพฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรม
และการเรียนของนิสิต (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�/ภาพถ6ายการจัดประชมุพฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตทีต่3องการ
ส6งเสริม เช6น การแต6งกายไม6ถูกระเบียบ กิจกรรมนิสิตต3นแบบฯลฯ  
(ดูหลักฐานการถ6ายทอด/เผยแพร6ผ6านระบบ Online เอกสารหมายเลข 3.1-1-5    
3.1-1-8    3.1-2-1 และ7.2-1-2) 

2.8-2-4 เอกสารเสนอโครงการเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมแจ3งผู3บริหาร อาจารย� นิสิต และผู3ที่
เก่ียวข3องทราบ 

2.8-2-5 เอกสารแสดง wed site แสดงการเผยแพร6เอกสาร และคู6มือต6างๆที่เก่ียวข3อง 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส6งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรม ที่กําหนดในข3อ 1 โดยระบุตัว
บ6งชี้และเปDาหมายวัดความสําเร็จ 

2.8-3-1 เอกสารแผนกลยุทธ�ด3านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต (ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 1) 
2.8-3-2 เอกสารแผนปฏิบัตงิานฝnายกิจการนิสิตด3านคุณธรรมจริยธรรม  

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1-1-2) 
2.8-3-3 เอกสารรายงานการประชุมฝnายกิจการนิสิตด3านคุณธรรมจริยธรรม   

(ดูหลักฐานองค�ประกอบที่ 3 เอกสารหมายเลข 3.1-1-2) 
2.8-3-4 โครงการ/กิจกรรมส6งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด3านคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให3นิสิต (ดู

หลักฐานองค�ประกอบที่ 3 เอกสารหมายเลข 3.2-1-2) 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส6งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ6งชี้และเปDาหมายที่กําหนด
ในข3อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปDาหมายอย6างน3อยร3อยละ 90 ของตัวบ6งชี ้

2.8-4-1 เอกสารการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส6งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด3านคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให3นิสิต โดยมีผลการประเมินบรรลุเปDาหมายอย6างน3อยร3อยละ 90 ของตัว
บ6งชี้ (ดูหลักฐานเอกสารในองค�ประกอบที่ 1 และ 3) 

2.8-4-2 เอกสารรายงานผลสาํรวจ/สงัเกตพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต (ถ3ามี) 
2.8-4-3 เอกสารรายชื่อนิสิตทีไ่ด3รับรางวลัด3านคุณธรรมจริยธรรม (ถ3ามี) 

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได3รับการยกย6องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด3านคุณธรรมจริยธรรม โดย
หน6วยงานหรือองค�กรระดับชาต ิ

2.8-5-1 เอกสารรายชื่อนิสิตทีไ่ด3รับรางวลัและการยกย6องชมเชยด3านคุณธรรม จริยธรรม 
2.8-5-2 ใบประกาศนยีบัตรจากหน6วยงานหรือองค�กรที่นิสิตเข3าร6วมกิจกรรมด3านจริยธรรม  
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ด(านคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบ>งช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได(งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป�  

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  ร3อยละ 80 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
ผลการดําเนินงาน   (ใช3ข3อมูลจากกองแผนงาน) 

ผลการดําเนินงาน (ป�การศึกษา) ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน 
2553 2554 2555 

1 จํานวนผู3ตอบแบบสํารวจ 455 656 660 
2 จํานวนผู3สาํเร็จการศึกษา 465 689 693 
3 จํานวนบัณฑิตทีไ่ด3งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ 240 372 360 
4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต6อ 105 178 153 
5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก6อนเข3าศึกษา 8 7 9 
6 จํานวนบัณฑิตทีไ่ด3รับการเกณฑ�ทหาร ลาอุปสมบท - 2 2 
7 จํานวนบัณฑิตทีไ่ม6ได3งานทํา 102 52 136 
8 จํานวนบัณฑิตที่สาํเร็จการศึกษาในรอบป!นั้นที่ตอบแบบ

สํารวจ (ไม6นบัรวมผู3ที่มีงานทําก6อนเข3าศึกษา ผู3ศึกษาต6อ และ
ลาอุปสมบท) 

342 424 425 

9 ร3อยละบัณฑิตที่ได3งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป! 70.18 87.74 84.71 
10 คะแนนทีไ่ด3 70.18/100 

*5=3.51 
87.74/100
*5=4.39 

84.71/100 
*5=4.24 

 
เกณฑ.การประเมิน  
 ใช3บัญญัติไตรยางศ�เทียบ กําหนดร3อยละ 100 เท6ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ. 
ตัว

บ>งชี้ท่ี 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 

2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 

2556 

240 372 360 1 

342 

70.18 

424 

87.74 

425 

84.71 3.51 4.39 4.24 80 บรรล ุ 80 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ. 
ตัว

บ>งชี้ท่ี 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 

2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 

2556 

240 372 360 1 

342 

70.18 

424 

87.74 

425 

84.71 3.51 4.39 4.24 80 บรรล ุ 80 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําป!การศึกษา 2555 
 

ตัวบ>งช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห>งชาติ 

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  ค6าเฉลี่ย 3.51 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
ผลการดําเนินงาน   (ใช3ข3อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 

ผลการดําเนินงาน  
(ป�การศึกษา) ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน 

2553 2554 2555 
1 จํานวนผู(สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (คน) 465 689 693 
2 จํานวนผู3สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได3รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ (คน)  
50 68 97 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ3างท่ีมีต6อบัณฑิตตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

4.15 3.96 4.05 

4 - จํานวนผู3ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ3างท่ีมีต6อผู3สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

 68 97 

5 - ร3อยละของผู3ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ3างท่ีมีต6อผู3สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

 30.49 28.28 

6 จํานวนผู(สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน)  423 367 
7 - จํานวนผู3สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได3รับการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ (คน)  
  251 
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ผลการดําเนินงาน  
(ป�การศึกษา) ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน 

2553 2554 2555 
8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ3างท่ีมีต6อบัณฑิตตามกรอบ 

TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 
  4.16 

9 - จํานวนผู3ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ3างท่ีมีต6อผู3สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

  75 

10 - ร3อยละของผู3ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ3างท่ีมีต6อผู3สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

  29.89 

11 จํานวนผู(สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (คน) - - - 
12 - จํานวนผู3สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได3รับการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ (คน)  
- - - 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ3างท่ีมีต6อบัณฑิตตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

- - - 

14 - จํานวนผู3ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ3างท่ีมีต6อผู3สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

- - - 

15 - ร3อยละของผู3ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ3างท่ีมีต6อ
ผู3สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

- - - 

16 ผลรวมของค>าคะแนนท่ีได(จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห>งชาติ 

- - - 

17 จํานวนบัณฑิตท่ีได(รับการประเมินท้ังหมด 50 68 172 

 
เกณฑ.การประเมิน  
 ใช3ค6าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. 
ตัวบ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2 4.15 3.96 4.05 4.15 3.96 4.10 3.51 บรรลุ 3.51 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. 

ตัวบ>งชี้ที ่
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

2 4.15 3.96 4.05 4.15 3.96 4.10 3.51 บรรลุ 3.51 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ ประจําป!การศึกษา 2555 

 
 

ตัวบ>งช้ีท่ี 3  ผลงานของผู(สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได(รับการตีพิมพ.หรือเผยแพร> 

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  ร3อยละ 15 
รอบระยะเวลา  ป!ปฏิทิน พ.ศ. 2555 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน (ป�การศึกษา) 
2553 2554 2555 

ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน 
ค>า

นํ้าหนัก 
จํานวน 

ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

จํานวน 
ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

จํานวน 
ค>าถ>วง 
นํ้าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ�เผยแพร6สู6
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง 

0.25 4 1.00 3 0.75 26 6.5 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ�ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 - - - -   

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ�ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ�ใน
วารสารวชิาการระดบัชาต ิ

0.75 25 18.75 1 0.75   

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ�ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ 

1.00 - - - -   

5 งานสร3างสรรค�ทีไ่ด3รับการเผยแพร6
ในระดับสถาบนัหรือจังหวัด 

0.125 - - - -   

6 งานสร3างสรรค�ทีไ่ด3รับการเผยแพร6
ในระดับชาต ิ

0.25 - - 27 6.75   
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ผลการดําเนินงาน (ป�การศึกษา) 
2553 2554 2555 

ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน 
ค>า

นํ้าหนัก 
จํานวน 

ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

จํานวน 
ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

จํานวน 
ค>าถ>วง 
นํ้าหนัก 

7 งานสร3างสรรค�ทีไ่ด3รับการเผยแพร6
ในระดับความร6วมมือระหว6าง
ประเทศ 

0.50 - - - -   

8 งานสร3างสรรค�ทีไ่ด3รับการเผยแพร6
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - -   

9 งานสร3างสรรค�ทีไ่ด3รับการเผยแพร6
ในระดับนานาชาต ิ

1.00 - - 1 1   

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ�หรือเผยแพร6 29 19.75 32 9.25 26 6.5 
11 จํานวนผู3สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ทั้งหมด 
368 423 367 

12 ผลงานของผู3สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได3รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร6 

5.37 2.19 1.77 

13 คะแนนที่ได( 
5

25
×

37.5 =1.07 5
25

×
19.2 = 0.44 5

25
×

77.1 = 0.35 

หมายเหตุ : ข3อมูลไม6นับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารย�และนิสิต 

 
เกณฑ.การประเมิน  
 ใช3บัญญัติไตรยางศ�เทียบ กําหนดร3อยละ 25 เท6ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ6มสาขาวิชา 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ. 
เปIาหมาย เปIาหมาย ตัว

บ>งชี้ท่ี 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 2556 

19.75 9.25 6.5 3 

368 

5.37 

423 

2.19 

367 

0.35 1.07 0.44 0.35 15 ไม6บรรล ุ 15 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ. 
เปIาหมาย เปIาหมาย ตัว

บ>งชี้ท่ี 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 2556 

3 19.75 5.37 9.25 2.19 6.5 0.35 1.07 0.44 0.35 15 ไม6บรรล ุ 15 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

3-1 แบบเก็บด3านการผลิตบัณฑิต 6 ผลงานของผู3สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได3รับ
การตีพิมพ�หรือเผยแพร6 

  

ตัวบ>งช้ีท่ี 4  ผลงานของผู(สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได(รับการตีพิมพ.หรือเผยแพร> 

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  ร3อยละ - 
รอบระยะเวลา  ป!ปฏิทิน พ.ศ. 2555 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน (ป�การศึกษา) 
2553 2554 2555 

ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                  

จํานวน ค>าถ>วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค>าถ>วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค>าถ>วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ�ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาติหรือมกีาร
ตีพิมพ�ในวารสาร วิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข3อมูล TCI 

0.25       

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยู6ในประกาศของ สมศ. 

0.50       

3 มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู6ในประกาศ 
สมศ. 
 
 

0.75       
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ผลการดําเนินงาน (ป�การศึกษา) 
2553 2554 2555 

ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                  

จํานวน ค>าถ>วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค>าถ>วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค>าถ>วง
น้ําหนัก 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข3อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 

www.scimagojr.com) ในป!ล6าสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ� หรือมีการ
ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏในฐานข3อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

1.00       

5 งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการเผยแพร6ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125       

6 งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการเผยแพร6ใน
ระดับชาต ิ

0.25       

7 งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการเผยแพร6ใน
ระดับความร6วมมือระหว6างประเทศ 

0.50       

8 งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการเผยแพร6ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75       

9 งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการเผยแพร6ใน
ระดับนานาชาต ิ

1.00       

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ�หรือเผยแพร6       

11 จํานวนผู3สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก
ท้ังหมด 

ยังไม6มีผู3สําเร็จ
การศึกษา 

ยังไม6มีผู3สําเร็จการศึกษา ยังไม6มีผู3สําเร็จการศึกษา 

12 ผลงานของผู3สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญา
เอกท่ีได3รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร6 

ยังไม6มีผู3สําเร็จ
การศึกษา 

ยังไม6มีผู3สําเร็จการศึกษา ยังไม6มีผู3สําเร็จการศึกษา 

13 คะแนนท่ีได3 
5

50
× = 5

50
× = 5

50
× = 

หมายเหตุ : ข3อมูลไม6นับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารย�และนิสิต 

เกณฑ.การประเมิน  
 ใช3บัญญัติไตรยางศ�เทียบ กําหนดร3อยละ 50 เท6ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ6มสาขาวิชา 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ. 
ตัว

บ>งชี้ท่ี 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 

2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 

2556 

   4 
 

 
 

 
 

       

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

4-1  ยังไม6มีผู3สําเร็จการศึกษา 

 

ตัวบ>งช้ีท่ี 14  การพัฒนาคณาจารย. 

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  ค6าดัชนีคุณภาพอาจารย� 3.51 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
ผลการดําเนินงาน   (ใช3ข3อมูลจากกองการเจ3าหน3าท่ี) 

ผลการดําเนินงาน (ป�การศึกษา) 
2553 2554 2555 

ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน ค>า
นํ้าหนัก 

จํานวน ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

1 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และไม6มีตาํแหน6งทาง
วิชาการ 

0 - - - - - - 

2 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตาํแหน6ง 
ผศ. 

1 - - - - - - 

3 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตาํแหน6ง รศ. 

3 - - - - - - 

4 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตาํแหน6ง ศ. 

6 - - - - - - 

5 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไม6มีตําแหน6งทาง
วิชาการ 

2 31 42 36 72 38.5 77 
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ผลการดําเนินงาน (ป�การศึกษา) 
2553 2554 2555 

ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน ค>า
นํ้าหนัก 

จํานวน ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

6 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดาํรงตําแหน6ง 
ผศ. 

3 4 12 4 12 4 12 

7 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดาํรงตําแหน6ง รศ. 

5 6 30 4 20 4 20 

8 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดาํรงตําแหน6ง ศ. 

8 1 8 - - - - 

9 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไม6มีตาํแหน6งทาง
วิชาการ 

5 14 70 16 80 14 70 

10 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตาํแหน6ง 
ผศ. 

6 13 78 14 84 14 84 

11 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตาํแหน6ง 
รศ. 

8 7 56 7 56 7 56 

12 จํานวนอาจารย�ประจาํคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตาํแหน6ง ศ. 

10 - - - - - - 

13 ผลรวม 76 316 81 324 81.5 319 
14 การพัฒนาคณาจารย� (เต็ม 10) 4.16 4.00 3.91 
15 คะแนนที่ได( 4.16/6*5=3.47 4/6*5=3.33 3.91/6*5=3.26 

 
 
 

เกณฑ.การประเมิน  
 ใช3บัญญัติไตรยางศ�เทียบ โดยกําหนดให3ค6าดัชนีคุณภาพอาจารย�เป;น 6 เท6ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ. 
ตัว

บ>งชี้ท่ี 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 

2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 

2556 

316 324 319 14 

76 

4.16 

81 

4.00 

81.5 

3.91 3.47 3.33 3.26 3.51 ไม6บรรล ุ 3.51 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ. 
ตัว

บ>งชี้ท่ี 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 

2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 

2556 

316 324 319 14 

76 

4.16 

81 

4.00 

81.5 

3.91 3.47 3.33 3.26 3.51 ไม6บรรล ุ 3.51 

 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

14-1 แบบเก็บด3านการผลิตบัณฑิต 2 สถานภาพอาจารย� 
 
 
องค.ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 
 คณะสังคมศาสตร� ได3กําหนดตัวบ6งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในองค�ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต ตามตัวบ6งชี้ สกอ. จํานวน 3 ตัวบ6งชี้ คณะสังคมศาสตร. มีผลการประเมินในภาพรวมของ
องค.ประกอบท่ี 3 เท>ากับ 5.00 คะแนน อยู>ในเกณฑ.ระดับ ดีมาก ซ่ึงสอดคล(องกับผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ตามตัวบ>งช้ีของมหาวิทยาลัย ได(คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได(คุณภาพระดับ ดีมาก 
สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได3  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.4  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค�ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน6วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

องค.ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00 
3.1 ระบบและกลไกการให3
คําปรึกษาและบริการด3านข3อมลู
ข6าวสาร 

ข3อ 5 7 7 7 5 5 

3.2 ระบบและกลไกการส6งเสรมิ
กิจกรรมนิสิต 

ข3อ 5 6 6 6 5 5 
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ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน6วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

3.3 ระบบการให3คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตร ี

ข3อ 5 5 5 5 5 5 

 
ตัวบ>งช้ีท่ี 3.1  ระบบและกลไกการให(คําปรึกษาและบริการด(านข(อมูลข>าวสาร 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี      กระบวนการ 
เปIาหมาย  7 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1.  มีการจัดบริการให3คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช3ชีวติแก6นิสิต 
� � 2.  มีการจัดบริการข3อมูลข6าวสารที่เป;นประโยชน�ต6อนสิิต 
� � 3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ�ทางวชิาการและวชิาชีพแก6นิสิต 
� � 4.  มีการจัดบริการข3อมูลข6าวสารที่เป;นประโยชน�ต6อศิษย�เก6า 
� � 5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู3และประสบการณ�ให3ศิษย�เก6า 
� � 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให3บริการในข3อ 1-3 ทุกข3อไม6ต่ํากว6า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
� � 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให3บริการมาใช3เป;นข3อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความต3องการของนิสิต 

 
ผลการดําเนินงาน  

1. มีการจัดบริการให3คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช3ชีวิตแก6นิสิต 
คณะสังคมศาสตร� มีการจัดฐานข3อมูลนิสิต โดยมีระบบการแต6งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาวิชาการ 

และชุมนุมนิสิตเพ่ือให3คําปรึกษาและช6วยเหลือนิสิตในด3านต6างๆ โดยคํานึงถึงท้ังด3านสุขภาพและด3านการ
เรียนของนิสิต 
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2. มีการจัดบริการข3อมูลข6าวสารท่ีเป;นประโยชน�ต6อนิสิต 
คณะสังคมศาสตร� มีการจัดสรรการบริการข3อมูลข6าวสารท่ีเป;นประโยชน�แก6นิสิตในหลากหลาย 

ช6องทางได3แก6 ข3อมูลทางเว็บไซด� ในด3านข3อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย และ ข3อมูลด3านการสมัครงานแก6นิสิต 
เป;นต3น 
 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพแก6นิสิต 
คณะสังคมศาสตร� มีนโยบายมุ6งพัฒนาศักยภาพของนิสิตเป;นสําคัญ โดยมีการประสานงานกับ 

หน6วยงานต6างๆ เพ่ือเป;นการพัฒนาประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพแก6นิสิต 
4. มีการจัดบริการข3อมูลข6าวสารท่ีเป;นประโยชน�ต6อศิษย�เก6า 

คณะสังคมศาสตร�มีการจัดบริการข3อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู3ใหม6ๆ  
และข3อมูลวิชาการต6างๆเพ่ือเป;นประโยชน�แก6ศิษย�เก6า โดยใช3ฐานข3อมูลและการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส�
เป;นสื่อกลางในการเผยแพร6ข3อมูลข6าวสาร 
 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู3และประสบการณ�ให3ศิษย�เก6า 
คณะสังคมศาสตร� มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู3และ 

ประสบการณ�สําหรับศิษย�เก6าอย6างต6อเนื่อง เพ่ือพัฒนาความรู3และประสบการณ�สําหรับศิษย�เก6า 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให3บริการในข3อ 1-3 ทุกข3อไม6ตํ่ากว6า3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คณะสังคมศาสตร� มีการประเมินคุณภาพของการให3บริการทุกด3าน และนําเสนอผลการ

ประเมินแก6ผู3รับผิดชอบ และผู3บริหารระดับคณะ 
 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให3บริการมาใช3เป;นข3อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี
สนองความต3องการของนิสิต 

คณะสังคมศาสตร� มีการนําผลการประเมินคุณภาพการให3บริการเสนอให3ผู3เก่ียวข3องทราบทุก
ระดับ และมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการให3บริการ โดยเฉพาะการบริการในด3านท่ียัง ไม6บรรลุ
เปDาหมายท่ีกําหนด 
 
เกณฑ.การประเมิน 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข3อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

3.1 7 7 7 5 5 5 7 บรรลุ 7 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

3.1 7 7 7 5 5 5 7 บรรลุ 7 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีการจัดบริการให3คําปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใช3ชีวิตแก6นิสิต 
3.1-1-1 เอกสารการจัดทําฐานข3อมูลนิสติ ประกอบด3วยข3อมูลด3านสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต 

ข3อมูลด3านการเรียน ข3อมูลครอบครัว และบุคคลที่คณะสามารถติดต6อเม่ือนิสิตมีปFญหา/
ฐานข3อมูลนสิิต และฐานข3อมูลอาจารย�ทีป่รึกษานสิิต คณะสังคมศาสตร� และฐานข3อมูล
ระบบงานอาจารย�ทีป่รึกษา Online www.advisor.ku.ac.th 

3.1-1-2 เอกสารที่แสดงระบบการตั้งอาจารย�ที่ปรึกษาวชิาการที่เหมาะสม คํานึงถึงสดัส6วน
อาจารย�ต6อนิสิต ที่ทําให3อาจารย�สามารถดูแลนิสิตได3ทั่วถึง มีระบบการช6วยเหลือนิสิตในความ
ดูแลใกล3ชิด เน3นการพัฒนาผู3เรียนเป;นรายบุคคล มีการประชุมระหว6างอาจารย�ทั้งที่เป;น
ทางการหรือไม6เป;นทางการเพื่อส6งต6อข3อมูลเก่ียวกับนิสิตที่มปีFญหาด3านการเรียนในกลุ6ม
ผู3สอนหรือผู3รับผิดชอบหลักสูตร เน3นการให3บริการความช6วยเหลือนิสิตในรูปแบบของการ
ปDองกันปFญหามากกว6าการแก3ปFญหา  
- เอกสารแผนกลยุทธ�/แผนปฏิบัติงานฝnายกิจการนสิิต/ฝnายวชิาการ/ภาควชิา/โครงกา
รสหวิทยาการ 
- เอกสารคําสั่งแต6งตัง้คณะกรรมการฝnายกิจการนสิิตและคําสั่งแต6งตัง้คณะกรรมการกองทนุพฒันา
นิสิต/คณะกรรมการฝnายวิชาการ 
- เอกสารรายงานการประชุมฝnายกิจการนิสิตที่เก่ียวข3องกับการจัดบริการให3คําปรึกษาแก6นิสิต 
- เอกสารคําสั่งแต6งตั้งอาจารย�ทีป่รึกษาประจาํตัวนิสิต  
- เอกสารแต6งตั้งอาจารย�ที่ปรึกษาสโมสร/ชุมนุมนิสติ เพื่อให3คําปรึกษาและช6วยเหลือนิสิตใน
ด3านต6าง  ๆ 
- ภาพถ6ายมุม/ห3องให3คําปรึกษาปFญหาความเครียด ปFญหาการใช3ชีวิตในมหาวิทยาลัย  
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
3.1-1-3 เอกสารแผนภูมิโครงสร3างการบริหารงานคณะสังคมศาสตร�ที่มีหน6วยงานบริการการศึกษาไว3

สําหรับให3บริการหรือให3คําปรึกษาและช6วยเหลือนิสติที่มีปFญหาชีวติ โดยมีเจ3าหน3าที่คอยรับ
เร่ืองร3องทุกข�ของนิสิตที่ขอใช3บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด6วน (hotline) 
สําหรับ ให3คําปรึกษาหรือให3ความช6วยเหลือนิสิตที่มีปFญหาวิกฤติและต3องการความ
ช6วยเหลือกรณีเร6งด6วน และมีระบบการดูแลนิสิตในกรณีที่อาจารย�ที่ปรึกษาส6งนิสิตมารับ
บริการ 

3.1-1-4 เอกสารที่แสดงผู3เก่ียวข3องกับนสิิตทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช6วยเหลือหรือให3
คําแนะนาํแก6นสิิต จนสามารถแก3ไขปFญหาของนิสิตได3สาํเร็จ 
- เอกสารคําร3องทั่วไปของนิสิต (ดูหลักฐานแฟDมคําร3องทั่วไป) 
- การสื่อสารที่ใช3ติดต6อผลการช6วยเหลือหรือให3คําแนะนาํนิสติ เช6น Email / Facebook 
- โครงการนสิิตพบอาจารย�ที่ปรึกษา  

3.1-1-5 เอกสารการจัดประชุมพฒันาอาจารย�หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนิสิตเป;นระยะๆ 
เพื่อสร3างความเข3าใจร6วมกัน และสร3างเครือข6ายการให3ความช6วยเหลือร6วมกัน 

3.1-1-7 เอกสารการจัดประชุมเพื่อสร3างความสัมพันธ�ระหว6างคณะกับครอบครัวของนสิิตเพื่อ
ร6วมมือกันแก3ไขปFญหาของนิสติ 

3.1-1-7 เอกสารที่แสดงช6องทางให3นิสิตหรือผู3เก่ียวข3องได3ให3ข3อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ให3บริการ 
- เอกสารการสํารวจความจาํเป;นต3องการของนิสิตชั้นป!ที่1 
- เอกสารการติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการให3บริการ  
- เอกสารการแสดง เว็บบอร�ด  หรือ Facebookของคณะ/ภาควชิา/โครงการสหวทิยาการ 
- เอกสารการประเมินการสอนของอาจารย�โดยนสิิต (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 2.4-5-3) 

2. มีการจัดบริการข3อมูลข6าวสารที่เป;นประโยชน�ต6อนิสิต 
3.1-2-1 เอกสารที่แสดงการจัดทําฐานข3อมูลอิเล็กทรอนิกส� บอร�ด เว็บไซต� สําหรับประกาศข3อมูล

ข6าวสารที่เป;นประโยชน�กับนิสิต เช6น ข3อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจยั การรับสมัครงาน 
ข6าวสารวชิาการทีท่ันสมัยและทีเ่ก่ียวข3องกับสาขาวิชาที่นสิิตจาํเป;นต3องรู3 
ภาพถ6ายเว็บไซต�/บอร�ด/ฐานข3อมูลอิเล็กทรอนิกส� /สื่ออิเล็กทรอนิกส� สําหรับประกาศ
ข3อมูลข6าวสาร ทุนการศึกษา ทนุวิจัย การรับสมัครงาน ข6าวสารวิชาการที่ทนัสมัยและที่
เก่ียวข3องกับสาขาที่นสิิตจําเป;นต3องรู3 

3.1-2-2 เอกสารที่แสดงช6องทางให3นิสิตหรือผู3เก่ียวข3องได3ให3ข3อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ให3บริการ  เอกสารการสํารวจความพึงพอใจและข3อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให3บริการ
สําหรับนสิิตและผู3เก่ียวข3อง และแสดงการติดตามประเมินผลการให3บริการข3อมูลข6าวสาร  
-  เอกสารโครงการติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการให3บริการ 
-  เอกสารโครงการปฐมนิเทศนสิิตใหม6ประจําป!การศึกษา 
-  เอกสารโครงการอ่ืนที่เก่ียวข3อง 
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3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ�ทางวิชาการและวชิาชพีแก6นิสิต 

3.1-3-1 เอกสารการประสานงานกับหน6วยงานต6างๆทั้งในและนอกคณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อเป;น
แหล6งดูงานแหล6งฝ{กประสบการณ�ของนิสิตและมีการติดตามประเมินคุณภาพของความ
เป;นแหล6งเรียนรู3ของแหล6งฝ{กประสบการณ�วชิาชีพ เพื่อนํามาใช3เป;นข3อมูลในการวาง
แผนการจัดเตรียมแหล6งฝ{กประสบการณ�ทางวชิาชีพที่เหมาะสมต6อไป 
- เอกสารขอฝ{กงานของนิสิต/เอกสารประชาสัมพนัธ�ของหน6วยงานภายนอก
ประชาสัมพนัธ�เร่ืองความต3องการนิสิตฝ{กงานและหนงัสือตอบรับ 
- เอกสารขอศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาต6าง  ๆ

3.1-3-2 เอกสารการจัดโครงการ/กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให3นิสิตเป;น
ผู3รับผิดชอบหลักในการดําเนนิงานเพื่อฝ{กทักษะประสบการณ�การทํางานร6วมกัน 
- เอกสารแผนงานฝnายวิชาการ/ฝnายกิจการนสิิต (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1-1-2) 
- เอกสารโครงการ/กิจกรรมที่คณะ ภาควิชา โครงการสหวิทยาการและนิสติ จัดเพื่อ
พิจารณาประสบการณ�นสิิต และสรุปโครงการทีช่ัดเจน 
- โครงการทางวชิาการหรือกิจกรรมทางสังคมที่แสดงให3เห็นถึงการฝ{กทักษะประสบการณ� 
การทํางานร6วมกัน (โครงการและกิจกรรมที่นิสิตจัดและเป;นผู3รับผิดชอบหลัก) 

3.1-3-3 เอกสารที่แสดงช6องทางให3นิสิตหรือผู3เก่ียวข3องได3ให3ข3อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
พัฒนาประสบการณ�ทางวชิาการและวิชาชีพ  เอกสารรายงานการประชุม/รายงานสรุป
งานแต6ละโครงการทัง้การศึกษาดูงานนอกสถานที/่การฝ{กงาน/โครงการทางวิชาการหรือ
กิจกรรมทางสังคมเพื่อเสนอต6อผู3บริหารที่เก่ียวข3อง 

3.1-3-4 เอกสารที่แสดงระบบการติดตามประเมินผลการฝ{กประสบการณ�วิชาการและวิชาชพี  
เอกสารแบบประเมินการฝ{กประสบการณ�วชิาการและวิชาชีพและสรุปประเมินผลการฝ{ก
ประสบการณ�วิชาการและวชิาชพี 

4. มีการจัดบริการข3อมูลข6าวสารที่เป;นประโยชน�ต6อศิษย�เก6า 
3.1-4-1 เอกสารที่แสดงฐานข3อมูลศิษย�เก6า และมีการจัดทาํฐานข3อมูล/สื่ออิเล็กทรอนิกส�สําหรับ

เผยแพร6ข3อมูลข6าวสารที่เป;นประโยชน�กับศิษย�เก6าเช6น ข3อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ 
การสัมมนาความรู3ใหม6ๆ ข3อมูลแหล6งทุนการศึกษาต6อ ทนุวิจัย การรับสมัครงาน ข6าวสาร
วิชาการที่เก่ียวข3องกับสาขาวชิา เอกสารฐานข3อมูลศิษย�เก6าและเว็บไซต� จดหมายข6าว ที่
เผยแพร6ข3อมูลที่เป;นประโยชน�แก6ศิษย�เก6า  
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1-2-1) 

3.1-4-2 เอกสารที่แสดงการส6งข6าวให3ศิษย�เก6ารับรู3เก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู3
และประสบการณ�เป;นระยะๆ เอกสารการส6งข6าวให3ศิษย�เก6ารับรู3เก่ียวกับกิจกรรมทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาความรู3และประสบการณ� 

3.1-4-3 เอกสารที่แสดงการเปyดโอกาสให3ศิษย�เก6าได3มีส6วนร6วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร 
การมี ส6วนร6วมในการจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบร6วมมือในลักษณะของ 
สหวิทยาการ การเป;นกรรมการสอบวิทยานิพนธ� กิจกรรมดังกล6าวนอกจากจะให3ศิษย�เก6า
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ได3มีส6วนร6วม ในการพัฒนาความรู3และประสบการณ�ที่ดีแก6นสิิตปFจจุบนั และสร3าง
เครือข6ายความสัมพันธ�ระหว6างนิสิตปFจจุบนักับศิษย�เก6าแล3วยังทําให3ศิษย�เก6าและอาจารย�
ได3เรียนรู3วิทยาการใหม6ๆ ในฐานะผู3ให3และผู3รับเอกสารเชิญและตอบรับการเข3าร6วม
วิพากษ�/ประเมินหลักสูตร หรือหนังสือเชิญเป;นวทิยากรบรรยายให3ความรู3หรือถ6ายทอด
ประสบการณ�แก6นิสิตปFจจุบนั เอกสารเชิญ/ตอบรับของศิษย�เก6าต6อการเป;นกรรมการสอบ
วิทยานพินธ� 

3.1-4-4 เอกสารที่แสดงช6องทางให3ศิษย�เก6าได3ให3ข3อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให3บริการ เอกสารแสดง
เว็บบอร�ด/แบบสอบถามสาํหรับให3ศิษย�เก6าได3เสนอแนะปรับปรุงการให3บริการ 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู3และประสบการณ�ให3ศิษย�เก6า 
3.1-5-1 เอกสารการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู3และประสบการณ�

สําหรับศิษย�เก6าเป;นระยะๆ โดยมีการส6งข6าวให3ศิษย�เก6ารับรู3 / เอกสารโครงการทาง
วิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู3และประสบการณ�สําหรับศิษย�เก6าพร3อมเอกสาร/
หลักฐานการส6งข6าวให3ศิษย�เก6ารับรู3 

3.1-5-2 เอกสารที่แสดงช6องทางให3ศิษย�เก6าได3ให3ข3อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู3และประสบการณ�วิชาการและวิชาชีพ (ถ3ามี) /เอกสารเว็บบอร�ด/แบบสอบถาม
สําหรับให3ศิษย�เก6าได3เสนอแนะปรับปรุงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู3และประสบการณ�
วิชาการและวิชาชีพ (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1-2-1) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให3บริการในข3อ 1-3 ทุกข3อไม6ต่ํากว6า3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
3.1-6-1 เอกสารที่แสดงระบบการติดตามประเมินผลการให3บริการทุกด3านแก6นิสติและศิษย�เก6า มี

การมอบหมายผู3รับผิดชอบในการประเมินและระยะเวลาในการประเมินเอกสารคําสั่ง
แต6งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระบบการติดตามประเมินผลการบริการแก6นิสิตและศิษย�
เก6าในทุกโครงการ/กิจกรรม 

3.1-6-2 เอกสารการประเมินคุณภาพของการให3บริการทุกด3าน และนาํเสนอผลการประเมินแก6
ผู3รับผิดชอบ และผู3บริหารระดบัคณะ 

3.1-6-3 เอกสารสรุปผลการดาํเนินงานซ่ึงต3องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพงึพอใจ
ของนิสิตในระดบั 3.51 ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5 หากต่ํากว6าต3องมีการวิเคราะห�สาเหตุ 
ปFญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการให3บริการ ทั้งนีค้วรเปyดโอกาสให3นิสิต
หรือศิษย�เก6าเข3ามามีส6วนร6วมในการแก3ไขปFญหาดังกล6าว 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให3บริการมาใช3เป;นข3อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต3องการของนิสิต 

3.1-7-1 เอกสารที่แสดงการนําผลการประเมินคุณภาพการให3บริการเสนอให3ผู3เก่ียวข3องทราบทุก
ระดับ และมีการจัดทําแผนพฒันาปรับปรุงการให3บริการ โดยเฉพาะการบริการในด3านที่
ยัง ไม6บรรลุเปDาหมายที่กําหนด 
- เอกสารการประชุมฝnายกิจการนิสิต (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1-1-2)  
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- เอกสารสรุปการประเมินคุณภาพการให3บริการ (ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมฯลฯ) 
เสนอผู3บังคับบัญชาและผู3เก่ียวข3องทราบทุกในระดบั (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1-
1-2 และ3.1-6-3) 

3.1-7-2 เอกสารการปรับปรุงพัฒนาการให3บริการแก6นิสิตและศิษย�เก6า และประเมินคุณภาพของ
การให3บริการทุกด3านตามแผนทีกํ่าหนด 
- เอกสารการประชุมฝnายกิจการนิสิต (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1-1-2) 
- เอกสารที่แสดงให3เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาการให3บริการแก6นิสิต 
- เอกสารสรุปผลการประเมินคุณภาพของการให3บริการทุกด3านตามแผนที่กําหนด 

3.1-7-3 เอกสารการสํารวจข3อมูลจากนิสติ และศิษย�เก6าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการ ที่คณะ
จัดให3ทุกด3านอย6างน3อยป!ละคร้ัง เพื่อเป;นข3อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบ
การให3บริการในระยะต6อไป 
- เอกสารแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจในการบริการที่คณะจัดให3อย6างน3อยป!ละคร้ัง  
- เอกสารแผนการพัฒนาปรับปรุงให3บริการ โดยเฉพาะด3านที่ยังไม6บรรลุเปDาหมายที่กําหนด 

 
ตัวบ>งช้ีท่ี 3.2  ระบบและกลไกการส>งเสริมกิจกรรมนิสิต 
 

ชนิดของตัวบ>งช้ี      กระบวนการ 
เปIาหมาย  6 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 

เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติที่ส6งเสริมผลการเรียนรู3ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติทุกด3าน 

� � 2. มีกิจกรรมให3ความรู3และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก6นิสิต 
� � 3. มีการส6งเสริมให3นิสิตนําความรู3ด3านการประกันคุณภาพไปใช3ในการจัดกิจกรรมที่

ดําเนินการโดยนิสิตอย6างน3อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย6างน3อย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต6อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส6งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค� 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส6งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล3อม 
-  กิจกรรมเสริมสร3างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส6งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 4. มีการสนับสนนุให3นิสิตสร3างเครือข6ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว6าง
มหาวิทยาลยั และมีกิจกรรมร6วมกัน 

� � 5. มีการประเมินความสําเร็จตามวตัถุประสงค�ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
� � 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีส6งเสริมผลการเรียนรู3ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห6งชาติทุกด3าน 

คณะสังคมสาสตร� มีโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต ท่ีครอบคลุมกิจกรรมพัฒนาท่ีส6งเสริมผล 
การเรียนรู3ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติทุกด3าน 
 

2. มีกิจกรรมให3ความรู3และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก6นิสิต 
คณะสังคมศาสตร� มีการจัดกิจกรรมเพ่ืออบรมและให3ความรู3แก6นิสิตด3านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

3. มีการส6งเสริมให3นิสิตนําความรู3ด3านการประกันคุณภาพไปใช3ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย 
นิสิตอย6างน3อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย6างน3อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต6อไปนี้ 

  -  กิจกรรมวิชาการท่ีส6งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
  -  กิจกรรมกีฬาหรือการส6งเสริมสุขภาพ 
  -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล3อม 
  -  กิจกรรมเสริมสร3างคุณธรรมและจริยธรรม 

    -  กิจกรรมส6งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะสังคมศาสตร� ส6งเสริมให3นิสิตนําความรู3ด3านการประกันคุณภาพไปใช3ในการจัดกิจกรรมท่ี

ดําเนินการ 
 

 4.มีการสนับสนุนให3นิสิตสร3างเครือข6ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว6าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร6วมกัน 
 คณะสังคมศาสตร� มีการสนับสนุนให3นิสิตสร3างเครือข6ายพัฒนาคุณภาพการทํางานร6วมกันระหว6าง
หน6วยงานภายในหาวิทยาลัยและระหว6างมหาวิทยาลัย 
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5.มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะสังคมศาสตร� 
มีการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ6อนของนิสิตเพ่ือจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนิสิตในป!ต6อไป  

เอกสารรายงานการประชุมของฝnายกิจการนิสิต/ฝnายวิชาการ/ฝnายประกันคุณภาพ ท่ีมีการ
วิเคราะห�จุดอ6อนจุดแข็งของนิสิตเพ่ือจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนิสิตในป!ต6อไป 
 

6.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
คณะสังคมศาสตร� มีการนําเสนอผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนานิสิตให3ผู3เก่ียวข3องทุกระดับรับรู3 และมีการระดมความคิดในการพัฒนานิสิตให3มีลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติผ6านกิจกรรมนิสิตหรือ เอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรมรวมท้ัง
แนวทางการแก3ไข ปรับปรุง พัฒนา จุดอ6อน จุดแข็งของกิจกรรมให3แก6ผู3ท่ีเก่ียวข3องรับรู3ในทุกระดับ 
 
เกณฑ.การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

3.3 6 5 6 5 4 5 6 บรรลุ 6 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

3.3 6 5 6 5 4 5 6 บรรลุ 6 

 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข3อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส6งเสริมผลการเรียนรู3ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห6งชาติทุกด3าน 
3.2-1-1 เอกสารแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานสิิตที่ดาํเนินการโดยคณะ/ภาควชิา/โครงการสหวทิยา

และดําเนนิการทาํโดยนิสิต สโมสรนิสิต ชุมนุม ทัง้นี้กิจกรรมที่จดัต3องเป;นกิจกรรมที่พัฒนานสิิตให3มี
คุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสอดคล3องกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิในแต6ละระดบั
การศึกษา (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 1.1-1-2 และ 1.1-1-3) 

3.2-1-2 เอกสารการจดัโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานสิิตที่คณะ/ภาควชิา/โครงการสหวทิยาการ ดาํเนนิการจัดให3นิสิต 
ได3แก6   
- โครงการ/กิจกรรมวชิาการทีส่6งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค�  
- โครงการ/กิจกรรมกีฬาหรือการส6งเสริมสุขภาพ  
- โครงการ/กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล3อม  
- โครงการ/กิจกรรมเสริมสร3างคุณธรรมและจริยธรรม  
- โครงการ/กิจกรรมส6งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
- โครงการ/กิจกรรมวิชาการ 
- โครงการ/กิจกรรมอ่ืน 

3.2-1-3 เอกสาร มคอ. 5 (ดูหลักฐานในแฟDม มคอ.) 
3.2-1-4 เอกสารโครงการซ่ึงมีการกําหนดตัวบ6งชี้ความสาํเร็จของการจัดกิจกรรมการพฒันานิสติ ซ่ึงประกอบด3วย

ตัวบ6งชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ และตัวบ6งชี้เฉพาะ (ดูหลักฐานใน
องค�ประกอบที่1/เอกสารขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม เอกสารหมายเลข 3.1-1-2  3.2-1-2  3.2-3-2  
และ 3.2-3-3) 

2. มีกิจกรรมให3ความรู3และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก6นิสิต 
3.2-2-1 เอกสารที่แสดงว6าคณะมีการพฒันาความรู3ความเข3าใจแก6นิสติด3านการประกันคุณภาพ และกําหนด

เงื่อนไขให3นิสิตระบุตัวบ6งชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือ
กิจกรรมที่นิสิตเสนอเพื่อขอรับการสนบัสนนุจากคณะ /เอกสารโครงการให3ความรู3ความเข3าใจและ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก6นิสิต 
-  เอกสารโครงการฝ{กอบรม/สัมมนาการให3ความรู3ด3านประกันคุณภาพการศึกษาแก6นิสิต 
-  เอกสารแนะนําการจัดการศึกษาคณะสงัคมศาสตร� ประจําป!การศึกษา (มอบให3นิสิตในโครงการ
ปฐมนิเทศนสิิตใหม6ประจําป!การศึกษา) 
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หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

3. มีการส6งเสริมให3นิสิตนําความรู3ด3านการประกันคุณภาพไปใช3ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตอย6างน3อย 5 
ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย6างน3อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต6อไปนี้ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส6งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค� 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส6งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล3อม 
- กิจกรรมเสริมสร3างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส6งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
3.2-3-1 เอกสารแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ดําเนินการโดยนิสิต 

(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1-1-2) 
3.2-3-2 เอกสารการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานิสติที่ดําเนินการโดยนิสิตปริญญาตรี ได3แก6 

- โครงการ/กิจกรรมวชิาการทีส่6งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค� 
- โครงการ/กิจกรรมกีฬาหรือการส6งเสริมสุขภาพ  
- โครงการ/กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล3อม  
- โครงการ/กิจกรรมเสริมสร3างคุณธรรมและจริยธรรม  
- โครงการ/กิจกรรมส6งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
- โครงการ/กิจกรรมวิชาการ  
- โครงการ/กิจกรรมอ่ืน  

3.2-3-3 เอกสารการจัดโครงการ-กิจกรรมการพัฒนานิสติที่ดําเนินการโดยนิสิตปริญญาโทหรือเอก  ได3แก6 
- โครงการ/กิจกรรมวิชาการทีส่6งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค�  
- โครงการ/กิจกรรมกีฬาหรือการส6งเสริมสุขภาพ 
- โครงการ/กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล3อม 
- โครงการ/กิจกรรมเสริมสร3างคุณธรรมและจริยธรรม  
- โครงการ/กิจกรรมส6งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
- โครงการ/กิจกรรมวิชาการ  
- โครงการ/กิจกรรมอ่ืน  

3.2-3-4 เอกสารโครงการ/กิจกรรมของนิสติทั้งในระดบัปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาทุกกิจกรรมต3องจัดทาํข3อเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ  โดยมีคําอธิบายเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพที่ใช3ในการจัดกิจกรรม ประกอบด3วย 
วัตถุประสงค�ของกิจกรรม ตวับ6งชีค้วามสําเร็จของกิจกรรมที่จดั ลักษณะของกิจกรรม กลุ6มเปDาหมาย และ
วิธีการประเมินความสาํเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดาํเนนิงานของกิจกรรมก6อนหน3านี้มาใช3
ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม6 (ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 3.1-3-2 และ 3.1-3-3) 

3.2-3-5 เอกสารตอบกลับการแก3ไขโครงการ/กิจกรรมระหว6างอาจารย�ทีป่รึกษา/รองคณบดีฝnายกิจการนิสติกับนิสิต
ผู3รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
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หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

4. มีการสนับสนุนให3นิสิตสร3างเครือข6ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว6างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร6วมกัน 
3.2-4-1 เอกสารแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมและเอกสารการจัดโครงการ/กิจกรรมการสร3างเครือข6ายพัฒนา

คุณภาพภายในคณะ และให3การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการทํางานใน
รูปแบบต6างๆ เช6น กิจกรรมการจัดการความรู3 (KM: Knowledge Management) การให3นิสิต
นําเสนอผลการดําเนินงาน   (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อให3นิสิตกลุ6มอ่ืนรับรู3ร6วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู3เก่ียวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบ6งชี้ความสําเร็จ การประเมิน
ความสําเร็จ 
- เอกสารแผนการจัดกิจกรรมการสร3างเครือข6ายพฒันาคุณภาพภายในคณะจัดโดยสโมสรนสิิตและชุมนมุ กลุ6ม
ต6างๆในคณะเป;นเครือข6าย 
- เอกสารโครงการประชุมกิจการนิสิตระหว6างคณะ/มหาวิทยาลัยอ่ืน    เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ
กิจการนิสติทีไ่ด3ประชุมร6วมกับคณะอ่ืนหรือมหาวทิยาลัยอ่ืน โดยมีประเดน็เก่ียวกับการทํากิจกรรมร6วมกันของ
นิสิตระหว6างคณะหรือมหาวิทยาลัย 

3.2-4-2 เอกสารแสดงความรับผิดชอบในระดับคณะ/อาจารย�ที่รับผิดชอบฝnายกิจการนสิิต ควรมีการประชุม
กับคณะอ่ืน หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน เพื่อส6งเสริมการทํากิจกรรมร6วมกันของนิสิตระหว6างคณะและ
ส6งเสริมการสร3างเครือข6ายการพฒันาคุณภาพของนิสติระหว6างคณะ/มหาวิทยาลัยทั้งนี้คณะควรให3ทุน
สนับสนนุการจัดกิจกรรมระหว6างคณะ/มหาวิทยาลัยด3วย  เอกสารโครงการการจัดประชุม/สัมมนา
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ�ทีไ่ด3รับจากการทํากิจกรรมหรือนําเสนอผลการจัดกิจกรรมของแต6ละ
คณะ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการใช3ระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของ
นิสิตระหว6างคณะ/ระหว6างมหาวิทยาลัย 

3.2-4-3 เอกสารที่แสดงการหมุนเวียนเป;นเจ3าภาพ ให3นิสิต      ระหว6างคณะมีการจัดเวทีหรือการ
ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ�ที่ได3จากการทาํกิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัดกิจกรรม
ของแต6ละคณะ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการใช3ระบบการประกันคุณภาพในการจัด
กิจกรรมของนิสิต 

3.2-4-4 เอกสารแสดงการร6วมมือกันเพื่อสร3างช6องทางการเผยแพร6กิจกรรมการพัฒนานิสิตระหว6างคณะ/
มหาวิทยาลยั มีการรวมตัวกันเป;นเครือข6าย เพื่อเป;นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการจัด
กิจกรรมนิสิต โดยผู3รับผิดชอบอาจเป;นการทาํงานร6วมกันของอาจารย�และนิสิตระหว6างคณะ/
มหาวิทยาลยั 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
3.2-5-1 เอกสารที่แสดงระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานสิิตตามตัวบ6งชี้ที่กําหนด เอกสาร

ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตตามตัวบ6งชีท้ีกํ่าหนดโดยฝnายกิจการนิสิต/ฝnายวชิาการ/
ฝnายประกันคุณภาพ 
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หมายเลข
เอกสาร 

รายชื่อเอกสาร 

3.2-5-2 เอกสารการกําหนดให3นิสิตจัดทาํรายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัดกิจกรรมมา
สังเคราะห�เพื่อให3เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดข้ึนกับนิสิตในแต6ละรอบป! หรือแบบฟอร�ม/
เอกสารจากสโมสรนสิิต/ชุมนุม/กลุ6มต6างๆ ที่รายงานผลการจัดกิจกรรม 

3.2-5-3 เอกสารการติดตามประเมินความรู3ความเข3าใจ และการประยุกต�ใช3ระบบประกันคุณภาพในการจัด
กิจกรรมของนิสิต จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนิสิตเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ฝnายกิจการนสิิต/ฝnายวชิาการ/ฝnายประกันคุณภาพ ที่แสดงถึงการนํารายงานการจัดกิจกรรมโดยนิสิต
มาสังเคราะห�เพื่อให3เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดข้ึนกับนิสิตในแต6ละรอบป! 

3.2-5-4 เอกสารการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ6อนของนิสิตเพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนิสิตในป!ต6อไป  
เอกสารรายงานการประชุมของฝnายกิจการนสิิตฝnายวิชาการ/ฝnายกิจการนิสิต/ฝnายประกันคุณภาพ ที่มี
การวิเคราะห�จุดอ6อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อจัดทาํแผนการจัดกิจกรรมนิสิตในป!ต6อไป   

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
3.2-6-1 เอกสารการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานสิิตและผลการวิเคราะห�จุด

แข็ง จุดอ6อน ไปใช3ในการวางแผนการพัฒนานิสิตอย6างต6อเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะห�คุณลักษณะ
ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติในด3านที่ยังไม6บรรลุผลเท6าที่ควร หรือ
รายงานการประชุมของฝnายกิจการนิสิตที่มีการวิเคราะห�จุดอ6อนจุดแข็งของนิสิต ไปใช3ในการวางแผน
พัฒนานิสติอย6างต6อเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะห�คุณลักษณะของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห6งชาติในด3านที่ยังไม6บรรลุผลเท6าที่ควร 

3.2-6-2 เอกสารการนําเสนอผลให3ผู3เก่ียวข3องทุกระดับรับรู3 และมีการระดมความคิดในการพฒันานสิิตให3มี
ลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาตผิ6านกิจกรรมนิสิตหรือ เอกสารรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมรวมทั้งแนวทางการแก3ไข ปรับปรุง พัฒนา จดุอ6อน จุดแข็งของกิจกรรมให3แก6ผู3ที่
เก่ียวข3องรับรู3ในทุกระดับ 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 3.3  ระบบการให(คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี      กระบวนการ 
เปIาหมาย  5 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1.  มีการแต6งตั้งคณะกรรมการการให3คําปรึกษาวิชาการระดบัคณะ 
� � 2.  มีการจัดเตรียมข3อมูลด3านต6างๆ และเคร่ืองมือที่ใช3ในการให3คําปรึกษาแก6อาจารย�ที่

ปรึกษา 
� � 3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให3คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการ

แก3ปFญหาและพฒันานิสติ อย6างน3อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
� � 4.  มีการประเมินผลระบบการให3คําปรึกษาวชิาการและการดาํเนินงานของอาจารย�ที่

ปรึกษาทุกป! 
� � 5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให3คําปรึกษาวชิาการให3มีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 
 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีการแต6งต้ังคณะกรรมการการให3คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
คณะสังคมศาสตร� มีการแต6งต้ังคณะกรรมการฝnายวิชาการ ฝnายกิจการนิสิตและกรรมการพัฒนา

ระบบอาจารย�ท่ีปรึกษา 
 

2. มีการจัดเตรียมข3อมูลด3านต6างๆ และเครื่องมือท่ีใช3ในการให3คําปรึกษาแก6อาจารย�ท่ีปรึกษา 
คณะสังคมศาสตร� มีการจัดเตรียมด3านข3อมูลต6างๆท่ีใช3ในการให3คําปรึกษาแก6อาจารย�ทีปรึกษา 

ได3แก6 คู6มืออาจารย�ท่ีปรึกษา คู6มือนิสิต ข3อบังคับว6าด3วยการศึกษานิสิต ข้ันปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและ
ดุษฎีบัณฑิต 

 
3. มีการประชุมคณะกรรมการการให3คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก3ปFญหาและ 

พัฒนานิสิต อย6างน3อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
คณะสังคมศาสตร� มีการประชุม คณะกรรมการในประเด็นการให3คําปรึกษาวิชาการ แนวทางการ

แก3ปFญหาและพัฒนานิสิต 
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4. มีการประเมินผลระบบการให3คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย�ท่ีปรึกษาทุกป! 
คณะสังคมศาสตร� มีการประเมินผล โดยการ สรุปการประเมินผลโครงการนิสิตพบอาจารย�ท่ี

ปรึกษาท่ีมีส6วนร6วมของระบบการให3คําปรึกษาและมีการประเมินการสอนของอาจารย�ผ6านระบบการ
ประเมิน 

 
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให3คําปรึกษาวิชาการให3มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

คณะสังคมศาสตร� มีการประชุมฝnายกิจการนิสิต/ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ ในประเด็นท่ีนํา
ผลการประเมินจากโครงการ นิสิตพบอาจารย�ท่ีปรึกษามาปรับปรุงระบบ การให3คําปรึกษาให3มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 
เกณฑ.การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

3.3 5 2 5 5 2 5 5 บรรลุ 5 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

3.3 5 2 5 5 2 5 5 บรรลุ 5 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีการแต6งตั้งคณะกรรมการการให3คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

3.3-1-1 คําสัง่แต6งตั้งคณะกรรมการฝnายวชิาการคณะสังคมศาสตร�  
3.3-1-2 คําสั่งแต6งตัง้คณะกรรมการฝnายกิจการนิสิต 
3.3-1-3 คําสั่งแต6งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบอาจารย�ที่ปรึกษา 

2. มีการจัดเตรียมข3อมูลด3านต6างๆ และเคร่ืองมือที่ใช3ในการให3คําปรึกษาแก6อาจารย�ที่ปรึกษา 
3.3-2-1 คู6มืออาจารย�ที่ปรึกษา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข3อ 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
3.3-2-2 คู6มือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
3.3-2-3 ข3อบังคับว6าด3วยการศึกษานสิิตปริญญาตรีข้ึนบัณฑิตศึกษา และข้ึนปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
3.3-2-4 ระเบียนประวัตินิสิต (ดูหลักฐานที่หน6วยทะเบียนนิสิตฯ คณะ) 
3.3-2-5 การพัฒนาระบบอาจารย�ที่ปรึกษา 

     -  คู6มือการใช3งานฐานข3อมูลระบบงานอาจารย�ที่ปรึกษา Online 
www.advisor.ku.ac.th ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร� 

3. มีการประชุมคณะกรรมการการให3คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก3ปFญหาและพัฒนานิสิต 
อย6างน3อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝnายกิจการนิสิต/คณะกรรมการฝnายวชิาการ/
คณะกรรมการประจําคณะ/ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ ในประเด็นการให3คําปรึกษา
วิชาการ แนวทางการแก3ไขปFญหาและพัฒนานิสิตอย6างน3อยภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง (ดู
หลักฐานเอกสารหมายเลข   2.1-1-8 รายงานการประชุมฝnายวิชาการ  2.1-1-10 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ และ 3.1-1-2 รายงานการประชุมฝnายกิการนิสติ) 

4. มีการประเมินผลระบบการให3คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย�ที่ปรึกษาทุกป! 
3.3-4-1 เอกสารสรุปประเมินผลโครงการนิสิตพบอาจารย�ทีป่รึกษาที่มสี6วนของการระบบการให3

คําปรึกษาวชิาการและการดําเนนิงานของอาจารย�ทีป่รึกษาทุกป! 
3.3-4-2 เอกสารประเมินการสอนของอาจารย� 

3.3-4-3 เอกสารประเมินอาจารย�ทีป่รึกษา (หลักฐานจากระบบงานอาจารย�ที่ปรึกษา Online  
www.advisor.ku.ac.th ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�) 

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให3คําปรึกษาวิชาการให3มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3.3-5-1 รายงานการประชุมฝnายกิจการนสิติ/ ภาควชิา ในประเดน็ทีน่าํผลการประเมินจากโครงการ

นิสิตพบอาจารย�ทีป่รึกษามาปรับปรุงระบบการให3คําปรึกษาวชิาการให3มีประสิทธภิาพยิง่ข้ึน 
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องค.ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
 
  คณะสังคมศาสตร� ได3กําหนดตัวบ6งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในองค�ประกอบท่ี 4 การวิจัย ตาม
ตัวบ6งชี้ สกอ. 3 ตัวบ6งชี้  และ สมศ. 3 ตัวบ6งชี้ คณะสังคมศาสตร� มีผลการประเมินในภาพรวมของ
องค�ประกอบท่ี 4 เท6ากับ 3.82 คะแนน อยู6ในเกณฑ�ระดับ ดี ส>วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตามตัวบ>งช้ีของมหาวิทยาลัย ได(คะแนนเฉล่ีย 3.32 ผลประเมินได(คุณภาพระดับ พอใช( สําหรับ
รายละเอียดผลการประเมินแสดงได3  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.5  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค�ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน6วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

องค.ประกอบท่ี 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ>งชี้ 3.82 3.32 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร3างสรรค� 

ข3อ 6 6 7 5 
(ขาดเกณฑ�ข3อ 6,7) 

5 3 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู3จากงานวิจัยหรืองาน
สร3างสรรค� 

ข3อ 6 6 6 4 
(ขาดเกณฑ�ข3อ 2,3) 

5 4 

15,295,430 8,562,430 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร3างสรรค�ต6อจํานวน
อาจารย�ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

สัดส6วน 75,000 75,000 

72.50 
210,971.45 

72.50 
122,240.41 5 5 

15 12.50 สมศ.5 งานวิจัยหรืองาน
สร3างสรรค�ท่ีได3รับการตีพิมพ�
เผยแพร6 

ร3อยละ 10 10 
81.5 

18.40 
81.5 

15.30 5 5 

   จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด คน   81.5 81.5   
   จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน   - -   
   มีการตีพิมพ�ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือ
มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข3อมูล TCI 
 
 

ผลงาน 

  

23    
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ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน6วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

   มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู6ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 
  

7    

   มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู6
ในประกาศของ สมศ. 

  
  

1    

   มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข3อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในป!
ล6าสดุใน subject category ท่ี
ตีพิมพ� หรือมีการตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีช่ือปรากฏอยู6ในฐานข3อมูล
สากล ISI และ Scopus 

  

  

5    

   งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการ
เผยแพร6ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 
  

- -   

   งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการ
เผยแพร6ในระดับชาต ิ

ผลงาน 
  

- -   

   งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการ
เผยแพร6ในระดับความร6วมมือ
ระหว6างประเทศ 

ผลงาน 
  

- -   

   งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการ
เผยแพร6ในระดับภูมภิาคอาเซียน 

ผลงาน 
  

- -   

   งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการ
เผยแพร6ในระดับนานาชาต ิ
 
 
 
 

ผลงาน 

  

- -   
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ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน6วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

3 3 สมศ.6 งานวิจัยท่ีนําไปใช3
ประโยชน� 

ร3อยละ 12 12 
81.5 

3.68 
81.5 

3.68 0.92 0.92 

   การใช3ประโยชน�ในเชิง
สาธารณะ 

เรื่อง   3 3   

   การใช3ประโยชน�ในเชิง
นโยบาย 

เรื่อง   - -   

   การใช3ประโยชน�ในเชิงพาณิชย� เรื่อง   - -   
   การใช3ประโยชน�ทางอ3อมขอ
งานสร3างสรรค� 

เรื่อง   - -   

3.25 3.25 สมศ. 7 ผลงานวิชาการท่ีได3รับ
การรับรองคุณภาพ 

ร3อยละ 5 5 
81.5 

3.99 
81.5 

3.99 2 2 

   บทความวิชาการตีพิมพ�ใน
วารสารระดับชาต ิ

เรื่อง 
  

13 13   

   บทความวิชาการตีพิมพ�ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

เรื่อง 
  

- -   

   ตําราหรือหนังสือท่ีมีการ
ประเมินผ6านตามเกณฑ�โดย
ผู3ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

เรื่อง 

  

- -   

   ตําราหรือหนังสือท่ีใช3ในการ
ขอผลงานทางวิชาการและผ6าน
การพิจารณาตามเกณฑ�การขอ
ตําแหน6งทางวิชาการแล3ว หรือ
ตําราหรือหนังสือท่ีมีคณุภาพสูง 
มีผู3ทรงคุณวุฒิตรวจอ6านตาม
เกณฑ�การขอตําแหน6งทาง
วิชาการ 

เรื่อง 

  

- -   
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ตัวบ>งช้ีท่ี 4.1  ระบบการให(คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี      กระบวนการ 
เปIาหมาย  6 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค� เพื่อให3บรรลุเปDาหมายตามแผนด3าน
การวิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

� � 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร3างสรรค�กับการจัดการเรียนการสอน 
� � 3.  มีการพัฒนาศักยภาพด3านการวจิัยหรืองานสร3างสรรค�และให3ความรู3ด3านจรรยาบรรณ

การวิจัยแก6อาจารย�ประจาํและนักวิจัยประจาํ 
� � 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป;นทุนวิจยัหรืองานสร3างสรรค� 
� � 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด3านการวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ตามอัตลักษณ�ของคณะ ใน

ประเด็นต6อไปนี้ 
- ห3องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน6วยวิจัยฯ หรือศูนย�เคร่ืองมือ หรือศูนย�ให3คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห3องสมุดหรือแหล6งค3นคว3าข3อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช6น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห3องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส6งเสริมงานวิจัยฯ เช6น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร3างสรรค� การจัดให3มีศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�รับเชิญ (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการให3คําปรึกษาและสนบัสนุนการวิจัย 
� � 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข3อ 4 และข3อ 5 อย6างครบถ3วนทุก

ประเด็น 
� � 7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด3านการวิจัยหรืองาน

สร3างสรรค�ของคณะ 
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ผลการดําเนินงาน 
 
 ป!การศึกษา 2555 คณะสังคมศาสตร� ประเมินตนเองว6ามีผลการดําเนินงานครบ 7 ข3อ ดังนี้  

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค� เพ่ือให3บรรลุเปDาหมายตามแผนด3านการ
วิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 การบริหารงานวิจัยของคณะสังคมศาสตร�มีรองคณบดีฝnายวิจัยและบริการวิชาการรับผิดชอบกํากับ
ดูแล โดยคณะกรรมการฝnายวิจัยและบริการวิชาการ กํากับด3านนโยบาย ทิศทาง และกรอบแนวทางการวิจัย
ของคณะ 
 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร3างสรรค�กับการจัดการเรียนการสอน 
คณะสังคมศาสตร�มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนโดยกําหนดให3นิสิตต3องทํา

วิทยานิพนธ�/การศึกษาค3นคว3าด3วยตนเอง และมีการสนับสนุนให3นิสิตเป;นส6วนหนึ่งของทีมวิจัยของอาจารย� 
 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด3านการวิจัยหรืองานสร3างสรรค�และให3ความรู3ด3านจรรยาบรรณการวิจัยแก6

อาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ได3กําหนดภารกิจด3านการวิจัยเป;นหนึ่งในภาระงานของอาจารย� ซ่ึงคณะ
สังคมศาสตร�ได3ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดย มีการส6งเสริมสนับสนุนการเสริมสร3างงานวิจัย
และพัฒนาบุคลากรวิจัยของคณะ ท้ังยังมีการส6งเสริมสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 
การไปทําวิจัย อบรม และศึกษาดูงานภายในและต6างประเทศรวมท้ังการตีพิมพ�ผลงานวิจัย 

 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป;นทุนวิจัยหรืองานสร3างสรรค� 
คณะสังคมศาสตร�มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป;นกองทุนวิจัย มีการสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล6งทุน

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให3อาจารย�มีโอกาสได3รับทุนวิจัยมากข้ึน 
 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด3านการวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ตาม *อัตลักษณ�ของคณะในประเด็น

ต6อไปนี้ 
• ห3องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน6วยวิจัยฯ หรือศูนย�เครื่องมือ หรือศูนย�ให3คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
• ห3องสมุดหรือแหล6งค3นคว3าข3อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
• สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯเช6น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห3องปฏิบัติการวิจัย 
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• กิจกรรมวิชาการท่ีส6งเสริมงานวิจัยฯ เช6น การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน
สร3างสรรค� การจัดให3มีศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�รับเชิญ (visiting 
professor) 

* อัตลักษณ�ของคณะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแต6ละวิชา 
คณะสังคมศาสตร�มีการสนับสนุนพันธกิจด3านการวิจัยหรืองานสร3างสรรค�โดยมีห3องปฏิบัติการวิจัย 

ห3องสมุด แหล6งค3นคว3างานวิจัย สิ่งอํานวยความสะดวกต6างๆ ในด3านการวิจัย มีการจัดกิจกรรมวิชาการท่ี
ส6งเสริมงานวิจัย. 

 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข3อ 4 และข3อ 5 อย6างครบถ3วนทุกประเด็น 
คณะสังคมศาสตร�มีการมอบหมายคณะกรรมการทํางานติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 
 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด3านการวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ของคณะ 

 คณะสังคมศาสตร�มีการนําผลการประเมินในการสนับสนุนทุนวิจัยและพันธกิจด3านการวิจัยไปใช3ใน
การปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
เกณฑ.การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข3อ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้
ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

4.1 6 5 7 4 4 5 6 บรรลุ 6 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้

ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

4.1 6 5 5 4 4 3 6 ไม6บรรล ุ 6 

หมายเหตุ ขาดเกณฑ�ข3อท่ี 6 และ 7 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค� เพื่อให3บรรลุเปDาหมายตามแผนด3านการวิจัยของคณะ 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

4.1-1-1 เอกสารแบบรายงานแผนปฏิบัตริาชการประจาํป! 2555 และผลการดําเนินงาน 
4.1-1-2 เอกสารรายงานการประชุมที่เก่ียวกับระบบและกลไกบริหารงานวจิัยหรืองานสร3างสรรค� 

เพื่อให3บรรลุเปDาหมายตามแผนด3านการวิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
4.1-1-3 ประกาศกองทุน คณะสังคมศาสตร� 
4.1-1-4 เอกสารคําสั่ง หรือ การมอบหมายคณะกรรมการคณะทํางาน 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร3างสรรค�กับการจัดการเรียนการสอน 
4.1-2-1 เอกสารแสดงการนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร3างสรรค�กับการเรียนการสอน 
4.1-2-2 เอกสารแผนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข3องกับวิจัยที่แสดงถึงการมีกิจกรรมให3นิสิตได3ฝ{ก

ปฏิบัติตามกระบวนการวิจัยจริง 
4.1-2-3 เอกสารการจัดให3มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยและงานสร3างสรรค�ของนิสิต 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด3านการวิจัยหรืองานสร3างสรรค�และให3ความรู3ด3านจรรยาบรรณการวิจัยแก6อาจารย�
ประจําและนักวิจัยประจํา 

4.1-3-1 เอกสารสรุปการจัดประชุมสัมมนา อบรม บรรยายพิเศษ และเสวนาเพื่อเสริมสร3าง
ศักยภาพด3านการวิจัยและพฒันาบุคลากรวิจัย ป!การศึกษา 2555 

4.1-3-2 เอกสารรายงานการประชุมที่เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพด3านการวิจัยหรืองาน
สร3างสรรค�และให3ความรู3ด3านจรรยาบรรณการวิจัยแก6อาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา 

4.1-3-3 เอกสารการเข3ารับการฝ{กอบรมเก่ียวกับความรู3ด3านการวิจยัของบุคลากรในหน6วยงาน 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป;นทุนวิจัยหรืองานสร3างสรรค� 

4.1-4-1 เอกสารสรุปการพิจารณาจดัสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุน อุดหนุนวิจัย มก. ประจําป! 
2555 

4.1-4-2 เอกสารแสดงการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อเป;นทุนวิจัยจากหน6วยงานต6างๆ ในภาควชิา 
เช6น รายงานการประชุม  บันทกึข3อความขออนุมัติทุนสนับสนนุ ฯลฯ 

4.1-4-3 เอกสารการจัดให3ข3อมูลรายละเอียดเก่ียวกับแหล6งทุนต6างๆที่อาจารย� นักวิจัยสามารถเข3า
ดูได3สะดวกรวดเร็ว 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด3านการวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ตาม *อัตลักษณ�ของคณะในประเด็นต6อไปนี้ 
   • ห3องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน6วยวิจัยฯ หรือศูนย�เคร่ืองมือ หรือศูนย�ให3คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
   • ห3องสมุดหรือแหล6งค3นคว3าข3อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
   • สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯเช6น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห3องปฏิบัติการวิจัย 
   • กิจกรรมวิชาการที่ส6งเสริมงานวิจัยฯ เช6น การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร3างสรรค� การจัดให3มี
ศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�รับเชิญ (visiting professor) 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
   * อัตลักษณ�ของคณะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแต6ละวิชา 

4.1-5-1 เอกสารแสดงการสนบัสนนุพนัธกิจด3านการวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ของคณะ 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข3อ 4 และข3อ 5 อย6างครบถ3วนทุกประเด็น 

4.1-6-1 เอกสารคําสั่ง หรือ การมอบหมายคณะกรรมการคณะทํางาน หรือ หน6วยงานในการ
ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค� 

4.1-6-2 เอกสารรายงานการประชุมที่กล6าวถึงการติดตามและประเมินผลเร่ืองการจัดสรร
งบประมาณ และการสนบัสนุนพันธกิจด3านการวิจัยหรืองานสร3างสรรค� 

4.1-6-3 เอกสารการประเมินผลความสําเร็จของการให3ทุนวิจัย 
4.1-6-4 เอกสารการประเมินแหล6งค3นคว3าและเอกสาร/หนังสือทางวชิาการต6างๆทีส่นบัสนุนการวิจยั
4.1-6-5 เอกสารการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด3านการวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ของคณะ 
4.1-7-1 เอกสารที่แสดงถึงการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนนุพนัธกิจด3านการวิจัย หรืองาน

สร3างสรรค�ของภาควิชา-โครงการสหวิทยาการ 
 

ตัวบ>งช้ีท่ี 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู(จากงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค � 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี      กระบวนการ 
เปIาหมาย  6 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1.  มีระบบและกลไกสนับสนนุการเผยแพร6ผลงานวิจยัหรืองานสร3างสรรค�ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิและมีการเผยแพร6
ผลงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ�ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

� � 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห�และสังเคราะห�ความรู3จากงานวิจัย
หรืองานสร3างสรรค� เพื่อให3เป;นองค�ความรู3ที่คนทั่วไปเข3าใจได3 และดําเนนิการตาม
ระบบที่กําหนด 

� � 3.  มีการประชาสัมพนัธ�และเผยแพร6องค�ความรู3จากงานวจิัยหรืองานสร3างสรรค�ที่ได3จาก
ข3อ 2 สู6สาธารณชนและผู3เก่ียวข3อง 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ไปใช3ให3เกิดประโยชน� และมีการรับรองการใช3
ประโยชน�จริงจากหน6วยงานภายนอกหรือชุมชน 

� � 5.  มีระบบและกลไกเพื่อช6วยในการคุ3มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ที่
นําไปใช3ประโยชน� และดาํเนินการตามระบบที่กําหนด 

� � 6.  มีระบบและกลไกส6งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตร และมีการยื่นจดสิทธิบตัร
และอนุสิทธบิัตร (เกณฑ�มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ6ม ค1 และ ง) 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร6ผลงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร6ผลงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 คณะสังคมศาสตร�มีรองคณบดีฝnายวิจัยและบริการวิชาการรับผิดชอบกํากับดูแล โดย
คณะกรรมการฝnายวิจัยและบริการวิชาการ จัดทําระบบ รวบรวม คัดสรร หรือวิเคราะห� และสังเคราะห� 
ความรู3จากงานวิจัยและงานสร3างสรรค�เพ่ือเผยแพร6ผลงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค� 
 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห�และสังเคราะห�ความรู3จากงานวิจัยหรืองาน
สร3างสรรค� เพ่ือให3เป;นองค�ความรู3ท่ีคนท่ัวไปเข3าใจได3 และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
  คณะสังคมศาสตร�มีคณะกรรมการดูแลระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห�และ
สังเคราะห�ความรู3จากงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค� เพ่ือให3เป;นองค�ความรู3ท่ีคนท่ัวไปเข3าใจได3 และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 
 

3. มีการประชาสัมพันธ�และเผยแพร6องค�ความรู3จากงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ท่ีได3จากข3อ 2 สู6
สาธารณชนและผู3เก่ียวข3อง 

คณะสังคมศาสตร�มีการประชาสัมพันธ�เผยแพร6 ประชาสัมพันธ�องค�ความรู3ท่ีได3จากการวิจัยและ
งานสร3างสรรค�ไปสู6สาธารณชนและผู3เก่ียวข3อง โดยการผลิตวารสารสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 

 
4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ไปใช3ให3เกิดประโยชน� และมีการรับรองการใช3ประโยชน�

จริงจากหน6วยงานภายนอกหรือชุมชน 
คณะสังคมศาสตร�มีการสนับสนุนให3นําผลการวิจัยและงานสร3างสรรค�ไปใช3ประโยชน�หลากหลาย

รูปแบบท้ังทําหน3าท่ีในการประสานงาน จัดทําข้ันตอน กระบวนการในการรับงานบริการวิชาการจาก
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หน6วยงานภายนอก และเผยแพร6ไปยังบุคลากรของหน6วยงาน โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญ ของหน6วยงาน
และบุคลากร ตามความต3องการของหน6วยงานภายนอก 

 
5. มีระบบและกลไกเพ่ือช6วยในการคุ3มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ท่ีนําไปใช3

ประโยชน� และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
คณะสังคมศาสตร�ได3ดําเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ในการการคุ3มครองสิทธิ์

ของงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ท่ีนําไปใช3ประโยชน� และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดปFจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีระเบียบท่ีเก่ียวข3อง 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว6าด3วยการบริหารจัดการทรัพย�สินทางปFญญา
และสิทธิประโยชน�จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2551 และระเบียบว6าด3วยการบริหาร
จัดการทรัพย�สินทางปFญญาและสิทธิประโยชน�จากวิทยานิพนธ� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2551 

6. มีระบบและกลไกส6งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ�มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ6ม ค1 และ ง) 

คณะสังคมศาสตร�ได3ดําเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ในการการคุ3มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ท่ีนําไปใช3ประโยชน� และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดปFจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีระเบียบท่ีเก่ียวข3อง 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว6าด3วยการบริหารจัดการทรัพย�สินทางปFญญา
และสิทธิประโยชน�จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2551 และระเบียบว6าด3วยการบริหาร
จัดการทรัพย�สินทางปFญญาและสิทธิประโยชน�จากวิทยานิพนธ� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2551 
 
เกณฑ.การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ 
ตามเกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข3อ 

ตามเกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข3อ 

ตามเกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 ข3อ 

ตามเกณฑ�ท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 
5 ข3อตาม 

เกณฑ�ท่ัวไป และ 
ครบถ3วนตามเกณฑ�
มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ6ม 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้
ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

4.2 3 5 6 3 4 5 6 บรรลุ 6 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้

ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

4.2 3 5 4 3 4 4 6 ไม6บรรล ุ 6 

หมายเหตุ ขาดเกณฑ�ข3อท่ี 2 และ 3 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร6ผลงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ในการประชุมวิชาการหรือการตพีมิพ�ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร6ผลงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.2-1-1 เอกสารคําสั่ง หรือ การมอบหมายคณะกรรมการคณะทํางาน หรือ หน6วยงานจัดทาํ
ระบบ รวบรวม คัดสรร หรือวิเคราะห� และ สังเคราะห� ความรู3จากงานวิจัยและงาน
สร3างสรรค� 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห�และสังเคราะห�ความรู3จากงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค� เพื่อให3
เป;นองค�ความรู3ที่คนทั่วไปเข3าใจได3 และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

4.2-2-1 เอกสารคําสั่ง หรือ การมอบหมายคณะกรรมการคณะทาํงาน หรือ หน6วยงานจัดทาํระบบ 
รวบรวม คัดสรร หรือวิเคราะห� และ สังเคราะห� ความรู3จากงานวิจัยและงานสร3างสรรค� 

3. มีการประชาสัมพันธ�และเผยแพร6องค�ความรู3จากงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ที่ได3จากข3อ 2 สู6สาธารณชนและ
ผู3เก่ียวข3อง 

4.2-3-1 เอกสารการประชาสัมพันธ�และเผยแพร6องค�ความรู3จากงานวิจัย หรืองานสร3างสรรค�สู6
สาธารณชนและผู3ที่เก่ียวข3อง 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ไปใช3ให3เกิดประโยชน� และมีการรับรองการใช3ประโยชน�จริงจาก
หน6วยงานภายนอกหรือชุมชน 

4.2-4-1 เอกสารที่แสดงถึงการนําผลงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ไปใช3ให3เกิดประโยชน� 
4.2-4-2 เอกสารรับรองจากหน6วยงานภายนอกหรือชุมชนในการนาํผลงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�

ไปใช3ประโยชน�จริง 
5. มีระบบและกลไกเพื่อช6วยในการคุ3มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�ที่นําไปใช3ประโยชน� และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

4.2-5-1 เอกสารการดําเนินงานที่แสดงถึงการจัดการด3านการคุ3มครองสิทธิ์ของงานวิจยัและงาน
สร3างสรรค� 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
6. มีระบบและกลไกส6งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  (เกณฑ�
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ6ม ค1 และ ง) 

4.2-6-1 เอกสารการดําเนินงานด3านการจัดการและคุ3มครองทรัพย�สินทางปFญญาของคณะ 
4.2-6-2 เอกสาจํานวนงานวิจัยและงานสร3างสรรค�ที่คณะสนบัสนนุให3มีการเผยแพร6ในวงวชิาการ 

หรือนําไปใช3ประโยชน� 
 
 

ตัวบ>งช้ีท่ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค.ต>อจํานวนอาจารย.ประจําและนักวิจัยประจํา 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี      ปFจจัยนําเข3า 
เปDาหมาย  75,000 บาท/คน 
รอบระยะเวลา  ป!งบประมาณ 2555 
 
เกณฑ.การประเมิน 

กลุ6มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�จากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดให3เป;น

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต6อคน 
 
วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�จากภายในและภายนอกหน6วยงานต6อ
จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  =          จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก     . 

      จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 
 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได3ในข3อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได3  =     จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯ จากภายในและภายนอก   .  � 5 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดให3เป;นคะแนนเต็ม 5  
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ผลการดําเนินงาน 
 
 ในป!การศึกษา 2555 คณะสังคมศาสตร� มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน 217,250.00 บาท
และภายนอก 16,877,680.00บาท รวมท้ังหมด 17,094,930.00 บาท มีอาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 
ท้ังหมด 72.5 คน 
 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต6ออาจารย�ประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง  
  =  17,094,930  
                               72.5 
 

=   235,792.14 บาท/คน 
 

แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได3ในข3อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได3  = 235,792.14  × 5         

              75,000.00 
 
   =  15.72  คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. 
ตัว

บ>งชี้ที ่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

4.3 
 

274,429.55 93,903.94 235,792.14 5 5 5 75,000 75,000 75,000 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. 

ตัวบ>งชี้
ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

4.3 
 

274,429.55 93,903.94 112,240.41 5 5 5 75,000 75,000 75,000 

หมายเหตุ ไม6นับรวมเงินทุนจากการพัฒนาวิชาการ โดยตัดโครงการท่ี 1-12,14,15,18,19-20 ออก 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

4.3-1 แบบฟอร�มการคํานวณจํานวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร3างสรรค�จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ต6อจํานวนอาจารย�ประจํา 

4.3-2 เอกสารแสดงยอดเงินสนบัสนุนงานวิจยั หรืองานสร3างสรรค�ภาคในมหาวิทยาลัย (การนบั
จํานวนเงินให3นับตามจาํนวนที่ระบุไว3ในสัญญา คิดต6อป!แบ6งตามสัดส6วนของผู3วิจัยทีไ่ด3ตก
ลงไว3) 

4.3-3 จํานวนอาจารย�ประจาํในป!การศึกษา 2555 โดยนับเฉพาะอาจารย�ประจาํและนักวิจัยที่
ปฏิบัติงานจริง 

 
 

ด(านงานวิจัยและงานสร(างสรรค. 
 

ตัวบ>งช้ีท่ี 5  งานวิจัยหรืองานสร(างสรรค.ท่ีได(รับการตีพิมพ.หรือเผยแพร> 

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  ร3อยละ 10 
รอบระยะเวลา  ป!ปฏิทิน พ.ศ. 2555 
ผลการดําเนินงาน   (ใช3ข3อมูลจากฐานข3อมูลของ สวพ.มก.) 

ผลการดําเนินงาน (ป�ปฏิทิน) 
2553 2554 2555 

ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน 
ค>า

นํ้าหนัก 
จํานวน 

ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

จํานวน 
ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

จํานวน 
ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ�ในรายงานสบืเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ�ในวารสาร 
วิชาการท่ีปรากฏในฐานข3อมลู TCI 

0.25 18 4.50 16 4.00 23 5.75 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู6ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.50 21 10.50 3 1.5 7 3.50 

3 มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู6ในประกาศ  
สมศ. 

0.75 2 1.50 - - 1 0.75 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข3อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

1.00 1 1.00 3 3 5 5.00 
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ผลการดําเนินงาน (ป�ปฏิทิน) 
2553 2554 2555 

ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน 
ค>า

นํ้าหนัก 
จํานวน 

ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

จํานวน 
ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

จํานวน 
ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

Joural Rank: www.scimagojr.com) ในป!
ล6าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ� หรือ
มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏในฐานข3อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

5 งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการเผยแพร6ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 4 0.50 - - - - 

6 งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการเผยแพร6ใน
ระดับชาต ิ

0.25 - - 5 1.25 - - 

7 งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการเผยแพร6ใน
ระดับความร6วมมือระหว6างประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการเผยแพร6ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร3างสรรค�ท่ีได3รับการเผยแพร6ใน
ระดับนานาชาต ิ

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ�หรือเผยแพร6 46 18 27 9.75 36 15.00 

11 จํานวนอาจารย�ประจาํและนักวจิัยประจํา
ทั้งหมด 

76 81 81.5 

12 งานวิจยัหรืองานสร3างสรรค�ที่ได3รับการตีพิมพ�
หรือเผยแพร6 

23.68 12.03 18.40 

 คะแนนทีไ่ด3 23.68/10*5=11.84 12.03/10*5=6.02 18.40/10*5=9.20 

หมายเหตุ : ข3อมูลไม6นับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารย�และนิสิต 

 
เกณฑ.การประเมิน  
 ใช3บัญญัติไตรยางศ�เทียบ กําหนดร3อยละเท6ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ6มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ>มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร�สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 10 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ. 
เปIาหมาย เปIาหมาย ตัว

บ>งชี้ท่ี 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 2556 

18 9.25 15.00 5 

76 

23.68 

81 

11.42 

81.5 

18.40 5 5 5 10 บรรล ุ 10 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ. 
เปIาหมาย เปIาหมาย ตัว

บ>งชี้ท่ี 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 2556 

18 9.25 12.50 5 

76 

23.68 

81 

11.42 

81.5 

15.30 5 5 5 10 บรรล ุ 10 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-1 แบบเก็บวิจัย1  งานวิจัย/งานสร3างสรรค�ที่ได3รับการตีพิมพ� 
 
 
 

ตัวบ>งช้ีท่ี 6  งานวิจัยหรืองานสร(างสรรค.ท่ีนําไปใช(ประโยชน. 

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  ร3อยละ 12 
รอบระยะเวลา  ป!ปฏิทิน พ.ศ. 2555 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน (ป�ปฏิทิน) 
ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน 

2553 2554 2555 
1 งานวิจยัที่นาํไปใช3ประโยชน� - 4 3 
 - เชิงสาธารณะ   3 

 - เชิงพาณชิย�    

 - ทางอ3อมของงานสร3างสรรค�    

2 งานสร3างสรรค�ทีน่ําไปใช3ประโยชน� 10 11 - 
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงานสร3างสรรค�

ที่นําไปใช3ประโยชน� 
76 15 3 

4 จํานวนอาจารย�ประจาํและนักวจิัยทั้งหมด 
(นับรวมที่ศึกษาต6อ) 

13.16 81 81.5 
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ผลการดําเนินงาน (ป�ปฏิทิน) 
ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน 

2553 2554 2555 
5 ร3อยละของงานวิจัยและงานสร3างสรรค�ที่

นําไปใช3ประโยชน� 
13.16 18.52 3.68 

6 คะแนนทีไ่ด3 13.16/20*5=3.29 18.52/20*5=4.63 3.68/20*5=0.92 
หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสร3างสรรค� จะเป;นผลงานของป!ใดก็ได3 แต6ดูผลการนําไปใช3ประโยชน�ตามป!ปฏิทินที่
ระบ ุ

เกณฑ.การประเมิน  
 ใช3บัญญัติไตรยางศ�เทียบ กําหนดร3อยละ 20 เท6ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ6มสาขาวิชา  
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ. 
เปIาหมาย เปIาหมาย ตัว

บ>งชี้ท่ี 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 2556 

10 19 3 6 
76 

13.16 
81 

11.11 
81.5 

3.68 3.29 2.78 0.92 12 ไม6บรรล ุ 12 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตาม

เกณฑ. 
เปIาหมาย เปIาหมาย ตัว

บ>งชี้ท่ี 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 2556 

10 19 3 6 
76 

13.16 
81 

11.11 
81.5 

3.68 3.29 2.78 0.92 12 ไม6บรรล ุ 12 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

6-1 แบบเก็บวิจัย 2 ผลงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค� 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 7  ผลงานวิชาการท่ีได(รับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  ร3อยละ 5 
รอบระยะเวลา  ป!ปฏิทิน พ.ศ. 2555 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน (ป�ปฏิทิน) 
2553 2554 2555 

ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน ค>า 
นํ้าหนัก 

จํานวน ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค>าถ>วง
นํ้าหนัก 

1 บทความวชิาการที่ได3รับการ
ตีพิมพ�ในวารสารระดับชาต ิ

0.25 15 3.75 12 2.75 13 3.25 

2 บทความวชิาการที่ได3รับการ
ตีพิมพ�ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.50 10 5.00 4 2.00   

3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมิน
ผ6านตามเกณฑ�โดยผู3ทรงคุณวฒุทิี่
สถานศึกษากําหนด 

0.75 - - - -   

4 ตําราหรือหนังสือท่ีใช3ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ6านการ
พิจารณาตามเกณฑ�การขอตําแหน6ง
ทางวิชาการแล3ว หรือตําราหรือ
หนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผู3ทรงคุณวุฒิตรวจอ6านตามเกณฑ�
การขอตําแหน6งทางวิชาการ 

1.00 - - - -   

5 ผลรวมถ6วงน้าํหนักของผลงานวชิาการที่
ได3รับรองคุณภาพ 

25 8.75 15 4.75 13 3.25 

6 จํานวนอาจารย�ประจาํและนักวจิัยประจํา
ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาต6อ) 

76 81 81.5 

 คะแนนทีไ่ด3 11.51/10*5=5.76 5.86/10*5=2.93 3.99/10*5=2.00 

 
เกณฑ.การประเมิน  
 ใช3บัญญัติไตรยางศ�เทียบ กําหนดร3อยละ 10 เท6ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ6มสาขาวิชา  
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ. 
เปIาหมาย เปIาหมาย ตัว

บ>งชี้ท่ี 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 2556 

8.75 3.75 3.25 7 

76 

11.51 

81 

4.63 

81.5 

3.99 5.76 2.31 2 5 ไม6บรรล ุ 5 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ. 

เปIาหมาย เปIาหมาย ตัว
บ>งชี้ท่ี 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 2556 

8.75 3.75 3.25 7 

76 

11.51 

81 

4.63 

81.5 

3.99 5.76 2.31 2 5 ไม6บรรล ุ 5 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

7-1 แบบเก็บวิจัย 3 ผลงานวิชาการท่ีได3รับการรับรองคุณภาพ 
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องค.ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก>สังคม 
 
  คณะสังคมศาสตร� ได3กําหนดตัวบ6งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในองค�ประกอบท่ี 5 การบริการทาง
วิชาการแก6สังคม ตามตัวบ6งชี้ สกอ. 2 ตัวบ6งชี้ และตัวบ6งชี้ สมศ. 4 ตัวบ6งชี้ ซ่ึงไม6นําคะแนนมาประเมิน 2 ตัว
บ6งชี้ ได3แก6 ตัวบ6งชี้ท่ี 18.1 และ 18.2 คณะสังคมศาสตร. มีผลการประเมินในภาพรวมขององค.ประกอบท่ี 5 
เท>ากับ 5.00 คะแนน อยู>ในเกณฑ.ระดับ ดีมาก ส>วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ>งช้ีของ
มหาวิทยาลัย ได(คะแนนเฉล่ีย 3.97 ผลประเมินได(คุณภาพระดับ ดี สําหรับรายละเอียดผลการประเมิน
แสดงได3  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.6  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค�ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก6สังคม 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน6วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

องค.ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก>สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ>งชี ้ 5.00 3.97 
5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวชิาการแก6สังคม 

ข3อ 5 5 5 3 
(ขาดเกณฑ�ข3อ 4,5) 

5 5 

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให3เกิดประโยชน�ต6อ
สังคม 

ข3อ 5 5 5 5 5 5 

27 5 สมศ.8 ผลการนําความรู3และ
ประสบการณ�จากการให3บริการ
วิชาการมาใช3ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

ร3อยละ 20 20 
54 

50 
29 

17.24 5 2.87 

- ใช3การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง   19    
- ใช3การพัฒนาการวิจัย เรื่อง   1    
- ใช3การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

เรื่อง   7    

- โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการท้ังหมด 

เรื่อง   54 29   

สมศ.9 ผลการเรียนรู3และ
เสรมิสร3างความเข3มแข็งของ
ชุมชนหรือองค�กรภายนอก 
 

ข3อ 5 5 5 5 5 5 
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ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน6วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

สมศ.18.1 ผลการช้ีนําและ/หรือ
แก3ปFญหาสังคมในประเด็นท่ี 1 
ภายในสถาบัน (ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

ข3อ       

สมศ.18.2 ผลการช้ีนําและ/หรือ
แก3ปFญหาสังคมในประเด็นท่ี 2 
ภายนอกสถาบัน (เพ่ือความกินดี
อยู6ดีของชาติ) 

ข3อ       

 
ตัวบ>งช้ีท่ี 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก>สังคม 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี      กระบวนการ      
เปIาหมาย  5 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก6สังคม และดาํเนินการตามระบบที่กําหนด 
� � 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก6สังคมกับการเรียนการสอน 
� � 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก6สังคมกับการวิจัย 
� � 4.  มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก6สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
� � 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก6สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 
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ผลการดําเนินงาน 
 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก6สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
คณะสังคมศาสตร�มีแผนการดําเนินงานบริการวิชาการแก6สังคมท่ีสัมพันธ�กับพันธกิจของคณะมีการ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการ  มีการจัดสรรงบประมาณในการส6งเสริมบุคลากรพัฒนา
ความรู3และประสบการณ�  มีระเบียบในการให3บริการทางวิชาการ  มีการกําหนดภาระงานของอาจารย�จาก
การบริการวิชาการ  มีดําเนินการตามแผนตลอดจนการประเมินผลและปรับปรุง และมีคําสั่งแต6งต้ัง
คณะกรรมการบริการวิชาการ 

 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก6สังคมกับการเรียนการสอน 
คณะสังคมศาสตร�มีแผนการดําเนินงานบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ท้ังยังจัด

โครงการหรือกิจกรรมท่ีให3นิสิตนําความรู3จากการเรียนการสอนไปดําเนินการเป;นประโยชน�ต6อชุมชน 
 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก6สังคมกับการวิจัย 
คณะสังคมศาสตร�มีการนําผลการวิจัยไปสู6การใช3ประโยชน�ต6อสังคม 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก6สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
 คณะสังคมศาสตร�มีการประเมินผลโครงการต6างๆ ท่ีได3นําไปบูรณาการจากผู3รับริการว6าความพึง
พอใจคุณภาพของการให3บริการมากน3อยเพียงใด ท้ังในด3านคุณภาพการให3บริการของบุคลากร คุณภาพการ
ให3บริการท่ีสามารถนําไปใช3ประโยชน�ได3จริง และมีปFญหาอุปสรรคในการดําเนินการอย6างไรบ3าง ข3อควร
พัฒนาคืออะไร เพ่ือนําไปใช3ในการพัฒนาปรับปรุงงาน ซ่ึงจะก6อให3เกิดประโยชน�แก6สังคมและชุมชนต6อไป 
 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก6สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 คณะสังคมศาสตร� มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน กระบวนการและผลสัมฤทธิ์ในการ
บริการวิชาการ 
 
เกณฑ.การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข3อ 
มีการดําเนินการ

ครบ 5 ข3อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้

ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

5.1 3 4 5 3 4 5 5 บรรลุ 5 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้

ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

5.1 3 4 3 3 4 3 5 ไม6บรรล ุ 5 

หมายเหตุ ขาดเกณฑ�ข3อท่ี 4 และ 5 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก6สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
5.1-1-1 เอกสารแผนการดําเนนิงานวิชาการแก6สังคมที่สัมพันธ�กับพันธกิจของคณะ 

5.1-1-2 เอกสารการแสดงถึงนโยบายส6งเสริม สนับสนนุ  จูงใจแก6อาจารย�ในการให3บริการวิชาการ
แก6หน6วยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5.1-1-3 เอกสารการจัดหางบประมาณสนับสนุนบริการวิชาการ 

5.1-1-4 เอกสารที่แสดงระเบียบในการให3บริการทางวิชาการ 

5.1-1-5 เอกสารการกําหนดภาระงานของอาจารย� 

5.1-1-6 เอกสารการดําเนินการตามแผนตลอดจนการประเมินผลและปรับปรุง 

5.1-1-7 เอกสารคําสั่งแต6งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก6สังคมกับการเรียนการสอน 

5.1-2-1 เอกสารที่แสดง โครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดให3นิสิตนําความรู3จากการเรียนการสอน
ไปดาํเนินการเป;นประโยชน�ต6อชมุชน 

5.1-2-1 โครงการบริการวิชาการแก6สังคมกับการฝ{กงาน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก6สังคมกับการวิจัย 

5.1-3-1 เอกสารการทาํผลการวิจัยไปสู6การใช3ประโยชน�ต6อชุมชน 

5.1-3-2 เอกสารการนําความรู3 ประสบการณ�จากการบริการวิชาการไปสู6การวิจัยไปสู6การพฒันาองค�
ความรู3ใหม6 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก6สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
5.1-4-1 เอกสารการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

จากนิสิตซ่ึงเป;นทั้งผู3ให3และผู3รับบริการ 
5.1-4-2 เอกสารการประเมินผลภาวะความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัย 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก6สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

5.1-5-1 เอกสารรายงานประชุมของหน6วยงานที่มีการนาํผลการดําเนนิงานด3านวิชาการไปพัฒนา
แผนการให3บริการวิชาการ/เอกสารการนาํผลการประเมินไปพฒันาแผน กระบวนการ
และผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการ 

5.1-5-2 เอกสารแผนการพัฒนาปรับปรุงการจัดโครงการหรือกิจกรรมตามข3อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินในรอบป!ที่ผ6านมา 

 
 

ตัวบ>งช้ีท่ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให(เกิดประโยชน.ต>อสังคม 
 

ชนิดของตัวบ>งช้ี      กระบวนการ 
เปDาหมาย  5 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 

เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1.  มีการสํารวจความต3องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน6วยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทาํแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน3นของคณะ 

� � 2.  มีความร6วมมือด3านบริการทางวชิาการเพื่อการเรียนรู3และเสริมสร3างความเข3มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน6วยงานวชิาชีพ 

� � 3.  มีการประเมินประโยชน�หรือผลกระทบของการให3บริการทางวชิาการต6อสังคม 
� � 4.  มีการนําผลการประเมินในข3อ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให3บริการ

ทางวชิาการ 
� � 5.  มีการพัฒนาความรู3ทีไ่ด3จากการให3บริการทางวิชาการและถ6ายทอดความรู3สู6บุคลากร

ภายในคณะและเผยแพร6สู6สาธารณชน 
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ผลการดําเนินงาน 
 

1. มีการสํารวจความต3องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน6วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน3นของคณะ 
 คณะสังคมศาสตร�มีการสํารวจความต3องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชนเพ่ือเป;นแนวทางใน
การกําหนดนโยบาย ทิศทางการจัดทําแผนบริการวิชาการทางวิชาการของคณะ 
 

2. มีความร6วมมือด3านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู3และเสริมสร3างความเข3มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน6วยงานวิชาชีพ 
 คณะสังคมศาสตร�ได3เชิญบุคคลในชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน6วยงานท่ีเก่ียวข3องกับ
วิชาชีพมาร6วมมือในการจัดโครงการ หรือกิจกรรมในลักษณะการสร3างเครือข6าย 
 

3. มีการประเมินประโยชน�หรือผลกระทบของการให3บริการทางวิชาการต6อสังคม 
คณะสังคมศาสตร�มีการประเมินผลในการจัดโครงการ/กิจกรรมในการบริการวิชาการด3านประโยชน� 

และผลกระทบต6อสังคม 
 

4. มีการนําผลการประเมินในข3อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให3บริการทาง
วิชาการ 
 คณะสังคมศาสตร�มีนําผลการประเมินการให3บริการวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ให3บริการ ระบบและกลไกการให3บริการในโอกาสต6อไป 
 

5. มีการพัฒนาความรู3ท่ีได3จากการให3บริการทางวิชาการและถ6ายทอดความรู3สู6บุคลากรภายในคณะ
และเผยแพร6สู6สาธารณชน 
 คณะสังคมศาสตร�ส6งเสริมให3มีการนําความรู3ท่ีได3จากการบริการวิชาการ ถ6ายทอดสู6บุคลากร
ภายในคณะ และผู3เรียนโดยเผยแพร6ผ6านสื่อการเรียนรู3ต6างๆ ของคณะ 
 
เกณฑ.การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข3อ 
มีการดําเนินการ

ครบ 5 ข3อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้

ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

5.2 4 3 5 4 3 5 5 บรรลุ 5 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้

ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

5.2 4 3 5 4 3 5 5 บรรลุ 5 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีการสํารวจความต3องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน6วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน3นของคณะ 

5.2-1-1 เอกสารการสํารวจความต3องการของชุมชน ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชนตามความเช่ียวชาญของ
ภาควิชา,คณะ 

2. มีความร6วมมือด3านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู3และเสริมสร3างความเข3มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหน6วยงานวิชาชีพ 

5.2-2-1 เอกสารการเชิญบุคคลในชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน6วยงานท่ีเก่ียวข3องกับวิชาชีพมาร6วมมือ
ในลักษณะการสร3างครอืข6าย 

5.2-2-2 เอกสารความร6วมมือกับหน6วยงาน หรือสถานประกอบการในการบรกิารวิชาการแก6บุคคลหรือ
ชุมชน 

5.2-2-3 เอกสารความร6วมมือกับหน6วยงาน หรือสถานประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเป;นส6วนหน่ึง
ของการปรับปรุงปFญหา หรือใช3พัฒนาบุคคลากร 

3. มีการประเมินประโยชน�หรือผลกระทบของการให3บริการทางวิชาการต6อสังคม 
5.2-3-1 เอกสารการประเมินผลการบริการวิชาการท่ีเกิดข้ึนกับนิสติและอาจารย�ท่ีให3บริการวิชาการใน

ด3านการนําความรู3ความเช่ียวชาญไปใช3ประโยชน� 
5.2-3-2 เอกสารการประเมินประโยชน�หรอืผลกระทบของการบริการวิชาการว6าสอดคล3องกับ

ผู3รับบริการหรือไม6 
4. มีการนําผลการประเมินในข3อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให3บริการทางวิชาการ 

5.2-4-1 อกสารการนําผลการประเมินการให3บริการวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ให3บริการในโอกาสต6อไป 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
5. มีการพัฒนาความรู3ที่ได3จากการให3บริการทางวิชาการและถ6ายทอดความรู3สู6บุคลากรภายในคณะและเผยแพร6
สู6สาธารณชน 

5.2-5-1 เอกสารในการนําความรู3ท่ีได3จากการบริการวิชาการ ถ6ายทอดสู6บุคลากรภายใน และผู3เรียน 

5.2-5-2 เอกสารการเผยแพร6ประสบการณ�ในการให3บริการวิชาการผ6านสื่อการเรียนรู3ต6างๆ 

5.2-5-3 เอกสารฐานข3อมลูการบริการวิชาการ (Website) เผยแพร6สู6สาธารณชน 
 

 

ด(านการบริการวิชาการแก>สังคม 
ตัวบ>งช้ีท่ี 8  ผลการนําความรู(และประสบการณ.จากการให(บริการวิชาการมาใช(ในการพัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  ร3อยละ 20 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน (ป�การศึกษา) ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน 
2553 2554 2555 

1 จํานวนโครงการบริการวชิาการที่นํามาใช3
พัฒนาการเรียนการสอน 

4 23 19 

2 จํานวนโครงการบริการวชิาการที่นํามาใช3
พัฒนาการวิจัย 

4 4 1 

3 จํานวนโครงการบริการวชิาการที่นํามาใช3พฒันา
ทั้งในส6วนของการเรียนการสอนและการวิจัย 

3 3 7 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 12 30 54 
5 ร3อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช3

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
25 100 50 

6 คะแนนทีไ่ด3 25/30*5=4.17 100/30*5=16.67 50/30*5=8.33 

 
เกณฑ.การประเมิน  
 ใช3บัญญัติไตรยางศ�เทียบ กําหนดร3อยละ 30 เท6ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ6มสาขาวิชา  
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัว

บ>งชี้ที ่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

  27 8 
 

25 
 

16.67 
54 

50 4.17 5 5 20 บรรลุ 20 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ. 

ตัว
บ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

  5 8 
 

25 
 

16.67 
29 

17.24 4.17 5 2.87 20 บรรลุ 20 

หมายเหตุ  ตัดโครงการท่ี 1,3,4,7,8,10,11,12,13-19 และ 28-32,51-54 ออก  
เพราะไม6ใช6โครงการบริการวิชาการ 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8-1 แบบเก็บบริการวชิาการ 1 งานบริการวิชาการแก6สังคม 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 9  ผลการเรียนรู(และเสริมสร(างความเข(มแข็งของชุมชนหรือองค.กรภายนอก  

ชนิดของตัวบ>งช้ี  กระบวนการ 
เปIาหมาย  5 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส6วนร6วมของชุมชนหรือองค�กร 

� � 2.  บรรลุเปDาหมายตามแผนไม6ต่ํากว6าร3อยละ 80 

� � 3.  ชุมชนหรือองค�กรมีผู3นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู3และดําเนินกิจกรรมอย6างต6อเนื่อง 

� � 4.  ชุมชนหรือองค�กรสร3างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย6างต6อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัต
ลักษณ�และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค�กร 

� � 5.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน�สร3างคุณค6าต6อสังคม หรือชุมชน/องค�กรมีความเข3มแข็ง 
 

ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะสังคมศาสตร�มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีการจัดประชุมวางแผนกล
ยุทธ� ติดตาม และประเมินผลในการปฏิบัติงานประจําป!ในระดับภาควิชาและระดับคณะ 

2. คณะสังคมศาสตร�มีการกําหนดเปDาหมายในการทํางานและมีการประเมินโครงการท่ีจัดทํา 
 3. คณะสังคมศาสตร�มีการเชิญผู3ทําหรือบุคลากรในชุมชนหรือองค�กรเข3าร6วมกิจกรรมอย6างต6อเนื่อง 

4. บุคลากรของชุมชนและองค�กรแสดงความคิดเห็นท่ีสามารถนําความรู3ไปประยุกต�ใช3ได3ตามอัต
ลักษณ�และวัฒนธรรมของชุมชนและองค�กร 

5. ผู3เข3าร6วมโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะสังคมศาสตร�ดําเนินการจัดสามารถนําความรู3ท่ีได3รับไป
ประยุกต�ใช3ให3เกิดประโยชน�ได3 
 
เกณฑ.การประเมิน 

 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได3 

1 ข3อ 
ปฏิบัติได3 

2 ข3อ 
ปฏิบัติได3 

3 ข3อ 
ปฏิบัติได3 

4 ข3อ 
ปฏิบัติได3 

5 ข3อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. 

ตัวบ>งชี้ที ่
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

9 5 3 5 5 3 5 5 บรรลุ 5 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. 
ตัวบ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

9 5 3 5 5 3 5 5 บรรลุ 5 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

9-1 แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติงาน คณะสังคมศาสตร� 
9-2 สรุปผลการประเมินแต6ละโครงการฯ 
9-3 สรุปการวิเคราะห�แก3ไขปรับปรุงโครงการ 
9-4 สรุปแผน/ผลการบรรลุเปDาหมายตามตัวบ6งชี้ของแผนดําเนินงาน/แผนปฏิบัติงาน 
9-5 โครงการท่ีมีความร6วมมือจากผู3นําหรือสมาชิกชุมชนท่ีมีการเรียนรู3และดําเนินกิจกรรม 
9-6 ผลการประเมินหรือสรุปผลการดําเนินงานท่ีเกิดประโยชน� 
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กลุ>มตัวบ>งช้ีมาตรการส>งเสริม 
 

ตัวบ>งช้ีท่ี 18.1 ผลการช้ีนํา ปIองกัน หรือแก(ป4ญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน  
ประเด็นด(านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ไม>คิดค>าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  .... ข3อ (ดูจาก SAR ป�การศึกษา 2554) 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

� � 2.  บรรลุเปDาหมายตามแผนประจําป!ไม6ต่ํากว6าร3อยละ 80 

� � 3.  มีประโยชน�และสร3างคุณค6าต6อคนในสถาบัน 

� � 4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน�และสร3างคุณค6าต6อสถาบัน 

� � 5.  ได3รับการยกย6องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 - 
เกณฑ.การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

18.1          

 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได3 1 ข3อ ปฏิบัติได3 2 ข3อ ปฏิบัติได3 3 ข3อ ปฏิบัติได3 4-5 ข3อ 



 

                                                 

- 215 - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให3ใส6เครื่องหมาย � ในช6อง � โดยกรอกข3อมูลผลการดําเนินงาน
ตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต6างกันในส6วนของ
หมายเหตุ) 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

18.1          
หมายเหตุ :   

 
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 ปIองกัน หรือแก(ป4ญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายนอกสถาบัน  
ประเด็นเพ่ือความกินดีอยู>ดีของชาติ (ไม>คิดค>าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  .... ข3อ (ดูจาก SAR ป�การศึกษา 2554) 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

� � 2.  บรรลุเปDาหมายตามแผนประจําป!ไม6ต่ํากว6าร3อยละ 80 

� � 3.  มีประโยชน�และสร3างคุณค6าต6อคนในชุมชน 

� � 4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน�และสร3างคุณค6าต6อชุมชนหรือสังคม 

� � 5.  ได3รับการยกย6องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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ผลการดําเนินงาน 
1. ......................................................................................................................................................  
2. ......................................................................................................................................................  
3. ......................................................................................................................................................  
4. ...................................................................................................................................................... 
5. ...................................................................................................................................................... 

 
เกณฑ.การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

18.2          

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให3ใส6เครื่องหมาย � ในช6อง � โดยกรอกข3อมูลผลการดําเนินงาน
ตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต6างกันในส6วนของ
หมายเหตุ) 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

18.2          
หมายเหตุ :   

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 
- ปฏิบัติได3 1 ข3อ ปฏิบัติได3 2 ข3อ ปฏิบัติได3 3 ข3อ ปฏิบัติได3 4-5 ข3อ 
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องค.ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
  คณะสังคมศาสตร� ได3กําหนดตัวบ6งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในองค�ประกอบท่ี 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ6งชี้ สกอ. 1 ตัวบ6งชี้ และ ตัวบ6งชี้ สมศ. 2 ตัวบ6งชี้ คณะสังคมศาสตร. มี
ผลการประเมินในภาพรวมขององค.ประกอบท่ี 6 เท>ากับ 4.67 คะแนน อยู>ในเกณฑ.ระดับ ดีมาก ซ่ึง
สอดคล(องกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ>งช้ีของมหาวิทยาลัย ได(คะแนนเฉล่ีย 4.67 
ผลประเมินได(คุณภาพระดับ ดีมาก สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได3  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.7  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค�ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน6วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

องค.ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ>งชี้ 4.67 4.67 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข3อ 5 5 6 5 

(ขาดเกฑฑ�ข3อ 6) 
5 5 

สมศ.10 การส6งเสริมและ
สนับสนุนด3านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข3อ 4 4 4 4 4 4 

สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข3อ 5 5 5 5 5 5 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ>งช้ี      กระบวนการ 
เปIาหมาย  5 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 

เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1. มีระบบและกลไกการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาํเนนิการตามระบบที่
กําหนด 

� � 2.  มีการบูรณาการงานด3านทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจดัการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต 

� � 3.  มีการเผยแพร6กิจกรรมหรือการบริการด3านทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมต6อ
สาธารณชน 

� � 4.  มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานด3านทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

� � 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด3านทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

� � 6.  มีการกําหนดหรือสร3างมาตรฐานคุณภาพด3านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป;นที่
ยอมรับในระดับชาต ิ

 

ผลการดําเนินงาน 
 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
คณะสังคมศาสตร� มีนโยบาย/แผนงานด3านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีเอกสารคําสั่งแต6งต้ัง/

มอบหมายผู3รับผิดชอบงานด3านศิลปวัฒนธรรม มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานด3านศิลปวัฒนธรรม 
ท้ังยังมีการจัดโครงการ/กิจกรรมด3านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
2. มีการบูรณาการงานด3านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิต 
คณะสังคมศาสตร� มีโครงการและกิจกรรมด3านบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมโดย Course 

Syllabus หรือ มคอ.3 ของรายวิชาท่ีมีการนําเรื่องการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมมาเป;นส6วนหนึ่งของ
หลักสูตรการเรียนการสอน  
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3. มีการเผยแพร6กิจกรรมหรือการบริการด3านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต6อสาธารณชน 
คณะสังคมศาสตร�มีการเผยแพร6กิจกรรมหรือการบริการด3านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต6อ

สาธารณชน หลายช6างทาง ดังนี้ บอร�ดประชาสัมพันธ� เว็บไซด� เป;นต3น 
 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด3านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
คณะสังคมศาสตร� มีโครงการและผลประเมินของโครงการท่ีมีระบุไว3ใน (ดูหลักฐานเอกสาร

หมายเลข 6.1/2-1) และ มคอ.5 ของรายวิชาท่ีมีการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปเป;นส6วนหนึ่งของ
กิจกรรมในการเรียนการสอนเพ่ือ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเพ่ิมพูนความรู3ให3แก6นิสิต 

 
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบูรณาการงานด3านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
คณะสังคมศาสตร� มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาบูรณการด3านทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมให3สอดคล3องในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เกณฑ.การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข3อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

6.1 5 5 6 5 5 5 5 บรรลุ 5 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้ที ่
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

6.1 5 5 5 5 5 5 5 บรรลุ 5 

หมายเหตุ ขาดเกณฑ�ข3อท่ี 6 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
6.1-1-1 เอกสารนโยบาย-แผนงานด3านการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมที่มีการจัดสรร

งบประมาณสนับสนนุ 
6.1-1-2 เอกสารคําสั่งแต6งตั้ง/มอบหมายผู3รับผิดชอบงานด3านศิลปวัฒนธรรม 
6.1-1-3 เอกสารแบบฟอร�มแสดงแผนปฏิบัติงาน/ผลการดําเนนิงานด3านการทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม 
6.1-1-4 เอกสารโครงการ/กิจกรรมที่แสดงผลการดาํเนินงานและหรือผลประเมินโครงการ 
6.1-1-5 เอกสารการติดตามผลการดาํเนนิงาน 

2. มีการบูรณาการงานด3านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
6.1-2-1 เอกสารโครงการ/กิจกรรมด3านศิลปวัฒนธรรมที่มีความเก่ียวข3อง/ร6วมมือกับงานกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 
6.1-2-2 เอกสาร Course Syllabus หรือ มคอ.3 ของรายวิชาที่มีการนาํเร่ืองการทํานุบาํรุงศิลปะ

และวฒันธรรม ไปเป;นส6วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
3. มีการเผยแพร6กิจกรรมหรือการบริการด3านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต6อสาธารณชน 

6.1-3-1 ภาพถ6ายกิจกรรมและสถานที่ในการดําเนนิกิจกรรมที่เก่ียวข3องกับการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 
6.1-3-2 เอกสาร/บอร�ดประชาสัมพันธ�-สื่ออิเล็กทรอนิกส�-วิธีอ่ืนๆ ที่เป;นการเผยแพร6การดําเนนิงานด3าน

ศิลปวฒันธรรม 
6.1-3-3 เอกสารโครงการบริการวชิาการด3านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความร6วมมือ หรือ สร3างเครือข6าย

กับหน6วยงาน/องค�กรอ่ืน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด3านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 

6.1-4-1 เอกสารโครงการและผลประเมินของโครงการ 
6.1-4-2 เอกสาร มคอ.5 ของรายวชิาที่มีการนําเร่ืองการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปเป;นส6วนหนึ่ง

ของกิจกรรมการเรียนการสอน และได3ทําการประเมินผล/ติดตามผลการดําเนินงาน  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด3านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 

6.1-5-1 เอกสาร มคอ.5 ของรายวชิาที่มีการนําเร่ืองการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปเป;นส6วนหนึ่ง
ของกิจกรรมการเรียนการสอนและได3นาํผลประเมินไปปรับปรุงกับการเรียนการสอน 

6.1-5-2 เอกสารแผนปรับปรุงและพฒันาการบูรณาการด3านทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
เก่ียวข3องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
6. มีการกําหนดหรือสร3างมาตรฐานคุณภาพด3านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป;นที่ยอมรับในระดับชาติ 

6.1-6-1 เอกสารการเชญิผู3เชีย่วชาญเก่ียวกับด3านศิลปวฒันธรรมมาร6วมกําหนด/สร3างมาตรฐานด3าน
ศิลปะและวฒันธรรม 

6.1-6-2 เอกสารแสดงถึงมาตรฐานด3านศิลปวัฒนธรรมที่ได3จากการเชิญผู3เชี่ยวชาญมากําหนด/สร3าง
มาตรฐานด3านศิลปะและด3านวฒันธรรม 

6.1/6-3 เอกสารผลงาน/การดาํเนนิงานด3านศิลปวฒันธรรมที่ได3รับการยอมรับจากสังคม 

 

ด(านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ>งช้ีท่ี 10  การส>งเสริมและสนับสนุนด(านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  4 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

� � 2.  บรรลุเปDาหมายตามแผนประจําป!ไม6ต่ํากว6าร3อยละ 80 

� � 3.  มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอย6างต6อเนื่อง 

� � 4.  เกิดประโยชน�และสร3างคุณค6าต6อชุมชนภายใน/ภายนอก 

� � 5.  ได3รับการยกย6องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะสังคมศาสตร�มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) คณะสังคมศาสตร�มีการประชุม
วางแผนงาน ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงานเสนอคณบดีพิจารณา  

2. คณะสังคมศาสตร�มีการกําหนดเปDาหมายในแผนปฏิบัติงานและมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน  

3. คณะสังคมศาสตร�มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป!และติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนสมํ่าเสมอย6างต6อเนื่อง 

4. คณะสังคมศาสตร�มีการดําเนินงานท่ีก6อให3เกิดประโยชน�และศึกษาคุณค6าต6อชุมชนด3วยการ
สนับสนุนการดําเนินงาน 

5. คณะสังคมศาสตร�ยังไม6สามารถตรวจสอบข3อมูลการยกย6องระดับชาติและหรือนานาชาติได3 
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เกณฑ.การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัว
บ>งชี้ที ่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

10 4 4 4 4 4 4 4 บรรลุ 4 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัว

บ>งชี้ที ่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

10 4 4 4 4 4 4 4 บรรลุ 4 

 
รายการหลักฐาน 

10-1 แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติงานด3านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
10-2 สรุปผลการประเมินแต6ละโครงการ 
10-3 การวิเคราะห�แก3ไขปรับปรุงโครงการ 
10-4 สรุปแผน/ผลการบรรลุเปDาหมายตามตัวบ>งช้ีของแผนดําเนินงาน/แผนปฏิบัติงาน 
10-5 โครงการต6างๆ ด3านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
10-6 รายงานสรุปผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได3 1 ข3อ ปฏิบัติได3 2 ข3อ ปฏิบัติได3 3 ข3อ ปฏิบัติได3 4 ข3อ ปฏิบัติได3 5 ข3อ 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  5 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1. การมีส6วนร6วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก6อให3เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

� � 2.  สิ่งแวดล3อมด3านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต6งอย6างมีความสุนทรีย� 

� � 3.  ปรับแต6งและรักษาภูมิทัศน�ให3สวยงาม สอดคล3องกับธรรมชาติ และเป;นมิตรกับ
สิ่งแวดล3อม 

� � 4.  การจัดให3มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส6งเสริมให3นักศึกษาและ
บุคลากรมีส6วนร6วมอย6างสมํ่าเสมอ 

� � 5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม6ต่ํากว6า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  (ใช3ข3อมูลจากกองแผนงาน) 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะสังคมศาสตร�มีนโยบายสนับสนุนการมีส6วนร6วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก6อให3เกิด
วัฒนธรรมท่ีดี 

2. คณะสังคมศาสตร�มีการจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ความสะอาด 
และตกแต6งสถานท่ี ประจําป! 

3. คณะสังคมศาสตร�มีการจัดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานปรับแต6ง และรักษาภูมิทัศน�ให3
สวยงามสอดคล3องกับธรรมชาติและเป;นมิตรกับสิ่งแวดล3อม 

4. คณะสังคมศาสตร�มีการจัดพ้ืนท่ีและงบประมาณท่ีเอ้ือและส6งเสริมต6อการจัด และมีการจัด
กิจกรรมอย6างสมํ่าเสมอ 

5. คณะสังคมศาสตร� มีระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา 3.78 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน  
 
เกณฑ.การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได3 1 ข3อ ปฏิบัติได3 2 ข3อ ปฏิบัติได3 3 ข3อ ปฏิบัติได3 4 ข3อ ปฏิบัติได3 5 ข3อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัว

บ>งช้ีท่ี 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมา
ย 

2556 
11 5 4 5 5 4 5 5 บรรลุ 5 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัว

บ>งช้ีท่ี 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมา
ย 

2556 
11 5 4 5 5 4 5 5 บรรลุ 5 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

11-1 โครงการ 
11-2 รายงานสรุปผลโครงการ 
11-3 รูปภาพอาคาร สถานท่ีต6างๆ  
11-4 รูปภาพสถานท่ีการจัดกิจกรรมต6างๆ บริเวณคณะสังคมศาสตร� 
11-5 ผลการประเมินโครงการต6างๆ 
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องค.ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 
  คณะสังคมศาสตร� ได3กําหนดตัวบ6งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในองค�ประกอบท่ี 7 การบริหารและการ
จัดการ ตามตัวบ6งชี้ สกอ. 4 ตัวบ6งชี้ และตัวบ6งชี้ สมศ. 1 ตัวบ6งชี้ คณะสังคมศาสตร. มีผลการประเมินในภาพรวม
ขององค.ประกอบท่ี 7 เท>ากับ 4.93 คะแนน อยู>ในเกณฑ.ระดับ ดีมาก ส>วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ตามตัวบ>งช้ีของมหาวิทยาลัย ได(คะแนนเฉล่ีย 4.35 ผลประเมินได(คุณภาพระดับ ดี สําหรับ
รายละเอียดผลการประเมินแสดงได3  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.8  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค�ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน6วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

องค.ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 4.93 4.35 

7.1 ภาวะผู3นําของ
คณะกรรมการประจําคณะ
และผู3บริหารทุกระดบัของ
คณะ 

ข3อ 7 7 7 7 5 5 

7.2 พัฒนาสถาบันสู6สถาบัน
เรียนรู3 

ข3อ 5 5 5 5 5 5 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสนิใจ 

ข3อ 4 4 5 3 
(ขาดเกณฑ�ข3อ 3,4) 

5 3 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข3อ 6 6 6 5 
(ขาดเกณฑ�ข3อ 2) 

5 4 

สมศ. 13 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน3าที่ของผู3บริหาร
สถาบนั 

คะแนน 3.51 3.51 4.75 4.75 4.75 4.75 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 7.1  ภาวะผู3นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู3บริหารทุกระดับของคณะ 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี      กระบวนการ 
เปIาหมาย  5 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบตัิหน3าที่ตามระเบียบ/ข3อบังคับที่กําหนดครบถ3วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ�ที่กําหนดล6วงหน3า 

� � 2.  ผู3บริหารมีวิสัยทัศน� กําหนดทิศทางการดาํเนินงาน และสามารถถ6ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ� มีการนําข3อมูลสารสนเทศเป;นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

� � 3.  ผู3บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

� � 4.  ผู3บริหารสนบัสนุนให3บุคลากรในคณะมีส6วนร6วมในการบริหารจดัการให3อํานาจในการ
ตัดสินใจแก6บุคลากรตามความเหมาะสม และผู3บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย6าง
น3อย 2 คร้ังต6อป!การศึกษา 

� � 5.  ผู3บริหารถ6ายทอดความรู3และส6งเสริมพัฒนาผู3ร6วมงาน เพื่อให3สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค�ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

� � 6.  ผู3บริหารบริหารงานด3วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน�ของคณะและผู3มสี6วน
ได3ส6วนเสีย 

� � 7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู3บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย6างเป;นรูปธรรม 

 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ6านเกณฑ�การประเมินมาตรฐานข3อท่ี 6 นั้น ต3องแสดงข3อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ3วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพท�ท่ีระบุไว3 ซ่ึงสอดคล3องเป;นไปตามเกณฑ�ของ 
สมศ. 
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ผลการดําเนินงาน 
 
 1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน3าท่ีตามระเบียบ/ข3อบังคับท่ีกําหนดครบถ3วน และมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดล6วงหน3า 
      คณะกรรมการประจําคณะได3มีการปฏิบัติหน3าท่ีตามระเบียบ/ข3อบังคับท่ีเก่ียวข3องกับ
คณะกรรมการประจําคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2541 มาตรา 33 
กําหนดให3คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจหน3าท่ี (8 ข3อ) 

1) วางนโยบายและแผนงานของคณะให3สอดคล3องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสําหรับคณะ เพ่ือเสนอต6อสภา

มหาวิทยาลัย 
3) พิจารณาวางระเบียบ และออกข3อบังคับภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

หรือเพ่ือเสนอต6อสภามหาวิทยาลัย 
4) พิจารณาเสนอเก่ียวกับการดํารงตําแหน6งทางวิชาการของคณาจารย�ในคณะต6อ

มหาวิทยาลัย 
5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
6) ส6งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก6สังคม และงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7) ให3คําปรึกษาและเสนอความเห็นต6อคณบดี 
8) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการของคณะหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย  

 
2.  ผู3บริหารมีวิสัยทัศน� กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ6ายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ� มีการนําข3อมูลสารสนเทศเป;นฐานในการปฏิบัติงาน และ
พัฒนาสถาบัน 

     ผู3บริหารคณะสังคมศาสตร�เป;นผู3มีวิสัยทัศน� กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ6ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ� มีการนําข3อมูลสารสนเทศเป;นฐาน
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะฯ 

 
3.  เอกสารท่ีแสดงถึงผู3บริหารมีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ�ไปสู6การปฏิบัติ

ในการประชุมผู3บริหารอย6างน3อยป!ละ 2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปDาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงาน     ให3
สอดคล3องกับสภาพการณ�ยิ่งข้ึน พร3อมท้ังสร3างกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากร
กลุ6มเปDาหมายทุกระดับท่ีเก่ียวข3อง 

ผู3บริหารคณะสังคมศาสตร�มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี 
มอบหมาย 
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 4.  ผู3บริหารสนับสนุนให3บุคลากรในคณะมีส6วนร6วมในการบริหารจัดการให3อํานาจในการตัดสินใจ
แก6บุคลากรตามความเหมาะสม และผู3บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรอย6างน3อย 2 ครั้งต6อ        ป!
การศึกษา 

ผู3บริหารคณะสังคมศาสตร�สนับสนุนให3บุคลากรในคณะฯ มีส6วนร6วมในการบริหารจัดการ           
ให3อํานาจในการตัดสินใจแก6บุคลากรตามความเหมาะสม เพ่ือปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการ 
โดยมอบอํานาจในการตัดสินใจแก6ผู3บริหารหรือผู3ปฏิบัติงานระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล6องตัวในการ
ปฏิบัติงาน เช6น การแต6งต้ังรองคณบดีฝnายต6าง ๆ แต6ตั้งคณะกรรมการ และคณะทํางานฝnายต6าง ๆ 
 
 5.  ผู3บริหารถ6ายทอดความรู3และส6งเสริมพัฒนาผู3ร6วมงานเพ่ือให3สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค�
ของคณะเต็มศักยภาพ 

ผู3บริหารคณะสังคมศาสตร�ถ6ายทอดความรู3และส6งเสริมพัฒนาผู3ร6วมงาน เพ่ือให3สามารถทํางาน 
บรรลุวัตถุประสงค�ของคณะฯ เต็มศักยภาพ 
 
 6.  ผู3บริหารบริหารงานด3วยหลักธรรมาภิบาลครบท้ัง 10 ประการ ดังนี้ 

ผู3บริหารคณะสังคมศาสตร�บริหารงานด3วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน�ของคณะฯ  
และผู3ส6วนได3ส6วนเสีย ครบท้ัง 10 ประการ คือ 
      1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค� และ
เปDาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได3รับงบประมาณมา 
      2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี ท่ีมี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช3เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให3องค�การ
สามารถใช3ทรัพยากร 
      3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให3บริการท่ีสามารถดําเนินการได3ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และสร3างความเชื่อม่ัน ความไว3วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต3องการของประชาชนผู3รับบริการ และมีผู3มีส6วนได3ส6วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต6าง เช6น 
โครงการบริการวิชาการ และโครงการพัฒนาวิชาการ 
      4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน3าท่ี 
และผลงานต6อเปDาหมายท่ีกําหนดไว3 ดังรายงานประเมินตนเองตามองค�ประกอบท้ัง 9 ด3าน โดยความ
รับผิดชอบนั้นควรอยู6ในระดับท่ีสนองต6อความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการ
รับผิดชอบต6อปFญหาสาธารณะ 
      5) หลักความโปร6งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปyดเผยอย6างตรงไปตรงมา ชี้แจงได3
เม่ือมีข3อสงสัยและสามารถเข3าถึงข3อมูลข6าวสารอันไม6ต3องห3ามตามกฎหมายได3อย6างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู3ทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต6าง ๆ และสามารถตรวจสอบได3ทาง website 
ของคณะ และ website CHEQA Online 
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      6) หลักการมีส6วนร6วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข3าราชการ ประชาชน และผู3มีส6วน
ได3ส6วนเสียทุกกลุ6มมีโอกาสเข3าร6วมในการรับรู3 เรียนรู3 ทําความเข3าใจ ร6วมแสดงทักษะ ร6วมเสนอปFญหา หรือ
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข3อง ร6วมคิดแนวทาง ร6วมการแก3ไขปFญหา ร6วมในกระบวนการตัดสินใจ และร6วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ3นส6วนการพัฒนา เช6น การเชิญผู3ทรงคุณวุฒิเป;นอาจารย�พิเศษ การวิจัยสถาบัน 
การประเมินความพึงพอใจของผู3ใช3บัณฑิต สายตรงคณบดี การประเมินคุณภาพโดยมีกรรมการจากภายนอก 
การประชุมวิชาการสาขาสังคมศาสตร� การประชุมผู3ปกครองและนิสิตในวันพบอาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีกระทู3เว็บบอร�ดคณะฯ เปyดโอกาสให3บุคลากรภายในและภายนอกได3แสดงความ
คิดเห็นผ6านระบบ 
      7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ6ายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจให3แก6ภาคประชาชนดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให3แก6บุคลากร โดยมุ6งเน3นการสร3างความพึงพอใจ 
ในการให3บริการต6อผู3รับบริการและผู3มีส6วนได3ส6วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผล
การดําเนินงานท่ีดีของส6วนราชการ เช6น การจัดหาบุคคลภายนอกท่ีเป;นผู3เชี่ยวชาญมารักษา ตกแต6งต3นไม3 
บริเวณรอบคณะ การจัดจ3างบบริษัทรักษาความสะอาดบริเวณคณะ การจัดจ3างบบริษัทรักษาความปลอดภัย
ดูแลบริเวณรอบคณะ การประกันภัยคุ3มครองอาคารและทรัพย�สินท่ัวท้ังคณะกับบริษัทประกันภัย การ
แต6งต้ังรองคณบดีฝnายต6าง ๆ การแต6งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานฝnายต6าง ๆ 
      8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช3อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข3อบังคับ ในการ
บริหารราชการด3วยความเป;นธรรม ไม6เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู3มีส6วนได3ส6วนเสีย เช6น       
มีการแต6งต้ังคณะกรรมการสอบข3อเท็จจริงในกรณีร3องเรียนต6าง ๆ 
      9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได3รับการปฏิบัติและได3รับบริการอย6างเท6าเทียมกัน 
โดยไม6มีการแบ6งแยกด3าน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางภาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝ{กอบรม 
และอ่ืน ๆ เช6น การรับนิสิตเข3าศึกษาในโครงการต6าง ๆ 
    10) หลักมุ6งเน3นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข3อตกลงท่ัวไปภายในกลุ6มผู3มีส6วน
ได3ส6วนเสียท่ีเก่ียวข3อง ซ่ึงเป;นข3อตกลงท่ีเกิดจากการใช3กระบวนการเพ่ือหาข3อคิดเห็นจากกลุ6มบุคคลท่ีได3รับ
ประโยชน�และเสียประโยชน� โดยเฉพาะกลุ6มท่ีได3รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต3องไม6มีข3อคัดค3านท่ียุติไม6ได3ใน
ประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไม6จําเป;นต3องหมายความว6าเป;นความเห็นพ3องโดยเอกฉันท� 
 
 7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู3บริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย6างเป;นรูปธรรม 

คณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร� มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะฯ และนําผล 
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย6างเป;นรูปธรรม 
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เกณฑ.การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข3อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้
ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

7.1 7 7 7 5 5 5 5 บรรลุ 5 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้

ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

7.1 7 7 7 5 5 5 5 บรรลุ 5 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน3าที่ตามระเบียบ/ข3อบังคับที่กําหนดครบถ3วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ�ที่กําหนดล6วงหน3า 

7.1-1-1 เอกสารที่แสดงตลอดป!การศึกษา 2555 คณะกรรมการประจําคณะได3มีการปฏิบัติหน3าที่
ตามระเบียบ/ข3อบังคับที่เก่ียวข3องกับคณะกรรมการประจําคณะตามพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2541 มาตรา 33 กําหนดให3คณะกรรมการประจําคณะ
มีอํานาจหน3าที ่

7.1-1-2 เอกสารหลักเกณฑ�ในการประเมินตนเองที่กําหนดล6วงหน3า 
7.1-1-3 เอกสารแบบประเมินการปฏิบัติหน3าที่ตามระเบียบและข3อบังคับของคณะกรรมการประจํา

คณะ  
7.1-1-4 เอกสารผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะและผู3บริหารทุกระดบัของ

คณะ เป;นข3อเสนอแนะต6อคณบดีในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน อาทิเช6น นโยบาย
และแผนงานคณะทีส่อดคล3องกับนโยบายมหาวิทยาลัย/ การพจิารณาหลักสูตรและ
รายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสาํหรับคณะ เพื่อเสนอต6อสภามหาวิทยาลยั/ การพิจารณา
วางระเบียบ และออกข3อบังคับภายในคณะตามที่มหาวิทยาลยัมอบหมาย หรือเพื่อเสนอ
ต6อสภามหาวิทยาลัย/ การพิจารณาเสนอเก่ียวกับการดํารงตาํแหน6งวิชาการของ
คณาจารย�ในคณะต6อมหาวิทยาลัย/ ดําเนินการสรรหาหัวหน3าภาควิชา เป;นไปตาม
ข3อบังคับของมหาวทิยาลัย เพื่อทาํหน3าที่และรับผิดชอบในฐานะหัวหน3าภาควิชา หรือ
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
หัวหน3าหน6วยงานที่เทียบเท6า/ การส6งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก6สังคม และงาน
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม/ การให3คําปรึกษาและเสนอความเห็นต6อคณบดี/ การ
ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย/ ข3อเสนอแนะ
อ่ืนๆ 

7.1-1-5 เอกสารการรายงานผลการประเมินตนเองต6อสาธารณชนทาง website ของคณะ 
7.1-1-6 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่มสี6วนเก่ียวข3องกับเกณฑ�

มาตรฐานนี ้
2. ผู3บริหารมีวิสัยทัศน� กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ6ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ� มีการนําข3อมูลสารสนเทศเป;นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

7.1-2-1 เอกสารที่แสดงถึง ผู3บริหารมีวิสยัทัศน� กําหนดทิศทางการดําเนนิงาน และสามารถ
ถ6ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดับทาง website/ ทาง การจัดประชุมบุคลากร เช6น 
สัมมาทิฐิคณะสังคมศาสตร�และหรือการประชุมสัมมนาคณาจารย�และบุคลากรของคณะ
ได3รับทราบและ 
มีความเข3าใจร6วมกัน 

7.1-2-2 เอกสารที่แสดงถึง ผู3บริหารสร3างระบบและกลไกการถ6ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน� และ
แผนกลยุทธ�ให3หน6วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข3าใจร6วมกัน 

7.1-2-3 เอกสารแสดงการจัดทําระบบฐานข3อมูลของคณะให3ทันสมัย นาํมาใช3ในการติดตามผล
การบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดาํเนินงานตามตัวบ6งชี้คุณภาพ (KPI)  
ที่กําหนดไว3ในยุทธศาสตร� เช6น รายชื่อบุคคลทีไ่ด3รับการจัดสรรทุนวิจัยต6างๆ 

7.1-2-4 เอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามKPIของคณะ 
7.1-2-5 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่มสี6วนเก่ียวข3องกับเกณฑ�

มาตรฐานนี ้
3. ผู3บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

7.1-3-1 เอกสารที่แสดงถึงผู3บริหารมีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ�ไปสู6การ
ปฏิบัติในการประชุมผู3บริหารอย6างน3อยป!ละ 1-2 คร้ังเพื่อทบทวนเปDาหมายหรือปรับ
แผนการดําเนนิงานให3สอดคล3องกับสภาพการณ�ยิ่งข้ึนพร3อมทั้งสร3างกลไกภายในเพื่อ
สื่อสารแผนการดําเนนิงานไปยังบุคลากรกลุ6มเปDาหมายทุกระดับที่เก่ียวข3อง 

7.1-3-2 เอกสารที่แสดงถึงผู3บริหารมีการประเมินผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญตามภารกิจของคณะ
อย6างครบถ3วนรวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์อย6างน3อยป!ละ 1 คร้ังเพื่อทบทวน 
เปDาหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบป!ถัดไปพร3อมแจ3งผลการดําเนนิงานไปยงั
บุคลากรทุกระดับผ6านการสื่อสารภายในโดยใช3สื่อต6างๆทีต่รงกับกลุ6มเปDาหมาย 

7.1-3-3 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่มสี6วนเก่ียวข3องกับเกณฑ�
มาตรฐานนี ้
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4. ผู3บริหารสนับสนุนให3บุคลากรในคณะมีส6วนร6วมในการบริหารจัดการให3อํานาจในการตัดสินใจแก6บุคลากรตาม
ความเหมาะสม และผู3บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย6างน3อย 2 คร้ังต6อป!การศึกษา 

7.1-4-1 เอกสารที่แสดงว6าผู3บริหารสนบัสนุนให3บุคลากรในคณะมีส6วนร6วมในการบริหารจัดการให3
อํานาจในการตัดสนิใจแก6บุคลากรตามความเหมาะสมเพื่อปรับลดข้ันตอนกระบวนการ
บริหารจัดการ โดยมอบอํานาจในการตัดสนิใจแก6ผู3บริหารหรือผู3ปฏิบัติงานระดบัถัดไป 
เพื่อเพิ่มความคล6องตัว เช6น การแต6งตั้งรองคณบดีฝnายต6างๆคําสั่งแต6งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางานฝnายต6างๆ 

7.1-4-2 เอกสารที่แสดงว6าคําสั่งคณะสังคมศาสตร� เร่ือง มอบอํานาจแทนผู3บริหาร(คณบดี รองคณบดี 
หัวหน3าภาควิชา หัวหน3าสํานักงานเลขานุการคณะ กํากับบริหาร สั่งการ และปฏิบัติราชการแทน) 

7.1-4-3 เอกสารที่แสดงว6าผู3บริหารมีการส6งเสริมกิจกรรม เพื่อเป;นการสร3างขวัญและกําลังใจต6อ
บุคลากรเป;นประจาํอย6างต6อเนือ่ง เช6น การมอบรางวลัให3คณาจารย�ดีเด6นในด3านต6างๆ
และบุคลากรสายสนบัสนนุดีเด6น (ในงานคล3ายวันสถาปนาคณะ) 

7.1-4-4 เอกสารที่แสดงว6าผู3บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรอย6างน3อย 2 คร้ังต6อป!การศึกษา 
7.1-4-5 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่มสี6วนเก่ียวข3องกับเกณฑ�

มาตรฐานนี ้
5. ผู3บริหารถ6ายทอดความรู3และส6งเสริมพัฒนาผู3ร6วมงาน เพื่อให3สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค�ของคณะเต็ม
ตามศักยภาพ 

7.1-5-1 เอกสารที่แสดงว6าผู3บริหารมีการถ6ายทอดความรู3แก6ผู3ร6วมงานโดยเน3นการเพิ่มทักษะใน
การปฏิบัติงานให3สูงข้ึนอย6างต6อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานให3บรรลุ
วัตถุประสงค�เช6นการสอนงานทีห่น3างาน (on – the – job training) จัดทําคู6มือการ
ปฏิบัติงานเป;นต3น 

7.1-5-2 เอกสารการนําหลักการจัดการความรู3 (KM)มาใช3ทัง้ในระดบัภาควิชา/โครงการสห
วิทยาการ/สํานักงานเลขานุการคณะ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู3 และถ6ายทอด
ประสบการณ�ร6วมกันระหว6างผู3ปฏิบัติงาน 

7.1-5-3 เอกสารแสดงโครงการและแผนงานการจัดการความรู3 
7.1-5-4 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่มสี6วนเก่ียวข3องกับเกณฑ�

มาตรฐานนี ้
6. ผู3บริหารบริหารงานด3วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน�ของคณะและผู3มีส6วนได3ส6วนเสีย 

7.1-6-1 เอกสารที่แสดงถึงผู3บริหารบริหารงานด3วยหลักธรรมาภิบาลครบทัง้ 10 ประการ 
7.1-6-2 เอกสารที่แสดงว6าผู3บริหารมีการดําเนินงานภายใต3หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเดน็

การปกปDองผลประโยชน�ของผู3มสี6วนได3ส6วนเสียในเร่ืองคุณภาพทางวชิาการและเปyดโอกาส
ให3มีส6วนร6วมจากทุกฝnายที่เก่ียวข3องในการดําเนินงานโดยมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเป;นประจําทกุป!การศึกษา รวมทั้งเตรียมการเพื่อประเมินคุณภาพ
ภายนอก จาก สมศ. 
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7.1-6-3 เอกสารที่แสดงถึงผู3บริหารมีการเปyดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเองจัดทาํรายงาน

สรุปผลการทํางานและรายงานการเงินของคณะเสนอต6อคณะกรรมการประจําคณะเป;น
ประจําทุกป! 

7.1-6-4 เอกสารที่แสดงถึงผู3บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและ
การตรวจสอบภายในของคณะและรายงานการเงินของคณะเสนอต6อคณะกรรมการ
ประจําคณะเป;นประจําทุกป! 

7.1-6-5 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่มสี6วนเก่ียวข3องกับเกณฑ�
มาตรฐานนี ้

7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู3บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย6างเป;นรูปธรรม 

7.1-7-1 เอกสารที่แสดงถึงกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู3บริหาร
ตามที่ระบไุว3ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยและข3อบังคับมหาวทิยาลัย
ที่ว6าด3วยการบริหารงานบุคคลผู3บริหารและข3อบังคับที่เก่ียวข3องกับการประเมินหรือตาม
ข3อตกลงที่ทําร6วมกันระหว6างกรรมการประจําคณะและผู3บริหาร 

7.1-7-2 เอกสารที่แสดงถึงกรรมการประจําคณะควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบ
กัลยาณมิตรกล6าวคือใช3หลักการที่มุ6งเน3นการให3ข3อเสนอแนะเชิงสร3างสรรค�นาํผลการ
ประเมินไปใช3ในการพฒันาหรือปรับปรุงคณะให3เจริญก3าวหน3าอย6างต6อเนื่อง 

7.1-7-3 เอกสารที่แสดงถึงผู3บริหารมีการนําผลการประเมินจากกรรมการประจําคณะไปใช3
ปรับปรุงการบริหารงานอาทิจัดทําแผนการบริหารงานและรายงานผลการดาํเนินงานต6อ
กรรมการประจําคณะในโอกาสที่เหมาะสม 

7.1-7-4 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่มสี6วนเก่ียวข3องกับเกณฑ�
มาตรฐานนี ้
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ตัวบ>งช้ีท่ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสู6สถาบันเรียนรู3 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี      กระบวนการ 
เปIาหมาย  5 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1.  มีการกําหนดประเด็นความรู3และเปDาหมายของการจัดการความรู3ที่สอดคล3องกับแผน
กลยุทธ�ของคณะอย6างน3อยครอบคลุมพันธกิจด3านการผลิตบัณฑิตและด3านการวิจยั 

� � 2.  กําหนดบุคลากรกลุ6มเปDาหมายที่จะพัฒนาความรู3และทักษะด3านการผลิตบัณฑิตและ
ด3านการวิจัยอย6างชดัเจนตามประเด็นความรู3ที่กําหนดในข3อ 1 

� � 3.  มีการแบ6งปFนและแลกเปลี่ยนเรียนรู3จากความรู3ทักษะของผู3มีประสบการณ�ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค3นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู3ที่กําหนดในข3อ 1 และ
เผยแพร6ไปสู6บุคลากรกลุ6มเปDาหมายที่กําหนด 

� � 4.  มีการรวบรวมความรู3ตามประเด็นความรู3ที่กําหนดในข3อ 1 ทั้งทีมี่อยู6ในตัวบุคคลและ
แหล6งเรียนรู3อ่ืนๆ ที่เป;นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย6างเป;นระบบโดยเผยแพร6
ออกมาเป;นลายลักษณ�อักษร (explicit knowledge) 

� � 5.  มีการนําความรู3ทีไ่ด3จากการจัดการความรู3ในป!การศึกษาปFจจบุนัหรือป!การศึกษาที่ผ6าน
มาที่เป;นลายลักษณ�อักษร (explicit knowledge) และจากความรู3 ทักษะของผู3มี
ประสบการณ�ตรง (tacit knowledge) ที่เป;นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช3ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
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ผลการดําเนินงาน 
 
 1. มีการกําหนดประเด็นความรู3และเปDาหมายของการจัดการความรู3ท่ีสอดคล3องกับแผนกลยุทธ�ของ
สถาบันอย6างน3อยครอบคลุมพันธกิจด3านการผลิตบัณฑิตและด3านการวิจัย 

    คณะสังคมศาสตร�มีแผนการจัดการความรู3 โดยประชาสัมพันธ�เผยแพร6แผนการจัดการความรู3 
ให3บุคลากรภายในคณะรับทราบ เช6น แผ6นพับ จดหมายข6าว website ฯลฯ 
     ป!การศึกษา 2553  คณะสังคมศาสตร�ประเมินตนเองว6า มีผลการดําเนินงานครบ 5 ข3อ ดังนี้ 
     ประเด็นความรู3 
     - มองตน เข3าใจงาน พัฒนาองค�การ IV 
     - นพลักษณ�เพ่ือความสุขในการทํางานและการดําเนินชีวิต รุ6นท่ี 2 
     เปDาหมาย 
     - เพ่ือถ6ายทอดความรู3และประสบการณ�การทํางานจากบุคคลไปสู6บุคคล 
     - เพ่ือจัดทําคู6มือการปฏิบัติงาน 
     - เพ่ือให3บุคลากรท่ีเข3าร6วมโครงการได3แลกเปลี่ยนความรู3 ท้ังจากระหว6างบุคลากรภายใน 
ด3วยกันเองและจากหน6วยงานภายนอก 
     - เพ่ือให3ผู3เข3ารับการอบรมได3มีความรู3 ความเข3าใจตามแนวคิด “นพลักษณ�” และสามารถ
อธิบายความคิดรอบยอดของการจําแนกบุคคลตาม “นพลักษณ�” ได3 
     - เพ่ือให3ผู3เข3ารับการอบรมสามารถค3นหาบุคลิกภาพของตนเอง เข3าใจตนเอง และศักยภาพของ 
ตนเอง รวมท้ังสามารถระบุพฤติกรรมท่ีช6วยให3ตนเองพัฒนาข้ึนได3 

    - เพ่ือให3ผู3เข3ารับการอบรมสามารถเข3าใจและยอมรับบุคลิกภาพของผู3อ่ืน เพ่ือนํามาสู6
สัมพันธภาพท่ีดีในการทํางานร6วมกัน 

    - ผู3เข3ารับการอบรมสามารถนําแนวคิด “นพลักษณ�” มาปรับใช3ในการทํางานได3อย6างมี 
ประสิทธิภาพและในการดําเนินชีวิตประจําวันได3อย6างมีความสุข 
 
 2.  กําหนดบุคลากรกลุ6มเปDาหมายท่ีจะพัฒนาความรู3และทักษะด3านการผลิตบัณฑิตและด3านการ
วิจัยอย6างชัดเจน ตามประเด็นความรู3ท่ีกําหนดในข3อ 1 

คณะสังคมศาสตร�มีการกําหนดบุคลากรกลุ6มเปDาหมายท่ีจะพัฒนาความรู3และทักษะด3านการ 
ผลิตบัณฑิตและด3านการวิจัย 

     กลุ6มเปDาหมาย 
     - บุคลากรสายวิชาการ พัฒนาความรู3และทักษะในประเด็นความรู3ด3านการเรียนการสอนและ

ด3านการวิจัย 
     - บุคลากรสายสนับสนุนและช6วยวิชาการ พัฒนาความรู3และทักษะในประเด็นความรู3ด3านการ

วิจัยและการบริหารจัดการองค�กร 
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 3. มีการแบ6งปFนและแลกเปลี่ยนเรียนรู3จากความรู3 ทักษะ ของผู3 มีประสบการณ�ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค3นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู3ท่ีกําหนดในข3อ 1 และเผยแพร6ไปสู6บุคลากร
กลุ6มเปDาหมายท่ีกําหนด 

เชิญผู3มีประสบการณ�ตรงมาเป;นผู3เผยแพร6ความรู3 ทักษะ ไปสู6กลุ6มบุคคลเปDาหมาย   
ประเด็นความรู3ด3านการบริหารจัดการองค�กรได3แลกเปลี่ยนเรียนรู3ในหัวข3อ 1  
 
 4. มีการรวบรวมความรู3ตามประเด็นความรู3ท่ีกําหนดในข3อ 1 ท้ังท่ีมีอยู6ในตัวบุคคล และแหล6ง
เรียนรู3อ่ืน ๆ ท่ีเป;นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย6างเป;นระบบ โดยเผยแพร6ออกมาเป;นลายลักษณ�
อักษร (explicit knowledge) 

มีการรวบรวมความรู3ท่ีเป;นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย6างเป;นระบบ โดยเผยแพร6 
ออกมาเป;นลายลักษณ�อักษร (explicit knowledge) 
 
 5. มีการนําความรู3ท่ีได3จากการจัดการความรู3ในป!การศึกษาปFจจุบัน หรือป!การศึกษาท่ีผ6านมา        
ท่ีเป;นลายลักษณ�อักษร (explicit knowledge) และจากความรู3 ทักษะของผู3มีประสบการณ�ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเป;นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช3ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะสังคมศาสตร�มีการนําความรู3ท่ีได3จากการจัดการความรู3ท่ีเป;นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช3ใน 
การปฏิบัติงานจริง เช6น การจัดทําคู6มือปฏิบัติงาน 

 
เกณฑ.การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข3อ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้
ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

7.2 5 4 5 5 4 5 5 บรรลุ 5 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้
ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

7.2 5 4 5 5 4 5 5 บรรลุ 5 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู3และเปDาหมายของการจัดการความรู3ที่สอดคล3องกับแผนกลยุทธ�ของคณะอย6าง
น3อยครอบคลุมพันธกิจด3านการผลิตบัณฑิตและด3านการวิจัย 

7.2-1-1 เอกสารแผนการจัดการความรู3ที่สอดคล3องกับแผนกลยุทธ�ของคณะอย6างน3อยครอบคลุม
พันธกิจด3านการผลติบัณฑิตและด3านการวิจัย 

7.2-1-2 เอกสารประชาสัมพันธ�เผยแพร6แผนการจัดการความรู3 ให3บุคลากรภายในคณะรับทราบ 
เช6น แผ6นพบั จดหมายข6าว Website ฯลฯ 

7.2-1-3 เอกสารที่แสดงโครงการอบรมการจัดการความรู3 
2. กําหนดบุคลากรกลุ6มเปDาหมายที่จะพัฒนาความรู3และทักษะด3านการผลิตบัณฑิตและด3านการวิจัยอย6างชัดเจน
ตามประเด็นความรู3ที่กําหนดในข3อ 1 

7.2-2-1 เอกสารการกําหนดบุคลากรกลุ6มเปDาหมายที่จะ พัฒนาความรู3และทักษะด3านการผลิต
บัณฑิตและ ด3านการวิจัย 

7.2-2-2 เอกสารการเข3าร6วมโครงการทั้งภายในและหรือภายนอกหน6วยงาน 
3. มีการแบ6งปFนและแลกเปลี่ยนเรียนรู3จากความรู3 ทักษะของผู3มีประสบการณ�ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค3นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู3ที่กําหนดในข3อ 1 และเผยแพร6ไปสู6บุคลากรกลุ6มเปDาหมายที่กําหนด 

7.2-3-1 เอกสารที่คณะ/ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/สํานักงานเลขานุการคณะ เชิญบุคลากร
ภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเด6นทางด3านวิชาการและผลงานทางด3านวิจัยรวมทั้ง
ผลงานด3านอ่ืนๆที่คณะมุ6งเน3นมาถ6ายทอดความรู3เคล็ดลบัหรือนวัตกรรมอย6างสมํ่าเสมอ
ผ6านเวทีต6างๆเช6นการจัดประชุมสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู3ร6วมกับเจ3าของความรู3
เคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกล6าว 

7.2-3-2 เอกสารที่คณะ/ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/สํานักงานเลขานุการคณะ ส6งเสริมให3มี
บรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู3ภายในคณะเช6นการส6งเสริมให3มีชุมชนนักปฏิบัติและ
เครือข6ายด3านการจัดการความรู3ทั้งระหว6างหน6วยงานภายในคณะและภายนอกคณะ/
มหาวิทยาลยัเพื่อให3เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู3อย6างต6อเนื่องโดยการจัดสรร
ทรัพยากรอย6างเหมาะสมทั้งด3านงบประมาณเวลาสถานที่ 

7.2-3-3 เอกสารประชาสัมพันธ�และเผยแพร6การวบรวมความรู3 การแบ6งปFนและแลกเปลี่ยนเรียนรู3
จากผู3มีประสบการณ� เพื่อค3นหา  แนวปฏิบัตทิี่ดีตามเปDาหมายของการจัดการความรู3 เช6น 
website แผ6นพับ จดหมาย ข6าว ฯลฯ 

7.2-3-4 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่มสี6วนเก่ียวข3องกับเกณฑ�
มาตรฐานนี้ 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
4. มีการรวบรวมความรู3ตามประเด็นความรู3ที่กําหนดในข3อ 1 ทั้งที่มีอยู6ในตัวบุคคลและแหล6งเรียนรู3อ่ืนๆ ที่เป;น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย6างเป;นระบบโดยเผยแพร6ออกมาเป;นลายลักษณ�อักษร (explicit 
knowledge) 

7.2-4-1 เอกสารที่มีการกําหนดผู3รับผิดชอบในการวิเคราะห�สังเคราะห�ความรู3ทั้งที่มีอยู6ในตัว
บุคคลและแหล6งเรียนรู3อ่ืนๆที่เป;นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจดัเก็บอย6างเป;นระบบเป;น
หมวดหมู6เพื่อให3บุคลากรกลุ6มเปDาหมายที่ต3องการเพิ่มพนูความรู3ความสามารถเข3าถึงแนว
ปฏิบัติทีด่ีได3ง6าย 

7.2-4-2 เอกสารประชาสมัพันธ�และเผยแพร6การวบรวมความรู3 การแบ6งปFนและแลกเปลี่ยนเรียนรู3
จากผู3มีประสบการณ� เพื่อค3นหาแนวปฏิบัตทิี่ดีตามเปDาหมายของการจัดการความรู3 เช6น 
แผ6นพบั จดหมาย ข6าว Website ฯลฯ 

7.2-4-3 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะที่มสี6วนเก่ียวข3องกับเกณฑ�
มาตรฐานนี ้

5. มีการนําความรู3ที่ได3จากการจัดการความรู3ในป!การศึกษาปFจจุบันหรือป!การศึกษาที่ผ6านมาที่เป;นลายลักษณ�
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู3 ทักษะของผู3มีประสบการณ�ตรง (tacit knowledge) ที่เป;นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช3ในการปฏิบัติงานจริง 

7.2-5-1 เอกสารการนําความรู3ทีไ่ด3จากการจัดการความรู3ที่เป;นแนวปฏิบัติทีด่มีาปรับใช3ในการ
ปฏิบัตงิานจริง 

7.2-5-2 เอกสารการนําผลการประเมินด3านการจัดการความรู3มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและ
กลไกการจัดการความรู3ของคณะหรือหน6วยงาน 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี      กระบวนการ 
เปIาหมาย  4 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

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

อย6างน3อยต3องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน และสามารถนําไปใช3ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

� � 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู3ใช3ระบบสารสนเทศ 
� � 4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู3ใช3ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ 
� � 5.  มีการส6งข3อมูลผ6านระบบเครือข6ายของหน6วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข3องตามท่ี

กําหนด 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
    คณะสังคมศาสตร� มีแผนระบบสารสนเทศ 
 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอย6างน3อยต3อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถนําไปใช3ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 
      คณะสังคมศาสตร� มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะฯ 
เช6น ระบบบัญชี 3 มิติ  ระบบลงทะเบียนนิสิต  ระบบทะเบียนประวัติ  การประเมินการเรียนการสอน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  การส6งข3อมูลผ6านทาง e-mail address 
 
 
 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู3ใช3ระบบสารสนเทศ 
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      คณะสังคมศาสตร�การจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู3ใช3ระบบ รวมท้ังกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให3สอดคล3องกับลักษณะการเข3าใช3ระบบ เช6น มีการประเมินความพึง
พอใจทุกครั้งท่ีมีการใช3ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกป!การศึกษา เป;นต3น 
 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู3ใช3ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
     คณะสังคมศาสตร�มีการปรับปรุงเว็บไซด�และเนื้อหาบนเว็บไซด�เป;นระยะๆ เพ่ือให3เป;นปFจจุบัน
ตามการประเมิน 
 

5. มีการส6งข3อมูลผ6านระบบเครือข6ายของหน6วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข3องตามท่ีกําหนด 
     คณะสังคมศาสตร�มีการส6งข3อมูลผ6านระบบเครือข6ายของหน6วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข3องตามท่ี
กําหนด 
 

เกณฑ.การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข3อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้

ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

7.3 4 5 5 4 5 5 4 บรรลุ 4 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้

ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

7.3 4 5 3 4 5 3 4 ไม6บรรล ุ 4 

หมายเหตุ ขาดเกณฑ�ข3อท่ี 3 และ 4 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
7.3-1-1 เอกสารการตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศทีป่ระกอบไปด3วยผู3บริหารด3าน

ระบบสารสนเทศของคณะและกลุ6มผู3บริหารที่เป;นผู3ใช3ระบบสารสนเทศ 
7.3-1-2 เอกสารแผนงานระบบสารสนเทศของคณะที่สอดคล3องกับแผนกลยุทธ�ของคณะ  

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอย6างน3อยต3องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถนําไปใช3ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 

7.3-2-1 เอกสารที่แสดงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป;นระบบสารสนเทศที่
นําข3อมูลจากระบบสารสนเทศในการดําเนนิงานตามปกติเช6นระบบบัญชีระบบ
ลงทะเบียนนสิิตระบบทะเบียนประวัติการประกาศทุนวจิัยผ6านทางเว็บไซต� การประกาศ
ทุนการศึกษาสาํหรับนสิิตขาดแคลนผ6านทางเว็บไซด� การประเมินการเรียนการสอนผ6าน
ทางเว็บไซด� เป;นต3นมาสร3างเป;นสารสนเทศให3ผู3บริหารใช3ในการบริหารและการตัดสนิใจ
ในเร่ืองที่เป;นพันธกิจของคณะได3อย6างครบถ3วนทัง้ด3านการจัดการเรียนการสอนการวิจัย
การเงินการบริหารจัดการด3านอ่ืนๆรวมทั้งเป;นข3อมูลเพื่อใช3ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาด3วย 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู3ใช3ระบบสารสนเทศ 
7.3-3-1 เอกสารแสดงการระเมินความพงึใจของผู3ใช3ระบบสารสนเทศเป;นประจาํอย6างน3อยป!ละ 1 

คร้ัง 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู3ใช3ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

7.3-4-1 เอกสารแสดงการปรับปรุงเว็บไซด�และเนื้อหาบนเว็บไซด�ตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู3ใช3ระบบสารสนเทศ 

5. มีการส6งข3อมูลผ6านระบบเครือข6ายของหน6วยงานภายนอกที่เก่ียวข3องตามที่กําหนด 
7.3-5-1 เอกสารการส6งข3อมูลผ6านระบบเครือข6ายของหน6วยงานภายนอกที่เก่ียวข3อง 
7.3-5-2 เอกสารการรับส6งเอกสารในรูปไฟล�ทั่วไป เช6น word, pdf, jpeg เป;นต3นผ6านทางระบบ 

e-mailภายนอกคณะ/ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
7.3-5-3 เอกสารการส6งรายงานการประเมินตนเองผ6านระบบฐานข3อมูลด3านการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อประกอบการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 



 

                                                 

- 242 - 

ตัวบ>งช้ีท่ี 7.4  ระบบบริหารความเส่ียง 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี      กระบวนการ 
เปIาหมาย  5 ข3อ 
รอบระยะเวลา  ป!งบประมาณ 2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1.  มีการแต6งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู3บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพนัธกิจหลักของคณะร6วมเป;นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

� � 2.  มีการวิเคราะห�และระบุความเสีย่ง และปFจจัยที่ก6อให3เกิดความเสี่ยงอย6างน3อย 3 ด3าน 
ตามบริบทของคณะ ตัวอย6างเช6น 
- ความเสี่ยงด3านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่ 
- ความเสี่ยงด3านยุทธศาสตร� หรือกลยุทธ�ของคณะ 
- ความเสี่ยงด3านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข3อบังคับ 
- ความเสี่ยงด3านการปฏิบัติงาน เช6น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวจิัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด3านบุคลากรและความเสี่ยงด3านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารย�และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ�ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

� � 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได3จากการ
วิเคราะห�ในข3อ 2 

� � 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
� � 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต6อคณะกรรมการ

ประจําคณะเพื่อพิจารณาอย6างน3อยป!ละ 1 คร้ัง 
� � 6.  มีการนําผลการประเมิน และข3อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช3ในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะห�ความเสีย่งในรอบป!ถัดไป 
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ผลการดําเนินงาน 
1. มีการแต6งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู3บริหารระดับสูงและ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร6วมเป;นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
    คณะสังคมศาสตร�มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท้ังยังมีนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร 

ความเสี่ยง 
 

2. มีการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยง และปFจจัยท่ีก6อให3เกิดความเสี่ยงอย6างน3อย 3 ด3าน ตาม
บริบทของคณะ ตัวอย6างเช6น 

- ความเสี่ยงด3านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
สถานท่ี) 

- ความเสี่ยงด3านยุทธศาสตร� หรือกลยุทธ�ของคณะ 
- ความเสี่ยงด3านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข3อบังคับ 
- ความเสี่ยงด3านการปฏิบัติงาน เช6น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด3านบุคลากรและความเสี่ยงด3านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ 

อาจารย�และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ�ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

         คณะสังคมศาสตร� มีรายงานการควบคุมภายใน มีการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยง และ 
ปFจจัยท่ีก6อให3เกิดความเสี่ยง และมีแผนบริหารความเสี่ยง 
 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได3จากการวิเคราะห�
ในข3อ 2 

    คณะสังคมศาสตร�มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 
 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
    คณะสังคมศาสตร�มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซ่ึงดูเอกสารหลักฐานได3จาก 

เอกสารแสดงผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต6อคณะกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณาอย6างน3อยป!ละ 1 ครั้ง 

    คณะสังคมศาสตร�มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต6อ    
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
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6. มีการนําผลการประเมิน และข3อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช3ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห�ความเสี่ยงในรอบป!ถัดไป 

   คณะสังคมศาสตร�มีการนําผลการประเมิน และข3อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ        
ไปใช3ในการปรับแผนหรือวิเคราะห�ความเสี่ยงในรอบป!ถัดไป 

 
เกณฑ.การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้
ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

7.4 6 5 6 5 4 5 5 บรรลุ 5 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้

ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

7.4 6 5 5 5 4 4 5 บรรลุ 5 

หมายเหตุ ขาดเกณฑ�ข3อท่ี 2 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีการแต6งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู3บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของคณะร6วมเป;นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

7.4-1-1 เอกสารคําสั่งแต6งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ประกอบด3วยผู3บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบในแต6ละพันธกิจหลักของคณะ 

7.4-1-2 เอกสารการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยงเช6นนโยบายหรือแนวทางในการดําเนนิงานหน3าที่ความรับผิดชอบกําหนดระยะเวลา
ให3มีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯอย6างสมํ่าเสมอ 
 

7.4-1-3 เอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข3อ 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2. มีการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยง และปFจจัยที่ก6อให3เกิดความเสี่ยงอย6างน3อย 3 ด3าน ตามบริบทของคณะ 
ตัวอย6างเช6น 
- ความเสี่ยงด3านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด3านยุทธศาสตร� หรือกลยุทธ�ของคณะ 
- ความเสี่ยงด3านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข3อบังคับ 
- ความเสี่ยงด3านการปฏิบัติงาน เช6น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 
 
- ความเสี่ยงด3านบุคลากรและความเสี่ยงด3านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย�และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ�ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

7.4-2-1 เอกสารการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยงพร3อมปFจจัยที่ก6อให3เกิดความเสี่ยงทีส่6งผล
กระทบหรือสร3างความเสียหายหรือความล3มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปDาหมายใน
การบริหารการศึกษา 

7.4-2-2 เอกสารที่แสดงประเด็นความเสีย่งที่นาํมาพิจารณา มองถึงเหตุการณ�ในอนาคตที่มโีอกาส
เกิดข้ึนและส6งผลกระทบต6อคณะด3านชื่อเสียงคุณภาพการศึกษารวมถึงความสูญเสียทางด3านชีวติ
บุคลากรและทรัพย�สินของคณะเป;นสาํคัญ 

7.4-2-3 เอกสารที่แสดงการจัดลาํดับความสําคัญของปFจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาจากมิติของโอกาส
และผลกระทบจากความเสี่ยง 

7.4-2-4 เอกสารตัวอย6างเช6น โครงการสนบัสนุนและส6งเสริมอาจารย�ประจาํให3เข3าร6วมวิชาการ / 
นําเสนอผลงานวชิาการทั้งในและนอกประเทศ (ความเสี่ยงด3านปฏิบัตงิาน) / โครงการรักษา
ความปลอดภัย (ความเสีย่งด3านทรัพยากร) /  การทาํ MOU กับหน6วยงานภายนอกเป;นต3น 

7.4-2-5 เอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได3จากการวิเคราะห�ในข3อ 2 

7.4-3-1 เอกสารการประเมินการจัดระดบัความเสี่ยง (อาจกําหนดเป;นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ) 
ที่สะท3อนถึงความเสี่ยงระดบัสงูกลางต่ําได3 

7.4-3-2 เอกสารการกําหนดเกณฑ�การประเมินความเสี่ยงทั้งในด3านของโอกาส(การประเมินโอกาส
ในการเกิดความเสี่ยงให3ประเมินจากความถ่ีที่เคยเกิดเหตุการณ�เสี่ยงในอดีตหรือความ
น6าจะเป;นที่จะเกิดเหตุการณ�ในอนาคตโดยคาดการณ�จากข3อมูลในอดีตรวมถึง
สภาพแวดล3อมที่เก่ียวข3องกับการควบคุมปFจจัยเสี่ยงในปFจจบุัน) และผลกระทบ(การ
ประเมินผลกระทบของความเสีย่งให3ประเมินจากความรุนแรงถ3ามีเหตุการณ�เสี่ยงดังกล6าว
เกิดข้ึนโดยจะมีความรุนแรงมากถ3ากระทบต6อความเชื่อม่ันต6อคุณภาพทางการศึกษาของ
คณะฐานะการเงินขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากรเป;นต3น) 

7.4-3-3 เอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

7.4-4-1 เอกสารแผนบริหารความเสี่ยงทีมี่ระดับความเสี่ยงสูงโดยจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
การบรรลุเปDาหมายโดยต3องกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร3างความรู3ความ
เข3าใจให3กับบุคลากรในคณะและดําเนนิการแก3ไขลดหรือปDองกันความเสีย่งทีจ่ะเกิดข้ึนอย6าง
เป;นรูปธรรม 

7.4-4-2 เอกสารแสดงผลการดาํเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงโดยสร3าง
มาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช3เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยงและ 
Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพื่อลดมูลเหตุของแต6ละโอกาสที่คณะจะ
เกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม6ใช6ตัวเงนิเช6นชื่อเสียงการฟDองร3องจาก
การไม6ปฏิบัตติามกฎหมายระเบยีบข3อบังคับประสิทธิภาพประสทิธิผลหรือความคุ3มค6า
คุณค6า) 

7.4-4-3 เอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต6อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอย6างน3อยป!ละ 1 คร้ัง 

7.4-5-1 เอกสารการรายงานความก3าวหน3าหรือผลการดําเนนิงานตามแผนต6อคณะกรรมการประจํา
คณะ 

7.4-5-2 เอกสารการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ปFญหาอุปสรรคและแนวทางการแก3ไขพร3อมข3อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานต6อคณะกรรมการประจําคณะ 

7.4-5-3 เอกสารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข3อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช3ในการปรับแผนหรือวิเคราะห�
ความเสี่ยงในรอบป!ถัดไป 

7.4-6-1 เอกสารแผนบริหารความเสี่ยงในรอบป!ถัดไป ซ่ึงพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู6หลัง
การจัดการความเสี่ยงและข3อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาํคณะ รวมทั้งความเสี่ยง
ใหม6จากนโยบายหรือสภาพแวดล3อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในคณะและจาก
หน6วยงานกํากับ 

7.4-6-2 เอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ด(านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบ>งช้ีท่ี 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน(าท่ีของผู(บริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  ค6าคะแนน 3.51 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน (ป�การศึกษา) ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน 
2553 2554 2555 

1 คะแนนผลการประเมินผู3บริหารจากคณะกรรมการท่ี
แต6งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 

4.05 4.12 4.65 

เกณฑ.การประเมิน  
 ใช3ค6าคะแนนผลการประเมินผู3บริหารจากคณะกรรมการท่ีแต6งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนน
เต็ม 5)  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัว
บ>งชี้ที ่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

13 4.05 4.12 4.75 4.05 4.12 4.75 3.51 บรรลุ 4.00 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัว
บ>งชี้ที ่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

13 4.05 4.12 4.75 4.05 4.12 4.75 3.51 บรรลุ 4.00 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

13-1-1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน3าท่ีของผู3บริหาร 
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องค.ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 
  คณะสังคมศาสตร� ได3กําหนดตัวบ6งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในองค�ประกอบท่ี 8 การเงินและ
งบประมาณ ตามตัวบ6งชี้ สกอ. 1 ตัวบ6งชี้ คณะสังคมศาสตร� มีผลการประเมินในภาพรวมขององค�ประกอบท่ี 8 
เท6ากับ 5.00 คะแนน อยู6ในเกณฑ�ระดับ ดีมาก ซ่ึงสอดคล(องกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัว
บ>งช้ีของมหาวิทยาลัย ได(คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได(คุณภาพระดับ ดีมากสําหรับรายละเอียดผลการ
ประเมินแสดงได3  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.9  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค.ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน6วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

องค.ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ข3อ 7 7 7 7 5 5 

 
ตัวบ>งช้ีท่ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี กระบวนการ 
เปIาหมาย 7 ข3อ 
รอบระยะเวลา รอบป!งบประมาณ 2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1. มีแผนกลยุทธ�ทางการเงินท่ีสอดคล3องกับแผนกลยุทธ�ของคณะ 
� � 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด3านการเงิน หลักเกณฑ�การจัดสรร และการวาง

แผนการใช3เงินอย6างมีประสิทธิภาพ โปร6งใส ตรวจสอบได3 
� � 3. มีงบประมาณประจําป!ท่ีสอดคล3องกับแผนปฏิบัติการในแต6ละพันธกิจและการ

พัฒนาคณะและบุคลากร 
� � 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย6างเป;นระบบ และรายงานต6อคณะกรรมการ

ประจําคณะอย6างน3อยป!ละ 2 ครั้ง 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 5. มีการนําข3อมูลทางการเงินไปใช3ในการวิเคราะห�ค6าใช3จ6าย และวิเคราะห�สถานะ
ทางการเงินและความม่ันคงของคณะอย6างต6อเนื่อง 

� � 6. มีหน6วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน3าท่ีตรวจ ติดตามการใช3เงินให3
เป;นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ�ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

� � 7. ผู3บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช3เงินให3เป;นไปตามเปDาหมาย และนํา
ข3อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช3ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ป!งบประมาณ 2555 สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร�ประเมินตนเองว6ามีผลการดําเนินงาน
ครบ    7 ข3อ ดังนี้ 

1. มีแผนกลยุทธ.ทางการเงินท่ีสอดคล(องกับแผนกลยุทธ.ของคณะ 
สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร� จัดทําแผนกลยุทธ�ทางด3านการเงิน ป! 2554-2556 

(8.1/1-1) แสดงแหล6งท่ีมาท้ังเงินงบประมาณแผ6นดินท่ีได3รับจัดสรรจากรัฐบาลและงบนอกประมาณ
เงินรายได3ท่ีได3จากการจัดการศึกษา เงินรายได3จากบริหารงาน เงินรายได3ดอกเบ้ียเงินฝากสถาบัน
การเงิน เงินรายได3โครงการพัฒนาวิชาการและเงินรายได3ประเภทอ่ืน ซ่ึงมีความสอดคล3องกับ
แผนปฏิบัติราชการ ป! 2555 (8.1/1-2) ท่ีแสดงแหล6งใช3ไปของเงินนอกงบประมาณเงินรายได3 ซ่ึง
แผนปฏิบัติราชการ ป! 2555 นี้ ได3ผ6านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร�แล3ว 
ในการประชุมกรรมการคณะ ครั้งท่ี 1/55 วันจันทร�ท่ี 20 สิงหาคม 2555 (8.1/1-3) ตามเอกสาร
จัดทําคําของบประมาณแผ6นดินและเงินนอกงบประมาณเงินรายได3ป!งบประมาณ 2555 (8.1/1-4) 

 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด(านการเงิน หลักเกณฑ.การจัดสรร และการวางแผนการใช(

เงินอย>างมีประสิทธิภาพ โปร>งใส ตรวจสอบได( 
สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร� มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด3านการเงิน โดย

แสวงหารายได3หลักจากการจัดการศึกษา เงินรายได3จากบริหารงาน เงินรายได3ดอกเบ้ียเงินฝาก
สถาบันการเงิน เงินรายได3โครงการพัฒนาวิชาการและเงินรายได3ประเภทอ่ืน (8.1/2-1) มีการ
ดําเนินการใช3จ6ายเงินงบประมาณเงินรายได3โดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ว6า
ด3วยเงินรายได3 พ.ศ.2545 (8.1/2-2) มีการวางแผนการใช3เงินอย6างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑ�
และแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได3ท่ีสามารถให3มีการนําทุนสะสมมาปรับเพ่ิงวงเงิน
งบประมาณรายจ6ายได3ตามความจําเป;น ไม6เกินร3อยละ 20 ของทุนสะสมท่ีมีอยู6ของหน6วยงาน มี
การเบิกเงินหมุนเวียนเงินสํารองจ6ายในวงเงินไม6เกินร3อยละ 10 ของรายได3ของหน6วยงาน แต6ไม6เกิน 
30 ล3านบาท เพ่ือให3มีการดําเนินงานมีความคล6องตัวมากข้ึน (8.1/2-3)  และในการดําเนินงาน
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แสวงหารายได3หลักจากการเรียนการสอนนั้น คณะได3มีการวางแผนและจัดสรรรายได3ค6าธรรมเนียม
การศึกษาบางส6วนออกมาเป;นกองทุนประจําคณะ และมีการแต6งต้ังคณะกรรมการกองทุนคณะ
สังคมศาสตร� ข้ึนเพ่ือให3การใช3เงินมีความโปร6งใส ตรวจสอบได3 (8.1/2-4) คณะมีการจัดทํารายงาน
เงินคงเหลือประจําวันเสนอผู3บริหารทราบเป;นประจําทุกวัน และมีการจัดทํางบพิสูจน�ยอดเงิน
สํารองจ6ายและเงินทดรองราชการเสนอผู3บริหารทราบเป;นรายไตรมาส เพ่ือให3ข3อมูลทางการเงินมี
ความโปร6งใสและตรวจสอบได3 (8.1/2-5) และจากการท่ีคณะมีการจัดต้ังกองทุนคณะสังคมศาสตร�
ข้ึนมานั้น มติท่ีประชุมกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร� ครั้งท่ี 12/2547 มีมติให3จัดสรรการใช3
เงินกองทุนคณะสังคมศาสตร� สําหรับนิสิตร3อยละ 70 และสําหรับบุคลากรร3อยละ 30 ได3 (8.1/2-6) 

 
3. มีงบประมาณประจําป�ท่ีสอดคล(องกับแผนปฏิบัติการในแต>ละพันธกิจและการพัฒนาคณะ

และบุคลากร 
สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร� ได3รับงบประมาณแผ6นดินและงบประมาณเงินรายได3

ประจําป! ท่ีสอดคล3องกับแผนปฏิบัติราชการของหน6วยงานในแต6ละพันธกิจ และในป!งบประมาณ 
2555 คณะได3รับงบลงทุนเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะ (8.1/3-1) และมีการ
ดําเนินการใช3เงินตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือให3บรรลุผลตามแต6ละพันธกิจได3 (8.1/3-2) คณะได3มี
การกําหนดให3หน6วยงานสามารถเปลี่ยนแปลงรายการตามความจําเป;นของหน6วยงานและเพ่ือให3
เกิดประโยชน�สูงสุดในการบริหารงานตามพันธกิจ (8.1/3-1) 

 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย>างเปQนระบบ และรายงานต>อคณะกรรมการประจําคณะ

อย>างน(อยป�ละ 2 ครั้ง 
สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร� มีการจัดทํารายงานการเงินงบประมาณแผ6นดินและ

เงินรายได3 ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานผู3บริหารทราบเป;นประจํา ประกอบด3วย 
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน รายงานลูกหนี้เงินยืมเงินรายได3 รายงานลูกหนี้เงินยืมเงินทดรอง
ราชการ รายงานรายไตรมาส (8.1/4-1) และมีการจัดทํางบรายได3 รายจ6ายเสนอผู3บริหารทราบและ
ส6งให3หน6วยงานท่ีเก่ียวข3องทราบเป;นประจําทุกเดือน (8.1/4-2) 

 
5. มีการนําข(อมูลทางการเงินไปใช(ในการวิเคราะห.ค>าใช(จ>าย และวิเคราะห.สถานะทางการเงิน

และความม่ันคงของคณะอย>างต>อเนื่อง 
สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร�จัดทํารายงานการใช3เงินนอกงบประมาณ จําแนกตาม

หมวดรายรับและหน6วยงานย6อยเป;นประจําทุกเดือน และมีการวิเคราะห�สถานะทางการเงินออกมา
ในรูปแบบของกราฟ เพ่ือแสดงให3เห็นถึงสัดส6วนการรับ-จ6ายของคณะเป;นประจําทุกไตรมาส 
(8.1/5-1) คณะมีการจัดทําสรุปงบรายได3-รายจ6ายเสนอผู3บริหารทราบและส6งให3หน6วยงานท่ี
เก่ียวข3องทราบถึงสถานะทางการเงินของแต6ละหน6วยงานเป;นประจําทุกเดือน (8.1/5-2) คณะ
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สังคมศาสตร�มีการทํารายงานการลงทุน โดยอ3างอิงจากงบประมาณแผ6นดินและงบประมาณเงิน
รายได3 ในหมวดเงินลงทุน (8.1/5-5) และมีการวิเคราะห�/ประมาณการ รายรับและรายจ6ายใน
อนาคต ผ6านทางระบบบัญชี 3 มิติ (8.1/5-6) 

 
6. มีหน>วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน(าท่ีตรวจ ติดตามการใช(เงินให(เปQนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ.ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ในป!งบประมาณ 2555 คณะสังคมศาสตร� มีการนําระบบบริหารทรัพยากรองค�กร ERP มาใช3

ในการบันทึกข3อมูลทางการบัญชี ซ่ึงในส6วนของสํานักงานเลขานุการ ได3รับการตรวจสอบการใช3เงิน
ให3เป;นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ�ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจากกองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
โดยสํานักงานเลขานุการได3มีการนําข3อมูลทางการเงินต6าง ๆ ของป!งบประมาณ 2554 และ 2555 
บันทึกเข3าไปในระบบ ERPแล3ว (8.1/6-1) และในส6วนของโครงการภาคพิเศษนั้น ได3รับการ
ตรวจสอบการใช3เงินให3เป;นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ�ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจากภาควิชาบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ซ่ึงขณะนี้ได3รับการตรวจสอบแล3ว และอยู6ระหว6าง
ดําเนินการปรับปรุงบัญชีเพ่ือให3มีความถูกต3อง เชื่อถือได3 (8.1/6-2) 

 

7. ผู(บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช(เงินให(เปQนไปตามเปIาหมาย และนําข(อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช(ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
ในป!งบประมาณ 2555 คณะสังคมศาสตร� ได3รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ6นดินเฉพาะในส6วน

ของสํานักงานเลขานุการ ซ่ึงมีการจัดทําเอกสารแจ3งยอดเงินงบประมาณแผ6นดินคงเหลือแจ3งหน6วย
จัดซ้ือ/จัดจ3าง และผู3บริหารทราบ เพ่ือให3หน6วยจัดซ้ือ/จัดจ3าง และผู3บริหารนําไปใช3ในการวางแผน 
ติดตามเร6งรัดการใช3เงินงบประมาณแผ6นดินให3เป;นไปตามแต6ละพันธกิจและเป;นไปตามระเบียบฯ 
(8.1/7-1) 

 
เกณฑ.การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข3อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข3อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้

ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

8.1 5 6 7 3 4 5 7 บรรลุ 7 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัวบ>งชี้

ที่ 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

8.1 5 6 7 3 4 5 7 บรรลุ 7 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1. มีแผนกลยุทธ�ทางการเงินที่สอดคล3องกับแผนกลยุทธ�ของคณะ 

8.1-1-1 เอกสารแผนกลยุทธ�ทางการเงินของคณะที่แสดงให3เห็นถึงแหล6งที่มาและแหล6งใช3ไปของ
เงิน ที่ต3องการใช3ในการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ�ของคณะ 

8.1-1-2 เอกสารแผนปฏิบัติการประจาํป! ซ่ึงภายในแผนระบุวงเงินงบประมาณที่ใช3ให3สอดคล3อง
กับรอบวงเงิน 

8.1-1-3 เอกสารรายงานการประชุมกรรมการประจําคณะ ที่มีการพิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจําป! และตดิตามการรายงานผลตามแผนทางการเงินให3สอดคล3องกับแผนการ
ดําเนินงานของคณะฯที่ปรับเปลีย่น 

8.1-1-4 เอกสารที่แสดงถึงการจัดทําคําของบประมาณแผ6นดิน และงบประมาณเงินรายได3ให3
สอดคล3องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ�ทางการเงินของคณะ และนํานโยบายหลักเกณฑ�แนว
ทางการจัดทํางบประมาณถ6ายทอดลงไปสู6หน6วยงานระดับภาควิชา และสํานักงานเลขานุการ
คณะ โดยให3เสนอแผนความต3องการงบประมาณภายใต3แผนกลยุทธ�ของหน6วยงาน ในด3าน
การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด3านการเงิน หลักเกณฑ�การจัดสรร และการวางแผนการใช3เงินอย6างมี
ประสิทธิภาพ โปร6งใส ตรวจสอบได3 

8.1-2-1 เอกสารที่แสดงถึงว6าคณะได3พิจารณากําหนดแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด3านการเงิน 
เพื่อให3มีฐานการเงินที่พึ่งพาตนเองได3 จากงบประมาณเงินรายได3ตามแนวทางการจัดสรร
งบประมาณของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ซ่ึงประกอบด3วย เงินรายได3จากการจัดการศึกษา 
(ค6าหน6วยกิต ค6าธรรมเนียมการศึกษา) เงินรายได3จากการวิจัยและบริการวิชาการเงินรายได3
จากการบริการงาน เป;นต3น 

8.1-2-2 เอกสารที่แสดงถึงว6าคณะมีการจัดทําแผนการใช3เงินโดยมีระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
ว6าด3วยเงินรายได3 พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ�การรับ-จ6ายเงินประเภทรายรับ-รายจ6าย 
เป;นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ชัดเจน 

8.1-2-3 เอกสารที่แสดงถึงว6าคณะมีการวางแผนการใช3เงินอย6างมีประสทิธิภาพ เช6น มีเงนิสาํรอง
จ6ายในวงเงนิไม6เกิน 10% ของเงินรายได3หน6วยงาน และเงินทดรองราชการได3ในวงเงิน 1 
ล3านบาท เพื่อให3มีสภาพคล6องตัวในการหมุนเวียนเพื่อใช3จ6าย 

8.1-2-4 เอกสารที่แสดงถึงว6าคณะมีคณะกรรมการกองทุนของคณะมีหน3าที่กํากับดูแลการบริหาร
เงินกองทุน การวางแผนและจัดสรรการใช3เงินกองทุนคณะให3เป;นไปอย6างมีประสิทธิภาพ
โปร6งใส และตรวจสอบได3 

8.1-2-5 เอกสารที่แสดงถึงว6าคณะมีความโปร6งใสตรวจสอบได3 เช6น รายงานเงินคงเหลือประจําวันให3
ผู3บริหารทราบเป;นปFจจุบันทุกวัน มีการจัดทํางบพิสูจน�ยอดความถูกต3องของเงินฝากธนาคาร
ทั้งเงินรายได3และเงินฝากธนาคารทดรองราชการของคณะประจําทุกเดือน โดยรายงานให3
ผู3บริหารทราบทุกเดือน และมีผลกระทบยอดบัญชีเงินรับฝากของภาควิชาและโครงการพิเศษ 
เพื่อความถูกต3องโปร6งใส 

8.1-2-6 เอกสารที่แสดงถึงว6ามีการจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรจากเงนิรายได3ของภาควิชา/คณะ 
เพื่อการพัฒนาบุคลากร 

3. มีงบประมาณประจําป!ที่สอดคล3องกับแผนปฏิบัติการในแต6ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
8.1-3-1 เอกสารที่แสดงถึงว6ามีการจัดทําแผนงบประมาณเงินรายได3และงบประมาณแผ6นดิน

ประจําป! เพื่อบริหารการใช3จ6ายเงินเป;นไปตามแผน โดยมีการวางแผนการใช3จ6ายเงนิใน
งบบุคลากร งบดาํเนิน งบลงทนุ และงบอุดหนนุในแต6ละป! เพื่อควบคุมการใช3เงินของ
ภาควิชา/คณะ ให3มีประสทิธิภาพ และเป;นไปตามแผนที่กําหนดไว3 

8.1-3-2 เอกสารที่แสดงถึงว6ามีการจัดทํางบประมาณประจําป! 2554 ที่สอดคล3องกับพันธกิจ
สนับสนนุด3านวิชาการ ด3านทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม ด3านกิจกรรมนิสิต และพฒันา
บุคลากร เช6น โครงการสัมมาทฐิิ โครงการศึกษาดูงานของคณาจารย� และสาํนักงาน
เลขานุการ โครงการจัดการความรู3 เป;นต3น 

8.1-3-3 เอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได3 และเปลี่ยนแปลงรายการ 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย6างเป;นระบบ และรายงานต6อคณะกรรมการประจําคณะอย6างน3อยป!ละ 2 คร้ัง 

8.1-4-1 เอกสารการจัดทาํรายงานฐานะทางการเงนิ เงนิงบประมาณแผ6นดนิและเร6งรัดการเบิกจ6าย และ
เงินรายได3อย6างเป;นระบบครบถ3วนตามมาตรฐานสากล ประกอบไปด3วย งบดลุ งบร6ายได3-
ค6าใช3จ6าย รายงานลูกหนี้เงนิรายได3 ลูกหนี้เงินทดรองราชการ ทะเบยีนคุมเงนิทดรองราชการ 
รายการรายวนั รายงานเงนิคงเหลอืประจาํวัน เพื่อนาํเสนอผู3บริหารเป;นประจาํทุกเดือนและ
รายงานผลการดาํเนนิงานงบประมาณเงนิรายไตรมาสแก6คณะกรรมการประจาํคณะป!ละ 2 คร้ัง 
เพื่อใช3เป;นข3อมูลในการตดัสนิใจของผู3บริหาร 
 

8.1-4-2 เอกสารการจัดทํางบรายรับ-รายจ6าย เสนอคณบดีและรองคณบดีฝnายบริหาร เพื่อทราบและให3ความ
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
เห็นชอบ พร3อมส6งรายงานดังกล6าวให3ภาควิชา และหน6วยงานที่เก่ียวข3องทราบเป;นประจําทุกเดือน 

5. มีการนําข3อมูลทางการเงินไปใช3ในการวิเคราะห�ค6าใช3จ6าย และวิเคราะห�สถานะทางการเงินและความม่ันคง
ของคณะอย6างต6อเนื่อง 

8.1-5-1 เอกสารการนําข3อมูลทางการเงินไปใช3ในการวิเคราะห�ค6าใช3จ6าย และวิเคราะห�สถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของคณะอย6างต6อเนื่องรายไตสมาส โดยนํารายรับ-รายจ6ายมาวิเคราะห�การใช3เงิน
งบประมาณเป;นไปตามแผนการใช3เงิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการใช3จ6ายประจําป! นาํข3อมูล
ทางการเงินและความม่ันคง รวมทั้งข3อมูลในส6วนการวิเคราะห�การเบิกจ6ายเงินงบประมาณแผ6นดิน 
และใช3เป;นข3อมูลการติดตามเร6งรัดหน6วยงานในการดําเนินการเบิกจ6าย และเร6งรัดการเบิกใช3เงิน
ยืมจากลูกหนี้ เพื่อดําเนินการเบิกจ6ายให3ถูกต3องครบถ3วน 

8.1-5-2 เอกสารการจัดทาํข3อมูลทางการเงนิ และสถานะทางการเงนิ เพื่อรายงานผู3บริหารทราบ พร3อมทัง้รายงาน
ในทีป่ระชมุคณะกรรมการประจาํคณะ/ภาควิชา เป;นประจาํทุกเดือน โดยนําเป;นวาระแจ3งเพื่อทราบ เร่ือง 
สรุปสถานะทางการเงินของคณะ/ภาควิชา เพื่อแจ3งให3ทีป่ระชุมได3รับทราบสถานะทางการเงนิ 

8.1-5-3 เอกสารการจัดทําการใช3จ6ายเงินกับกิจกรรมต6างๆของภาควิชา/คณะ มีผลลพัธ�จากการ
ทํางานอย6างไรบ3าง มีงบประมาณเหลือจ6ายในแต6ละแผนเท6าไหร6 

8.1-5-4 เอกสารการจัดทําค6าใช3จ6ายต6อหัวของนิสิต 
8.1-5-5 เอกสารการจัดทํารายงานการลงทุนของคณะ 
8.1-5-6 เอกสารการวิเคราะห�เพื่อพยากรณ�รายรับและรายจ6ายในอนาคต 

6. มีหน6วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน3าที่ตรวจ ติดตามการใช3เงินให3เป;นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ�ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

8.1-6-1 เอกสารแผน / ผลการตรวจสอบภายในการใช3เงนิให3เป;นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ�ที่
มหาวิทยาลยักําหนด(เฉพาะคณะ และภาควชิาที่มีโครงการพิเศษ) 

8.1-6-2 เอกสารแผน / ผลการตรวจสอบภายนอกการใช3เงินให3เป;นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ�
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

7. ผู3บริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใช3เงินให3เป;นไปตามเปDาหมาย และนาํข3อมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใช3ในการวางแผนและการตัดสนิใจ 

8.1-7-1 เอกสารที่คณะมีการกําหนดระยะเวลาการจัดส6งรายงานข3อมูลทางการเงิน พร3อมสรุปวิเคราะห� 
และนํารายงานผลจากข3อมูลทางการเงินแจ3งเวียนภาควิชาและหน6วยงานที่เก่ียวข3อง เพื่อเร6งรัด
ติดตามการใช3เงนิของหน6วยงานให3เป;นไปตามเปDาหมาย และนาํข3อมูลจากรายงานทางการเงนิไป
ใช3ในการวางแผนและการตัดสนิใจ 
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องค.ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
  คณะสังคมศาสตร� ได3กําหนดตัวบ6งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ในองค�ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ตามตัวบ6งชี้ สกอ. 1 ตัวบ6งชี้ และตัวบ6งชี้ สมศ. 1 ตัวบ6งชี้ คณะสังคมศาสตร. มีผลการประเมินใน
ภาพรวมขององค.ประกอบท่ี 9 เท>ากับ 4.91 คะแนน อยู>ในเกณฑ.ระดับ ดีมาก ซ่ึงสอดคล(องกับผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ>งช้ีของมหาวิทยาลัย ได(คะแนนเฉล่ีย 4.69 ผลประเมินได(คุณภาพ
ระดับ ดีมาก สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได3  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.10  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน องค�ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบป�การศึกษา, ป�งบประมาณ, ป�ปฏิทิน 2555) 

หน6วยงาน กรรมการ 
เปIาหมาย 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) ตัวบ>งชี้ หน>วย 

2555 2556 ตัวหาร 

ผลลัพธ.  
(% หรือ
สัดส>วน) ตัวหาร 

ผลลัพธ. 
 (% หรือ
สัดส>วน) หน>วยงาน กรรมการ 

องค.ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.91 4.69 
9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข3อ 8 8 9 9 5 5 

สมศ.15 ผลประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต3นสังกัด 

คะแนน 3.51 3.51 4.82 4.38 4.82 4.38 
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ตัวบ>งช้ีท่ี 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ชนิดของตัวบ>งช้ี กระบวนการ 
เปIาหมาย 8 ข3อ 
รอบระยะเวลา รอบป!การศึกษา 2555 
 
เกณฑ.มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ.มาตรฐาน 

� � 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล3องกับ
พันธกิจและพฒันาการของคณะ ตั้งแต6ระดับภาควชิาหรือหน6วยงานเทียบเท6า และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

� � 2.  มีการกําหนดนโยบายและให3ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู3บริหารสูงสุดของคณะ 

 
� � 3.  มีการกําหนดตัวบ6งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล3องกับอัตลักษณ�ขอ

มหาวิทยาลยั 
� � 4.  มีการดําเนินงานด3านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ3วน ประกอบด3วย 1) 

การควบคุม ติดตามการดาํเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
ประจําป!ที่เป;นรายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต6อคณะกรรมการประจําคณะ และ
จัดส6งสาํนักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป;นรายงานทีมี่ข3อมูลครบถ3วนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ6าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

� � 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส6งผลให3มี
การพัฒนาผลการดําเนนิงานตามตัวบ6งชี้ของแผนกลยุทธ�ทุกตัวบ6งชี ้

� � 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให3ข3อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง้ 9 
องค�ประกอบคุณภาพ 

� � 7.  มีส6วนร6วมของผู3มีส6วนได3ส6วนเสยีในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนสิิต ผู3ใช3
บัณฑิต และผู3ใช3บริการตามพนัธกิจของคณะ 

� � 8.  มีเครือข6ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู3ด3านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว6าง
มหาวิทยาลยั และมีกิจกรรมร6วมกัน 

� � 9.  มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยด3านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาข้ึน และ
เผยแพร6ให3หน6วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช3ประโยชน� 
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ผลการดําเนินงาน 
 
 คณะสังคมศาสตร� ประเมินตนเองว6ามีผลการดําเนินงานครบท้ัง 9 ข3อ ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสอดคล3องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะ ต้ังแต6ระดับภาควิชาหรือหน6วยงานเทียบเท6า และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะสังคมศาสตร� มีระบบและกลไกการดําเนินงานดังนี้ 
- มีการจัดทําแผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจําป! เพ่ือแสดงให3เห็นถึงกระบวนการ 

ดําเนินงานด3านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให3เป;นส6วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี 
ดําเนินการเป;นประจําสําหรับหน6วยงาน ต้ังแต6การวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ การ
ประเมินคุณภาพภายใน และการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให3การดําเนินงานบรรลุเปDาประสงค�และเกิดการพัฒนา
อย6างต6อเนื่อง 

- มีการแต6งต้ังคณะกรรมประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร� มีหน3าท่ีรับผิดชอบงานใน
ส6วนท่ีเก่ียวข3องกับแผนงาน ข้ันตอน และวิธีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดทําเอกสาร
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  การให3คําปรึกษาและคําแนะนําในส6วนท่ีเก่ียวข3องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
2. มีการกําหนดนโยบายและให3ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู3บริหารสูงสุดของคณะ 
คณะสังคมศาสตร� มีการกําหนดนโยบายและให3ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน 

โดยเกิดจากการมีส6วนร6วมของบุคลากรภายในคณะ ต้ังแต6ระดับบุคคล และระดับภาควิชา มีกลไกการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ3นให3เกิดการพัฒนาคุณภาพอย6างต6อเนื่อง 

 
3. มีการกําหนดตัวบ6งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคล3องกับอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 
คณะสังคมศาสตร� ได3ใช3เอกลักษณ� และอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� คือ 
- เอกลักษณ. (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� มุ6งสร3างศาสตร�แห6งแผ6นดิน เพ่ือความกินดีอยู6ดีของชาติ 

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

สํานึกดี (Integrity) มุ6งม่ัน (Determination) สร3างสรรค� (Knowledge creation) สามัคคี (Unity) 
สําหรับตัวบ6งชี้อัตลักษณ� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กําหนดไว3 2 ตัวบ6งชี้ ได3แก6 
1) ผลการชี้นํา ปDองกัน หรือแก3ปFญหาสังคม ในประเด็นท่ีเก่ียวข3องกับการเกษตร 
2) ผลการชี้นํา ปDองกัน หรือแก3ปFญหาสังคม ในประเด็นท่ีเก่ียวข3องกับทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล3อม 
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4. มีการดําเนินงานด3านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ3วนประกอบด3วย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําป!ท่ีเป;นรายงานประเมิน
คุณภาพ เสนอต6อคณะกรรมการประจําคณะ และจัดส6งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป;น
รายงานท่ีมีข3อมูลครบถ3วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ6านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ 
 

คณะสังคมศาสตร� มีการดําเนินงานด3านประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ3วน ดังนี้ 
- มีการดําเนินงานด3านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแผนงานการประเมินคุณภาพ

ภายในประจําป!ซ่ึงมีการควบคุม ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานในทุกรอบป!การศึกษา โดยกําหนดให3 
ทุกหน6วยงานจัดส6งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในหน6วยงาน ระหว6าง
วันท่ี 1 - 3 พฤษภาคม 2556 และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
ระหว6างวันท่ี 26 - 28 มิถุนายน 2556 และได3จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข3อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ ส6งสํานักประกันคุณภาพ ภายในเดือนตุลาคม 

- มีการจัดทํารายงานประกันคุณภาพของคณะสังคมศาสตร� ประจําป!การศึกษา 2555 โดยผ6าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ และส6งรายงานการประเมินตนเอง ประจําป!การศึกษา 2555 
ตามกําหนดเวลา โดยรายงานข3อมูลครบถ3วนตามท่ี สกอ. กําหนด ผ6านระบบ CHE QA Online  

- มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาและปรับปรุงโดยผ6านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ 

 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและส6งผลให3มีการพัฒนา

ผลการดําเนินงานตามตัวบ6งชี้ของแผนกลยุทธ�ทุกตัวบ6งชี้ 
คณะสังคมศาสตร� ได3จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) เพ่ือแก3ไขจุดอ6อน และเสริมจุดแข็งใน

รอบป!การศึกษาถัดไป สํานักประกันคุณภาพจะทําการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
(สปค.02) เพ่ือติดตามความก3าวหน3าอย6างต6อเนื่องทุกป! 

 
6. มีระบบสารสนเทศท่ีให3ข3อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 

องค�ประกอบคุณภาพ 
คณะสังคมศาสตร�มีระบบสารสนเทศท่ีเผยแพร6ข3อมูล ข6าวสารในรูปแบบต6างๆ เพ่ือเป;นช6องทางใน

การเผยแพร6ข3อมูลด3านประกันคุณภาพให3บุคลากรได3รับทราบท่ีจัดทําโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�เพ่ือให3
บุคลากรทุกหน6วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช3ร6วมกัน ท้ัง ระบบฐานข3อมูลนิสิต ฐานข3อมูลการบริหาร
หลักสูตร ฐานข3อมูลงานวิจัย ฐานข3อมูลงานบริการวิชาการแก6สังคม ฐานข3อมูลงานบุคคล และฐานข3อมูล
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งานการเงิน ซ่ึงดําเนินการในเรื่องระบบบัญชี 3 มิติ ในด3านการออกใบเสร็จรับเงินออนไลน� และระบบเงิน
ทดรองจ6ายมีการเชื่อมโยงฐานข3อมูลของวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ผ6านระบบเครือข6ายข3อมูล Uninet ท่ี
สามารถนําไปใช3ได3ในหลายๆ ด3าน และนอกจากนี้สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ยังได3
ดําเนินการนําสารสนเทศต6างๆ ท่ีเป;นประโยชน�ซ่ึงเก่ียวข3องและสนับสนุนการประกันคุณภาพไว3บนเว็บไซต�
ของสํานักประกันคุณภาพ www.qa.ku.ac.th  
 

7. มีส6วนร6วมของผู3มีส6วนได3ส6วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผู3ใช3บัณฑิต 
และผู3ใช3บริการตามพันธกิจของคณะ 

- คณะสังคมศาสตร�เปyดโอกาสให3นิสิตมีส6วนร6วมในการประเมินคุณภาพด3านการเรียนการสอน จาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู3เรียนท่ีมีต6อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู3  

- คณะสังคมศาสตร� มีการสํารวจความความพึงพอใจของผู3ใช3บริการ ของกิจกรรมการให3บริการ
วิชาการระดับคณะวิชา สถาบัน และสํานัก 

- บุคลากรภายในคณะฯสังคมศาสตร� มีส6วนร6วมในการแสดงความคิดเห็นและให3ข3อเสนอแนะจาก
การประเมินความพึงพอใจในการเข3าร6วมโครงการกิจกรรมต6างๆ ท่ีคณะดําเนินการ 

- มีการแต6งต้ังเป;นคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพ่ือให3มีส6วนร6วมในการพัฒนาระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพให3สอดคล3องกับกระบวนการดําเนินงานภายในของหน6วยงานทุกระดับ และตอบสนอง
ต6อพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

- การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะสังคมศาสตร�ได3เรียนเชิญผู3บริหาร บุคลากร นิสิต 
ผู3ประกอบการ และผู3มีส6วนได3ส6วนเสียท่ีเก่ียวข3องมาสัมภาษณ� เพ่ือเป;นข3อมูลปDอนกลับในการพัฒนาและ
ปรับปรุงต6อไป 

 
8. มีเครือข6ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู3ด3านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว6างมหาวิทยาลัย และมี

กิจกรรมร6วมกัน 
คณะสังคมศาสตร� มีนโยบายและระบบส6งเสริมการสร3างเครือข6ายด3านการประกันคุณภาพระหว6าง 

หน6วยงานท้ังภายในและภายนอก ท้ังการจัดโครงการฝ{กอบรมเชิงปฏิบัติการ และการส6งบุคลากรเข3าร6วม/
กิจกรรม/โครงการต6างๆ ดังนี้ 
 - จัดโครงการฝ{กอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการประกันคุณภาพ เม่ือวันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ� 
2556 ณ คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กลุ6มเปDาหมาย คือ ผู3นํานิสิต  คณะกรรมการ
บริหารสโมสรนิสิต และคณะกรรมการบริหารชุมนุมนิสิตคณะสังคมศาสตร� ผู3นํานิสิตจากคณะต6างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และผู3นํานักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข6ายการประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 9 
สถาบัน เพ่ือเป;นการสร3างเครือข6ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว6างมหาวิทยาลัย 9 สถาบันให3นิสิต/
นั ก ศึ กษา ได3 แลก เปลี่ ย น เ รี ยนรู3 ด3 า น การปร ะ กั น คุ ณภ าพการ ศึ กษาระหว6 า งคณะ  ภาย ใน
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และระหว6างมหาวิทยาลัยเครือข6ายการประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 9 สถาบัน 
ได3ทํากิจกรรมร6วมกัน และได3สานสัมพันธ�กันต6อไป 
 - ส6งบุคลากรเข3าร6วมโครงการเยี่ยมบ3านคุณภาพ และการจัดการความรู3ด3านการผลิตบัณฑิต ประจําป! 
2556 ระหว6างวันท่ี 9 - 11 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยา
เขตกําแพงแสน 
 - ส6งบุคลากรเข3าร6วมโครงการเสวนา เรื่อง “ความสําเร็จของการบูรณาการภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา” วันท่ี 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห3อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 
ป!ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด3านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาข้ึน และเผยแพร6ให3
หน6วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช3ประโยชน� 

 
คณะสังคมศาสตร� มีนโยบายให3คณะกรรมการประกันคุณภาพ ค3นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี

ของหน6วยงานตามระบบประกันคุณภาพ จึงได3ดําเนินการจัดทําเอกสารต3นแบบเอกสารประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ ประกอบด3วย คู6มือการประกันคุณภาพของคณะสังคมศาสตร� ร6าง-รายงานการประเมิน
ตนเองภายในระดับคณะวิชา คณะสังคมศาสตร� และแบบจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือการตรวจประเมิน
ตนเอง 

และจัดโครงการประกวดผลงานการดําเนินงานการประกันคุณภาพ คณะสังคมศาสตร� ซ่ึงมี
นโยบายให3ดําเนินการต6อเนื่องเป;นประจําทุกป! ต้ังแต6ป! 2551 จนถึงปFจจุบัน เพ่ือเป;นกลไกสําคัญท่ีช6วย
ผลักดันระบบคุณภาพการศึกษาให3เกิดการพัฒนาอย6างต6อเนื่อง และค3นหาแนวทางการปฏิบัติท่ีดีภายใน
องค�กรท่ีสร3างคุณค6าจากการดําเนินงานตามระบบคุณภาพ นําไปสู6การแลกเปลี่ยนเรียนรู3ประสบการณ�
ร6วมกัน ซ่ึงในป!การศึกษา 2555 มีหน6วยงานท่ีได3รับรางวัลคุณภาพ ได3แก6 
 

  องค�ประกอบท่ี 1  ภาควิชาจิตวิทยา     
     สํานักงานเลขานุการ 
  องค�ประกอบท่ี 4  ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
  องค�ประกอบท่ี 6  ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร�   
     ภาควิชาสังคมวิทยาฯ สํานักงานเลขานุการ   
     โครงการสหวิทยาการการจัดการความขัดแย3ง   
  องค�ประกอบท่ี 8     สํานักงานเลขานุการ  โครงการสหวิทยาการการจัดการความขัดแย3ง 
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เกณฑ.การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข3อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข3อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน 

(ข(อ) 
ผลการประเมินตามเกณฑ. 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวบ>งชี้

ที่ 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

9.1 6 7 9 3 4 5 8 ข3อ บรรลุ 8 ข3อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
(ข(อ) 

ผลการประเมินตามเกณฑ. 
(คะแนนเต็ม 5) 

ตัวบ>งชี้
ที่ 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมาย 
2556 

9.1 6 7 9 3 4 5 8 ข3อ บรรลุ 8 ข3อ 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล3องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะ ตั้งแต6ระดับภาควิชาหรือหน6วยงานเทียบเท6า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

9.1-1-1 เอกสารที่แสดงถึงการดําเนนิงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล3อง
กับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอย6างต6อเนื่องและได3รับความร6วมมือ
จากบุคลากรเป;นอย6างด ี

9.1-1-2 เอกสารการจัดทําแผนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดบัคณะ ภาควิชาและ
สํานักงานเลขานุการ 

9.1-1-3 เอกสารคําสั่งแต6งตั้งคณะกรรมการฝnายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสงัคมศาสตร� 
9.1-1-4 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการการฝnายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัง

ศาสตร� 
9.1-1-5 เอกสารท่ีอ3างถึงระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใช3ต3องเป;นส6วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

การศึกษาท่ีดําเนินการเป;นประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การ
ตรวจสอบ การประเมินและการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให3การดําเนินภารกิจบรรลุเปDาประสงค� 
และมีการพัฒนาอย6างต6อเน่ือง เช6น รายงานการประชุมภาควิชา ประจําป! 2555 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
9.1-1-6 เอกสารการกําหนดผู3รับผิดชอบและประสานงานด3านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให3มี

การประกันคุณภาพเกิดข้ึนอย6างต6อเนื่อง ตั้งแต6ระดับคณะวิชา ภาควิชา-สาขาวิชา จนถึง
ระดับผู3ปฏิบัติแต6ละบุคคล 

9.1-1-7 เอกสารคู6มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร� ประจําป! 2555 
9.1-1-8 เอกสารคู6มือตัวบ6งชี้และเกณฑ�การประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
2. มีการกําหนดนโยบายและให3ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู3บริหารสูงสุดของคณะ 

9.1-2-1 เอกสารการกําหนดนโยบายและแผนเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาํป! 2555 ที่
ชัดเจน ดังแสดงไว3ในแผนยุทธศาสตร�การบริหารและแผนปฏิบตัิราชการประจําป! 2555 
(ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5 การพฒันาระบบการบริหารที่มีธรรมาภิบาลและระบบการ
ปฏิบัติงานให3รวดเร็ว) 

9.1-2-2 เอกสารคู6มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร� ประจําป! 2555 (ดูเอกสารหลักฐาน
หมายเลข 9.1-1-7) 

9.1-2-3 เอกสารโครงการประกวดผลงานการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-2-4 เอกสารโครงการฝ{กอบรมเชิงปฏิบัติการในเร่ืองการประกันคุณภาพ 
9.1-2-5 เอกสารโครงการผลักดนัการดาํเนนิงานให3บรรลุเปDาหมาย 
9.1-2-6 เอกสารที่แสดงกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตัง้แต6ระดบับุคคล ระดบัภาควิชา หรือระดบัคณะวชิา ถึง

มหาวทิยาลยั เพื่อให3ได3คุณภาพตามที่มหาวทิยาลัยหรือคณะวชิากําหนด 
9.1-2-7 เอกสารที่แสดงกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ3นให3เกิดการพัฒนา

คุณภาพอย6างต6อเนื่อง เช6น เอกสารที่ปรากฏในรายงานการประชุมภาควิชา ประจําป! 
2555 เอกสารการประชุมคณะกรรมการฝnายประกันคุณภาพการศึกษา  

9.1-2-8 เอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจาํป! 2555 ของภาควิชา – 
โครงการสหวิทยาการ- สํานักงานเลขานุการ - คณะ 

9.1-2-9 เอกสารแผนพัฒนาและปรับปรุง คณะสังคมศาสตร�  ประจาํป! 2555 
9.1-2-10 เอกสารคําสั่งแต6งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร� (ดู

เอกสารหลักฐานหมายเลข 9.1-1-3) 
3. มีการกําหนดตัวบ6งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล3องกับอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 

9.1-3-1 เอกสารแสดงถึงการกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบ6งชีท้ี่ใช3เป;นกรอบในการดําเนนิงาน
ของคณะเพิ่มเติมตามอัตลักษณ�ของตนเอง 

9.1-3-2 เอกสารแสดงถึงตัวบ6งชี้เพิ่มเติมข้ึนตามอัตลักษณ�ของคณะ ควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค�ครบถ3วนทั้งปFจจัยนาํเข3า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ� 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
9.1-3-3 เอกสารแสดงถึงเกณฑ�หรือแนวปฏิบัติที่ดทีี่ใช3กํากับแต6ละตัวบ6งชี้ ต3องสามารถวัดระดับ

คุณภาพตามเปDาหมายของตัวบ6งชี้นัน้ๆ และเป;นเกณฑ�ทีน่ําไปสู6การปรับปรุงพฒันาอย6าง
ต6อเนื่อง 

9.1-3-4 เอกสารแสดงถึงการพัฒนาตัวบ6งชี้และกําหนดเป;นตัวบ6งชี้ของคณะ โดยได3รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

4. มีการดําเนินงานด3านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ3วนประกอบด3วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําป!ที่เป;นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต6อ
คณะกรรมการประจําคณะ และจัดส6งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป;นรายงานที่มีข3อมูลครบถ3วน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ6านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

9.1-4-1 เอกสารที่แสดงถึงการดําเนนิการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
สมบูรณ�ครบถ3วนโดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนนิงาน และ
การประเมินคุณภาพ 

9.1-4-2 เอกสารที่แสดงถึงการนําวงจร PDCA ตั้งแต6ข้ันการวางแผนการดําเนินงาน (P) การ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนด (D) มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน การตรวจสอบ 
และการประเมินผลการดาํเนินงาน (C) และการจัดทํารายงานการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามผลการประเมิน (A) เข3ามาใช3ในการดําเนนิงานด3านระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

9.1-4-3 เอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจาํป! 2555 ของภาควิชา -โครงการสห
วิทยาการ- สํานักงานเลขานุการ - คณะ โดยเป;นรายงานที่มีข3อมูลครบถ3วนตามที่สาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  

9.1-4-4 เอกสารแผนพัฒนาและปรับปรุง คณะสังคมศาสตร� ประจาํป! 2555 ที่ผ6านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาํคณะ -แผนพัฒนาและปรับปรุง ของภาควิชา ที่ผ6านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาํภาควชิา 

9.1-4-5 เอกสารรายงานประจําป!ที่เป;นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต6อคณะกรรมการประจํา
คณะ และจัดส6งสาํนักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและส6งผลให3มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ6งชี้ของแผนกลยุทธ�ทุกตัวบ6งชี้ 

9.1-5-1 เอกสารแผนพัฒนาและปรับปรุงคณะสังคมศาสตร� ประจาํป! 2555 
9.1-5-2 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให3ข3อเสนอแนะในการ

พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของหน6วยงาน 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
6. มีระบบสารสนเทศที่ให3ข3อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค�ประกอบคุณภาพ 

9.1-6-1 เอกสารที่แสดง Web Site ประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร� 
9.1-6-2 เอกสารที่แสดงข3อมูลและสารสนเทศที่สนบัสนุนการประกันคุณภาพ และใช3ร6วมกันทั้ง

ระดับบุคคล และคณะในการดําเนินการจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR)    
มีการนําข3อมูลจากส6วนกลางของมหาวิทยาลัยมาปรับใช3 เช6น Website เก่ียวกับ
ฐานข3อมูลงานวิจัย (http:--www.rdi.ku.ac.th-) ข3อมูลการสํารวจความพึงพอใจของผู3ใช3บัณฑิต
จากกองแผนงาน (http:---www. planning.ku.ac.th-planning-index.php) เข3าระบบแอซท� (Asst 
System) ซ่ึงเป;นระบบทีพ่ัฒนาข้ึนจากการศึกษารูปแบบระบบช6วยเหลือผู3ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา (http:--www.edutechzone.com-helpqa) 

7. มีส6วนร6วมของผู3มีส6วนได3ส6วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผู3ใช3บัณฑิต และผู3ใช3บริการ
ตามพันธกิจของคณะ 

9.1-7-1 เอกสารที่แสดงถึงคณะส6งเสริมให3นิสิต คณาจารย� และบุคลากรของคณะเข3ามามีส6วนร6วม
ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

8. มีเครือข6ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู3ด3านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว6างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร6วมกัน 
9.1-8-1 เอกสารที่แสดงถึงการสร3างเครือข6ายการประกันคุณภาพระหว6างมหาวิทยาลยั และใน

ส6วนที่เก่ียวกับกิจกรรมนิสิต และอ่ืนๆ  
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด3านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพฒันาข้ึน และเผยแพร6ให3หน6วยงานอ่ืน
สามารถนาํไปใช3ประโยชน� 

9.1-9-1 เอกสารที่แสดงโครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ 
 -  พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ เร่ือง การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะและหน6วยงาน ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร� 
 -  โครงการพัฒนาและปรับปรุงคู6มือประกันคุณภาพของคณะสงัคมศาสตร� แบบ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจประเมินตนเอง แบบรายงานผลการดาํเนินงาน 
และแบบคํานวณตัวบ6งชี ้

9.1-9-2 เอกสารที่แสดงโครงการผลักดนัการดําเนินงานให3บรรลุเปDาหมาย 
9.1-9-3 เอกสารโครงการประกวดผลงานการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ด(านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ>งช้ีท่ี 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต(นสังกัด 

ชนิดของตัวบ>งช้ี  ผลผลิต 
เปIาหมาย  ค6าคะแนน 3.51 
รอบระยะเวลา  ป!การศึกษา 2555 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน (ป�การศึกษา) ข(อ ข(อมูลพ้ืนฐาน 
2553 2554 2555 

1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรอง
โดยต3นสังกัด 

3.77 3.87 3.79 

 
เกณฑ.การประเมิน  
 ใช3ค6าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต3นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัว
บ>งช้ีท่ี 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

เปIาหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมา
ย 

2556 
15 3.77 3.87 4.82 3.77 3.87 4.82 3.51 บรรลุ 3.51 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท6ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต6างจากผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ. ตัว

บ>งช้ีท่ี 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
เปIาหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เปIาหมาย 

เปIาหมา
ย 

2556 
15 3.77 3.87 4.38 3.77 3.87 4.38 3.51 บรรลุ 3.51 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

15-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป!การศึกษา 2554 คณะสังคมศาสตร� 
 



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. 13 ตัวบ�งชี้ (ยกเว%นตัวบ�งชี้ท่ี 4 และ ตัวบ�งชี้ท่ี 12 ท่ีไม�ประเมินในระดับคณะ) รวมเป'นท้ังหมด 37 ตัวบ�งชี้
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 
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การประเมินคุณภาพตามองค$ประกอบคุณภาพ 9 องค$ประกอบ 
 

  คณะสังคมศาสตร# มีพันธะกิจหลักท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ให%บริการทางวิชาการแก�สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย�างน%อย อีก 5 
ประการท่ีจะสนับสนุนให%การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเปBาหมายได% 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 
 

  ในปFการศึกษา 2555 คณะสังคมศาสตร# มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 9 องค#ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ท่ีกําหนดของ มก. จํานวน 24 ตัวบ�งชี้ และ 
สมศ. จํานวน 13 ตัวบ�งท่ี ยกเว%นตัวบ�งชี้ท่ี 4 และ ตัวบ�งชี้ท่ี 12 ท่ีคณะไม�ต%องประเมิน โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ได%คะแนนเฉลี่ย 4.32 ผลการประเมินได%คุณภาพระดับ ดี ส�วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉล่ีย 4. 10 ได*คุณภาพระดับดี ซ่ึงสามารถสรุปได%ดังตารางท่ี 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ตารางที่ 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค$ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป/การศึกษา 2555 

ป4จจัยนําเข*า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ องค$ประกอบคุณภาพ 

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม 
สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค# และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

2. การผลิตบัณฑิต  3.61 3.61 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 5.00 2.38 2.82 5.00 2.99 3.39 4.48 4.48 2.38 3.67 4.23 4.23 2.99 3.82 

3. กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

4. การวิจยั  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.50 3.50 3.50 - 2.64 2.64 - 2.64 2.64 5.00 5.00 2.64 3.82 4.00 4.00 2.64 3.32 
5. การบริการทาง
วิชาการแก�สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 - 3.94 3.94 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.94 3.97 

6. การทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67 

7. การบริหารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.25 4.25 4.25 - 4.65 4.65 - 4.75 4.75 5.00 5.00 4.65 4.93 4.25 4.25 4.75 4.35 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

9. ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.82 4.82 - 4.38 4.38 5.00 5.00 4.82 4.91 5.00 5.00 4.38 4.69 

เฉลี่ยภาพรวม 3.96 3.96 5.00 5.00 5.00 4.47 4.44 4.47 5.00 3.45 3.55 5.00 3.53 3.63 4.83 4.82 3.45 4.32 4.41 4.38 3.53 4.10 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก พอใช* ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก พอใช* ดี ดี ดี ดี 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 4.32 ผลประเมิน
ได%คุณภาพระดับ ดี คะแนนเฉล่ีย 4.10  ส�วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได*คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2 
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ตารางที่ 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป/การศึกษา 2555 

ป4จจัยนําเข*า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ มาตรฐาน 

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม 
สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 ด%าน
คุณภาพบัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 2.16 2.73 5.00 2.90 2.73 5.00 5.00 2.16 2.73 5.00 5.00 2.90 3.42 

มาตรฐานที่ 2 ด%าน
การบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

3.96 3.96 5.00 5.00 5.00 4.47 4.44 4.47 - 4.53 4.53 - 4.18 4.74 4.80 4.79 4.53 4.73 4.37 4.34 4.18 4.32 

มาตรฐานที่ 2 ก  ด%าน
ธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- - 5.00 5.00 5.00 4.43 4.43 4.43 - 4.65 4.65 - 4.75 4.97 5.00 5.00 4.65 4.96 4.43 4.43 4.75 4.47 

มาตรฐานที่ 2 ข ด%าน
พันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

3.96 3.96 5.00 5.00 5.00 4.50 4.44 4.50 - 4.51 3.71 - 4.09 4.65 4.70 4.68 4.51 4.65 4.34 4.29 4.09 4.27 

มาตรฐานที่ 3 ด%าน
การสร%างและพัฒนา
สังคมฐานความรู%และ
สังคมแห�งการเรียนรู%  

- - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 2.64 2.64 - 2.64 3.58 5.00 5.00 2.64 3.58 4.50 4.50 2.64 3.38 

เฉลี่ยภาพรวม 3.96 3.96 5.00 5.00 5.00 4.47 4.44 4.47 5.00 3.45 3.65 5.00 3.53 4.32 4.83 4.82 3.45 4.32 4.41 4.38 3.53 4.10 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก พอใช* ดี ดี

มาก 
ดี ดี ดีมาก ดีมาก พอใช* ดี ดี ดี ดี ดี 
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต�ละด%าน สามารถ
สะท%อนผลการดําเนินงานได%ดังนี้  
 - มาตรฐานด%านคุณภาพบัณฑิต พบว�า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.42  ได*
คุณภาพระดับพอใช*  สะท%อนให%เห็นว�า คณะสังคมศาสตร# ควรเร�งดําเนินการในเรื่องคุณภาพบัณฑิตในด%าน
ต�างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ เพ่ือให%ได%คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค#ตามท่ี
กําหนด  รวมท้ังการขับเคลื่อนให%ผลงานของผู%สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เอก  ได%รับการตีพิมพ#หรือ
เผยแพร� 
 - มาตรฐานด%านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว�า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนน
เฉล่ีย 4.32 อยู>ในเกณฑ$ดี หากพิจารณาในแต�ละประเด็น พบว�า ด%านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.47  ได%คุณภาพระดับดี  ส�วนด%านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.27 ได%คุณภาพระดับดี  สะท%อนให%เห็นว�าคณะสังคมศาสตร#  มีการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล มีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ คล�องตัว โปร�งใส 
ตรวจสอบได% ท้ังนี้คณะสังคมศาสตร# จําเป'นต%องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย#อย�างเหมาะสม และควรมี
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย#และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีชัดเจน มีคุณภาพสอดคล%องกับพันธกิจ
และเปBาหมายของคณะ 
 - มาตรฐานด%านการสร%างและพัฒนาสังคมฐานความรู%และสังคมแห�งการเรียนรู% พบว�า ภาพรวม
มีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.38 ได*คุณภาพระดับพอใช*  สะท%อนให%เห็นว�า คณะสังคมศาสตร# มีการ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร%างสรรค#อย�างเป'นระบบ  ท้ังนี้การพัฒนาศักยภาพด%านการวิจัย การตีพิมพ#
ผลงาน ควรมีการกําหนดเป'นภาระงานท่ีต%องปฏิบัติอย�างชัดเจน รวมท้ังมีการสังเคราะห#องค#ความรู%จาก
งานวิจัยและงานสร%างสรรค#เพ่ือให%เกิดประโยชน#ต�อท%องถ่ินและประเทศ เพ่ือเสริมสร%างแนวทาง หรือ
หลักการอันนําไปสู�สังคมฐานความรู% และสังคมแห�งการเรียนรู% 
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองด*านการบริหารจัดการ 
 
  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 4.32 ผลประเมินได%คุณภาพระดับ ดี ส�วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได*
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3 
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ตารางที่ 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด*านการบริหารจัดการ (ป.4) 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป/การศึกษา 2555 

ป4จจัยนําเข*า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 
มุมมองด*านการ
บริหารจัดการ 

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม 
สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด%านนิสิตและผู%มี
ส�วนได%ส�วนเสีย 

- - 5.00 5.00 5.00 4.71 4.67 4.71 5.00 3.11 3.38 5.00 3.31 3.60 5.00 5.00 3.11 4.19 4.75 4.71 3.31 4.20 

2. ด%าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.22 4.22 4.22 - 4.62 4.62 - 4.53 4.53 5.00 5.00 4.62 4.89 4.30 4.30 4.53 4.37 

3. ด%านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

4. ด%านบุคลากร
และการเรียนรู%และ
นวัตกรรม 

2.91 2.91 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 2.79 2.79 - 2.79 2.79 3.96 3.96 2.79 3.38 3.71 3.71 2.79 3.25 

เฉลี่ยภาพรวม 3.96 3.96 5.00 5.00 5.00 4.47 4.44 4.47 5.00 3.45 3.55 5.00 3.53 3.63 4.83 4.82 3.45 4.32 4.41 4.38 3.53 4.10 

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก พอใช* ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก พอใช* ดี ดี ดี ดี ดี 
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หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต�ละด%าน สามารถสะท%อน
ผลการดําเนินงานได%ดังนี้  

- ด%านนิสิตและผู%มีส�วนได%ส�วนเสีย พบว�า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 4.20 ได*
คุณภาพระดับดี   สะท%อนให%เห็นว�า คณะสังคมศาสตร# มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให%ผู%เรียนมี
ความรู%ในวิชาการและวิชาชีพ และมีการจัดกระบวนการเรียนรู%ท่ีเน%นผู%เรียนเป'นสําคัญ  

- ด%านกระบวนการภายใน พบว�า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 4.37 ได*คุณภาพ
ระดับดีสะท%อนให%เห็นว�า คณะสังคมศาสตร# มีกระบวนการพัฒนาแผน การพัฒนางานวิจัยและงาน
สร%างสรรค# การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงและการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีดี 

- ด%านการเงิน  พบว�า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย  5.00  ได*คุณภาพระดับดีมาก  
สะท%อนให%เห็นว�าคณะสังคมศาสตร#  มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย�างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีการ
จัดสรรเงินสนับสนุน และส�งเสริมให%อาจารย#ประจําและนักวิจัยประจําผลิตงานวิจัยหรืองานสร%างสรรค#  

- ด%านบุคลากร การเรียนรู%และนวัตกรรม พบว�า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.25                    
ได*คุณภาพระดับพอใช%  สะท%อนให%เห็นว�า คณะสังคมศาสตร#  ควรส�งเสริมให%อาจารย#ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือ
แสวงหาและพัฒนาองค#ความรู%อย�างต�อเนื่อง ซ่ึงการดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป'นสิ่งสะท%อนการปฏิบัติงาน
ของอาจารย#ตามพันธกิจของคณะ 
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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 4.32 ผลประเมินคุณภาพระดับ ดี ส�วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได*คุณภาพระดับดี รายระเอียดดังตารางท่ี 3.4 
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ตารางที่ 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป/การศึกษา 2555 

ป4จจัยนําเข*า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 

สกอ. สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม 
สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด*านศักยภาพ
และความพร*อมในการจัด
การศึกษา 

3.61 3.61 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.24 4.24 - 4.13 4.13 4.68 4.68 4.24 4.60 4.29 4.29 4.13 4.26 

   1) ด%านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

   2) ด%านวิชาการ 2.91 2.91 5.00 5.00 5.00 4.33 4.33 4.33 - 3.26 3.26 - 3.26 3.26 4.17 4.17 3.26 4.01 3.77 3.77 3.26 3.68 
   3) ด%านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 
   4) ด%านการบริหาร
จัดการ 

- - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.73 4.73 - 4.57 4.57 5.00 5.00 4.73 4.93 4.50 4.50 4.57 4.52 

2. มาตรฐานด*านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.44 4.38 4.44 5.00 3.23 3.38 5.00 3.35 3.50 5.00 5.00 3.23 4.12 4.55 4.50 3.35 3.98 

   1) ด%านการผลิตบัณฑิต - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.16 2.73 5.00 2.90 3.42 5.00 5.00 2.16 3.74 5.00 5.00 2.90 4.21 
   2) ด%านการวิจยั 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.50 3.50 3.50 - 2.64 2.64 - 2.64 2.64 5.00 5.00 2.64 3.82 4.00 4.00 2.64 3.32 
   3) ด%านการให%บริการทาง
วิชาการแก�สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 - 3.94 3.94 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.94 3.97 

   4) ด%านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67 

เฉลี่ยภาพรวม 3.96 3.96 5.00 5.00 5.00 4.47 4.44 4.47 5.00 3.45 3.55 5.00 3.53 3.63 4.83 4.82 4.32 4.32 4.41 4.38 3.53 4.10 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก พอใช* ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
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 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท%อนผลการดําเนินงานได%
ดังนี้  

- ด%านศักยภาพและความพร%อมในการจัดการศึกษา พบว�า ภาพรวมมีผลการประเมินได*
คุณภาพระดับดี มีคะแนนเฉล่ีย 4.26 ประกอบด%วยมาตรฐานย�อยด%านต�างๆ 4 ด%าน ได%แก� ด%านกายภาพ มี
คะแนนเฉลี่ย5.00  ด%านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.68  ด%านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 และด%านการ
บริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.52  สะท%อนให%เห็นว�า  คณะสังคมศาสตร#  มีความพร%อมด%านการเงิน มี
แผนการเงินท่ีสามารถจัดสรรได%ตามพันธกิจและเปBาหมายท่ีกําหนดไว% รวมท้ังมีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการดําเนินการตามแผนการบริหารบุคคล มีสวัสดิการให%กับอาจารย#และบุคลากรทุกระดับ 
ท้ังนี้ในด%านกายภาพ พบว�าคณะสังคมศาสตร#มีอาคาร และพ้ืนท่ีใช%สอยท่ีใช%ในการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรม ไม�เพียงพอต�อการจัดการศึกษาโดยเฉพาะความเหมาะสมของพ้ืนท่ีใช%สอยต�อจํานวนนิสิตซ่ึงมี
ค�อนข%างสูงมาก 

- ด%านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว�า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได*
คุณภาพระดับดี   มีคะแนนเฉล่ีย 3.98 ประกอบด%วยมาตรฐานย�อยด%านต�างๆ 4 ด%าน ได%แก� ด%านการผลิต
บัณฑิตมีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ด%านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย  3.32  ด%านการให%บริการทางวิชาการแก�สังคม มี
คะแนนเฉลี่ย3.97  และด%านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย  4.67 สะท%อนให%เห็นว�า 
คณะสังคมศาสตร# มีการดําเนินการด%านการผลิตบัณฑิต  ด%านการวิจัย  และการให%บริการทางวิชาการแก�
สังคม ตามแผน และเปBาหมายได%อย�างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการดําเนินการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงมีการส�งเสริมและสนับสนุนให%ศิลปะและวัฒนธรรมเป'นส�วนหนึ่งของจัดการเรียน
การสอน  การปลูกฝNงให%ผู%เรียนและบุคลากรตระหนักถึงคุณค�าและมีสุนทรียะต�อศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ      
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3.2 ผลการการวิเคราะห$ตนเองในภาพรวมตามองค$ประกอบประเมินคุณภาพของคณะ 
 

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. มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายปFท่ีครบตามภารกิจหลัก 4 ด%าน   
4. มีการกําหนดตัวบ�งชี้ของการดําเนินงาน กําหนดเปBาหมาย ท้ังยังมีการติดตาม ตรวจสอบ

ความสําเร็จของผลการดําเนินงาน 
5. มีการจัดทํา Strategy Map 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 

- 
 
ข*อเสนอแนะ 
 

- 
 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห#จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข%อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค#ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค#และแผนงาน สรุปได%ดังนี้  
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

1. ควรให%ความสําคัญในการจัดทําแผนกลยุทธ#ของคณะให%ชัดเจนอย�างเป'นระบบ เพ่ือนํามาใช%
ประโยชน#ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในอนาคตและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปF 
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องค$ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
 
จุดแข็ง 
 

   1. คณะสังคมศาสตร#มีกระบวนการในการเปXดหลักสูตรใหม�/ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการแต�งต้ัง
คณะกรรมการหลักสูตรแต�ละสาขาวิชา คณะกรรมการฝZายวิชาการ และมีคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. คณะสังคมศาสตร#มีการดําเนินงานทุกหลักสูตรให%เป'นไปตามเกณฑ#มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
 3. คณะสังคมศาสตร# มีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ของคณะสังคมศาสตร# เพ่ือ
กําหนดยุทธศาสตร#การพัฒนาและแผนงานประจําปF 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� วิชาปNญหาพิเศษ สัมมนา และ
โครงงาน เป'นต%น 
 
แนวทางเสริม 
 

   1. ควรมีการนําระบบสารสนเทศมาใช%ในการพัฒนาและบริหารจัดการดําเนินงานด%านต�างๆ 
 2. ควรนําผลวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนมาพัฒนาการเรียนการสอนอย�างต�อเนื่อง 
   3. ควรมีแผนเชิงรุกในการรับนิสิตปริญญาโท แผน ก  
 
ข*อเสนอแนะ 
 

   1. ควรมีการสํารวจการประเมินการให%บริการและความต%องการการเพ่ิมเติมของผู%ใช%บริการ 
ตลอดจนนําผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง 
   2. ควรมีแผนเชิงรุกในการรับนิสิตปริญญาโท แผน ก 
  3. ควรมีระบบและกลไกในการสนับสนุนให%อาจารย#มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหน�งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห#จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข%อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค#ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได%ดังนี้ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

1. สัดส�วนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีน%อยกว�าร%อยละ 30 ของนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
2. สัดส�วนของอาจารย#ต�อนิสิตไม�เป'นไปตามเกณฑ# ท้ังจํานวนอาจารย# คุณวุฒิการศึกษา และ

ตําแหน�งวิชาการ อันเนื่องมาจากการเกษียณอายุ ของอาจารย#รุ�นเก�าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
และตําแหน�งวิชาการ  

 

ข*อเสนอแนะ 
 

1. ควรเพ่ิมจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให%เป'นไปตามเกณฑ# 
2. การจ%างอาจารย#พิเศษเป'นการแก%ไขปNญหาในระยะสั้น ควรพิจารณาการเพ่ิมอัตราตําแหน�ง

อาจารย# ให%สอดคล%องกับภาระงานในภาพรวม 
3. การสนับสนุนให%อาจารย#ไปเพ่ิมเติมคุณวุฒิทางการศึกษา ควรมีการปรับหลักเกณฑ#ของกองทุน

พัฒนาบุคลากรในเรื่องคุณสมบัติของผู%รับทุนให%สอดคล%องกับความต%องการของการใช%งาน
อาจารย#ปริญญาเอกของคณะ  

 

องค$ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

จุดแข็ง 
 

1. มีการจัดบริการแก�นิสิตท่ีครบตามเกณฑ#มาตรฐาน โดยเฉพาะด%านสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือ
ต�อการพัฒนาการเรียนรู%[ของนิสิต 

2. นิสิตมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมพัฒนานิสิตในทุกกิจกรรม 
3. มีแผนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนิสิตท่ีหลากหลาย และสอดคล%องกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค# มีการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จ 
 

แนวทางเสริม 
 

 - 
 
ข*อเสนอแนะ 
 

 1. อาจารย#ควรเข%าไปใช%ระบบงานฐานข%อมูลอาจารย#ท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยให%มากข้ึน 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห#จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข%อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค#ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได%ดังนี้  
 
จุดแข็ง 
 

1. มีการให%นิสิตเข%าร�วมโครงการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย#ท่ีชัดเจน 
2. ให%ความสําคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรและวิชาการ  
3. มีระบบอาจารย#ท่ีปรึกษามีความเข%มแข็ง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

1. ควรนําโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนิสิตมานําเสนอเป'นข%อมูลคณะมากกว�าโครงการ/
กิจกรรมของภาควิชา เพ่ือให%เกิดความเป'นเอกลักษณ#ของความเป'นคณะสังคมมากข้ึน  

 
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#มีจํานวนผลงานวิจัยและงานสร%างสรรค#ท่ีนําไปใช%ประโยชน#โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักรหรือการรับรองโดยหน�วยงานภายนอก รวมถึงการคุ%มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
รวมท้ังการส�งเสริมการจดสิทธิบัตรท่ีพึงได%น%อย 
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ข*อเสนอแนะ 
 

1. คณะสังคมศาสตร#ควรมีระบบและกลไกสนับสนุนผลักดันให%อาจารย#ท่ีมีผลงานวิจัยและงาน
สร%างสรรค#ท่ีนําไปใช%ประโยชน#โดยมีหลักฐานเชิงประจักรหรือการรับรองโดยหน�วยงาน
ภายนอก รวมถึงการคุ%มครองสิทธิ์ของงานวิจัยรวมท้ังการส�งเสริมการจดสิทธิบัตรท่ีพึงได%มาก
ข้ึน 

 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห#จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข%อเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองค#ประกอบท่ี 4 การวิจัย สรุปได%ดังนี้ 
 

จุดแข็ง 
 

1. มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกเป'นจํานวนมากเนื่องจากคณะมีเครือข�ายความร�วมมือท่ีดี
กับหน�วยงานราชการภายนอกทําให%สามารถเขียนโครงการวิจัยเสนอขอทุนได%ในยอดเงินท่ีสูง
และมีมากถึง 13 โครงการ 

2. คณะมีอาจารย#ท่ีมีความรู%ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเป'นจํานวนมากในการทําวิจัยและผลิตผล
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพให%แก�ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

1. ควรสร%างศูนย#ความเป'นเลิศหรือศูนย#เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือนําความรู%จากการวิจัยไปพัฒนา
ความเข%มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพให%แก�หน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง
ระดับองค#กรส�วนท%องถ่ินจนถึงระดับประเทศ 

2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศด%านการวิจัย ท้ังฐานข%อมูลงานวิจัยและข%อมูลผู%เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขา เพ่ือเป'นแหล�งรวบรวมวิทยากร และองค#ความรู%ท่ีมีอยู�ในตัวอาจารย# เพ่ือให%หน�วยงาน
ภายนอกหรือผู%สนใจสามารถเข%าถึงได%และนําข%อมูลไปใช%ประโยชน#ได%อย�างยั่งยืน 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 

1. ไม�พบแผนปฏิบัติการประจําปFด%านการวิจัยของคณะ 
2. การระบุตัวบ�งชี้ เปBาหมาย และระยะเวลาดําเนินการในแบบรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําปFขาดความชัดเจนและไม�ครบถ%วน 
3. เงินสนับสนุนวิจัยภายในคณะมีจํานวนน%อย  
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ข*อเสนอแนะ 
 

1. ควรแปลงแผนกลยุทธ#สู�แผนปฏิบัติการประจําปFด%านการวิจัยและถ�ายทอดไปยังภาควิชาและ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง  

2. ควรจัดทําตัวบ�งชี้ พร%อมท้ังกําหนดเปBาหมายของแต�ละตัวบ�งชี้ท่ีใช%วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ#ไว%ในแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปFให%
ครบถ%วนและชัดเจน 

3. คณะควรจัดสรรเงินจากภายในคณะเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยให%มากข้ึนและประชาสัมพันธ#ไป
ยังคณาจารย#ให%ท่ัวถึง 

 
ข*อสังเกต 
 

1. แผนกลยุทธ#ด%านการวิจัยมีความชัดเจน  
2. คณะมีงานวิจัยจํานวนมากท่ีสามารถพัฒนาความเข%มแข็งทางวิชาการและตอบสนองความ

ต%องการของชุมชนและสังคมได%เป'นอย�างดี  
3. คณะมีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกเป'นจํานวนมาก ซ่ึงเป'นตัวบ�งชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึง

การมีศักยภาพด%านการวิจัยของคณะได%เป'นอย�างดี 
 
องค$ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก>สังคม 
 
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 

3. คณะสังคมศาสตร#มีความร�วมมือของหน�วยงานรัฐและภาคเอกชน ในการสร%างเครือข�ายความ
เข%มแข็งให%แก�ชุมชน 

 
 
 
 



 

 

284 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

1. ควรพัฒนาระบบความร�วมมือด%านการบริการวิชาให%เป'นเครือข�ายท่ีเข%มแข็งในการขับเคลื่อน
ต�อไป 

 
ข*อเสนอแนะ 
 

 - 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห#จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข%อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค#ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก�สังคม สรุปได%ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 
 

1. คณะมีเครือข�ายท่ีดีกับชุมชนและหน�วยงานภายนอกทําให%สามารถขับเคลื่อนงานบริการ
วิชาการได%อย�างดีและมีรายได%จากการให%บริการทางวิชาการเป'นจํานวนมาก 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

1. คณะควรจัดต้ังศูนย#บริการวิชาการเพ่ือความเป'นเลิศและพัฒนาขีดความสามารถของผู%นํา
ท%องถ่ิน โดยใช%องค#ความรู%ท่ีมีอยู�ในศาสตร#สาขาต�างๆ ของคณะเป'นฐานในการให%บริการ
วิชาการ  

 
แนวปฏิบัติท่ีดี 
 

1. คณะมีโครงการให%บริการทางวิชาการแก�สังคมภายนอกมหาวิทยาลัยเป'นจํานวนมากและ
สามารถสร%างรายได%และสร%างชื่อเสียงให%แก�คณะ 

 
ข*อสังเกต 
 

1. การรวบรวมงานบริการทางวิชาการแก�สังคมเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานใน SAR ไม�ควรนํา
โครงการท่ีจัดข้ึนให%บุคลากรในคณะมารวมด%วย เช�น โครงการนิสิตพบอาจารย#ท่ีปรึกษา ภาค
ต%น/ ภาคปลาย 

2. การบริการวิชาการควรเป'นโครงการท่ีคณะ/ภาควิชาจัดข้ึน (การเป'นผู%ทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความและการเป'นวิทยากรของอาจารย#ไม�นับว�าเป'นโครงการบริการวิชาการแก�สังคม) 
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องค$ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
จุดแข็ง 
 

1. คณะสังคมศาสตร#มีระบบและกลไก รวมท้ังมีงบประมาณสนับสนุน ด%านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

2. คณะสังคมศาสตร#มีการนําเรื่องการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมมาเป'นส�วนหนึ่งของหลักสูตร
การเรียนการสอน 

 
แนวทางเสริม 
 

- 
 
ข*อเสนอแนะ 
 

 - 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห#จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข%อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค#ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได%ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 
 

1. คณะสังคมศาสตร# มีทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลายรูปแบบ ท้ังกิจกรรมของนิสิต 
รายวิชาท่ีเก่ียวข%อง และโครงการส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคล%องกับองค#ความรู%ของคณะ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 

1. ยังไม�พบงานวิจัยหรืองานสร%างสรรค#ด%านศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีการเผยแพร�ในระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ  

 
ข*อเสนอแนะ 
 

1. คณะควรจัดสรรทุนสําหรับงานวิจัย หรืองานสร%างสรรค#ด%านศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคล%องกับองค#
ความรู%ของคณะและมีการเผยแพร�ผลงานวิจัยในระดับต�าง ๆ 
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องค$ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 
จุดแข็ง 
 

1. คณะสังคมศาสตร#มีระบบการบริหารจัดการท่ีเป'นแบบธรรมาภิบาล และมีภาวะผู%นําท่ีชัดเจน 
2. คณะสังคมศาสตร#มีการจัดทําแผนการจัดการความรู% เพ่ือมุ�งสู�องค#กรแห�งการเรียนรู% 
3. คณะสังคมศาสตร# มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช%ในการบริหารการศึกษา 

 
แนวทางเสริม 
 

 - 
 
ข*อเสนอแนะ 
 

 - 
  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห#จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข%อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค#ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได%ดังนี้ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

1. ควรดําเนินการจัดทําเอกสารหรือคู�มือท่ีได%มาจากการจัดทําการจัดการความรู% (KM) ให%เป'น
ระบบ (รูปเล�ม) ท่ีสามารถนําไปใช%ประโยชน#และเผยแพร�แก�บุคลากรของคณะได%อย�างแท%จริง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

1. ขาดหลักฐานการนําเอาความรู%ท่ีได%จากการจัดการความรู% (KM) ในเรื่องท่ีดําเนินการไปปรับใช%
ในการปฏิบัติงานจริงของบุคลากร 

2. ขาดการประเมินความพึงพอใจของผู%ใช%ระบบสนเทศของคณะและการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุง 

3. มีการดําเนินการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงของคณะเพียง 2 ด%าน ซ่ึงตํ่ากว�าเกณฑ#ท่ีต%อง
ดําเนินการอย�างน%อย 3 ด%าน และการดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
ท้ัง 2 ด%าน ยังขาดความชัดเจนไม�เป'นไปตามหลักการ  
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ข*อเสนอแนะ 
 

1. ควรให%ความสําคัญในการติดตามและประเมินผล ให%มีการนําเอาความรู%ท่ีได%จากการจัดทํา KM 
ไปปรับใช%ในการปฏิบัติงานจริงของบุคลากร  

2. ควรให%ความสําคัญในการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู%ใช%บริการระบบสารสนเทศ 
เพ่ือนํามาใช%ประโยชน#ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะให%มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

3. ควรให%ความสําคัญในการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงให%ได%อย�างน%อย 3 ด%านและอย�างเป'น
ระบบให%ครบถ%วนตามหลักการ 

 
องค$ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 
จุดแข็ง 
 

1. การบริหารงบประมาณแผ�นดินและงบประมาณเงินรายได% ท่ีได%รับสนันสนุนอย�างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีการจัดสรรงบประมาณท่ีโปร�งใส ตรวจสอบได% 

2. มีการจัดหาทรัพยากรทางด%านการเงิน โดยแสวงหารายได%จากแหล�งต�าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกเพ่ือให%บรรลุตามแต�ละพันธกิจ 

3. มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรและจัดสรรการใช%เงินอย�างมีประสิทธิภาพตามเปBาหมาย 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย�างเป'นระบบ ท่ีผู%บริหารสามารถนําไปใช%ในการวางแผนและ

ตัดสินใจได% 
5. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับคณะ ทําหน%าท่ีตรวจติดตามการใช%เงินให%เป'นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ#ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

1. ไม�มีการจัดทํารายงานผลการทํางานและแสดงงบประมาณเหลือจ�าย ในแต�ละแผนของแต�ละ
พันธกิจ 

 
ข*อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการจัดทํารายงานผลการทํางานตามแผน และสรุปงบประมาณคงเหลือของแต�ละพันธกิจ 
 
 
 
 



 

 

288 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห#จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข%อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค#ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได%ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 
 

1. มีศักยภาพสูงในการแสวงหารายได%จากการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ทําให%
มีความพร%อมรับการออกเป'นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร#ใน
อนาคตท่ีอันใกล% 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

1. ควรนําข%อมูลด%านการเงินมาวิเคราะห# “เพ่ิมเติม” เช�นการวิเคราะห#ค�าใช%จ�ายต�อหน�วยงาน 
(Unit Cost) ของโครงการ/กิจกรรมหรือต�อหัวของนิสิต การวิเคราะห#การเปลี่ยนแปลงท้ังด%าน
รายรับและรายจ�าย เป'นต%น เพ่ือนํามาใช%ประโยชน#ในการตัดสินใจของผู%บริหารในการควบคุม
และจัดการ ได%อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
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#มีคู�มือระบบประกันคุณภาพ ประจําปFการศึกษา 2553 และ Model การ

เขียน SAR เพ่ืออํานวยความสะดวกให%แก�หน�วยงานย�อย และจัดทําเป'นรูปแบบเดียวกันท้ัง
คณะ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 - 
 

ข*อเสนอแนะ 
 

- 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห#จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข%อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค#ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได%ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 
 

1. คณะให%ความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพ โดยให%ความรู%แก�บุคลากรทุกระดับ ท้ังบุคลากร
ในฝZายวิชาการ ฝZายสนับสนุน และนิสิต ท้ังยังได%ส�งเสริมสนับสนุนให%นํากระบวนการคุณภาพ 
PDCA ไปใช%ในการดําเนินชีวิต การเรียน และการทํางาน 

 
ข*อเสนอแนะ 
 

1. การจัดเก็บเอกสาร เพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพ ควรให%ตรงตามเกณฑ#มาตรฐานรายข%อใน
แต�ละ  ตัวบ�งชี้ เช�น จํานวนโครงการ/กิจกรรมด%านการบริการวิชาการ หรือทุนสนับสนุน
งานวิจัย ไม�ควรนํามาใส�ปนในตารางเดียวกัน  

2. การเขียนผลการดําเนินงานในแต�ละตัวบ�งชี้ตามเกณฑ#มาตรฐานแต�ละข%อควรอธิบาย
รายละเอียดว�า ทําอะไร อย�างไร ไม�ควรคัดลอกชื่อเรื่องของเกณฑ#มาตรฐาน แต�ละข%อแล%วบอก
ว�ามีการดําเนินการตามเกณฑ#มาตรฐานนั้นๆ 

3. ไม�พบเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุหมายเลขไว%ในแฟBมแต�ละองค#ประกอบ 
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต>ละหน>วยงานย>อย 

 

 คณะสังคมสาสตร# ได%ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในหน�วยงาน ระดับภาควิชา และหน�วยงาน
ย�อยต�างๆมีผลการวิเคราะห#จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข%อเสนอแนะดังนี้ 

หน>วยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข*อเสนอแนะ 

องค#ประกอบท่ี1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค# และแผนดําเนินการ 

ภาควิชาจิตวิทยา 1. เม่ือการเช่ือมโยงความร�วมมือ
ของบุคลากรในภาควิชาในการ
กําหนดปรัชญา ปณิธาน และ
วัตถุประสงค#ในการดําเนินงาน
ของภาควิชา 
2. จัดทําแผนการดําเนินงานและ
ตัวช้ีวัดอย�างชัดเจนและมีความ
สอดคล%องกับกลยุทธ#ในทุกระดับ 
ต้ังแต�ระดับภาควิชาฯ ระดับ
คณะและระดับมหาวิทยาลัย 
3. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ
บุคลากรในภาควิชาฯ โดยมีการ
พิจารณาวางแนวทางและ
ดําเนินการประเมินผลร�วมกัน
ผ�านการประชุมภาควิชาฯ 

รูปแบบในการประเมินผลยังไม�
เป'นมาตรฐานเดียวกัน อาจทําให%
เป'นอุปสรรคในการติดตามการ
ประเมินผล 

มีการติดตามผลการดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการอย�างต�อเน่ือง 
เพ่ือการดําเนินงานท่ีครบถ%วนตาม
แผน จัดทํารูปแบบการประเมินผล
ท่ีเป'นมาตรฐานเดียวกันและ
นําเสนอในการประชุมภาควิชาฯ
เพ่ือเป'นแนวทางในการปฏิบัติ
ต�อไป 

ภาควิชานิติศาสตร# 1. ภาควิชานิติศาสตร#มีการจัด 
ทําแผนกลยุทธ#ท่ีสอดคล%องกับ 
นโยบายมหาวิทยาลัยและ 
คณะสังคมศาสตร# 
2. มีการดําเนินงานและติดตาม
ผลงานอย�างต�อเน่ือง 

- 1.ควรเพ่ิมการมีส�วนร�วมของ
บุคลากรในการกําหนดทิศทางกล
ยุทธ#อย�างเป'นรูปธรรม 
2.ควรมีการวิเคราะห#และประเมินแผนการ
ดําเนินงาน รวมถึงการนําเสนอในท่ีประชุมเพ่ือ
หารือแก%ไขต�อไป 

ภาควิชาภูมิศาสตร# 1.มีการถ�ายทอดยุทธศาสตร#และ
กลยุทธ#ในการดําเนินงานของ
ภาควิชาจากคณะและ
มหาวิทยาลัยมาเป'นแผนปฏิบัติ
ราชการของภาควิชา 
2.มีการเช่ือมโยงนโยบายการ
ดําเนินงานของคณะและ
มหาวิทยาลัยกับแนวทางการ
ดําเนินงานของภาควิชา โดยมี
การรายงานผลการประชุม
กรรมการคณะสังคมศาสตร#เป'น
วาระประจําในการประชุม
กรรมการภาควิชา บุคลากรใน

- - 
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ภาควิชาจึงได%รับทราบนโยบาย
ของคณะและมหาวิทยาลัยอย�าง
ต�อเน่ือง 
3.คณาจารย#ให%ความร�วมมือใน
กิจกรรมของภาควิชาเป'นอย�างดี 

ภาควิชาประวัติศาสตร# มีการจัดทําแผนกลยุทธ#ท่ี
สอดคล%องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส�วนร�วม
ของบุคลากรในคณะ มีการ
ถ�ายทอดแผนกลยุทธ#ระดับคณะ
มาสู�ภาควิชา มีการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF
ครบท้ัง4พันธกิจ คือ ด%านดาร
เรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการและการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- แม%ว�าในองค#ประกอบน้ีจะมีจุดแข็ง
ครบตามเกณฑ#มาตรฐาน แต�ก็ควร
จะมีการพัฒนาต�อไปเรื่อยๆตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ ภาควิชาฯ มีการจัดทําปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค# และ
แผนการดําเนินการ อย�าง
ต�อเน่ือง 

การประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนท่ีกําหนดไว% 

ภาควิชาฯ ควรจริงจังกับการ
ประเมินผลการดําเนินการตามแผน 
ให%เป'นระบบ และสามารถ
ตรวจสอบได% 

ภาควิชาสังคมฯ 1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการจัดทํา
แผนการปฏิบัติของภาควิชา และ
มีการวิเคราะห#เพ่ือให%สอดคล%อง
กับแผนยุทธศาสตร#และ
แผนปฏิบัติราชการของคณะ
สังคมศาสตร# 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการจัดทําการ
ติดตามการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการของภาควิชา
เพ่ือส�งเสริมให%สามารถดําเนิน
ภารกิจ กิจกรรมและโครงการ
ตามแผนท่ีกําหนดไว% 

ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยายังขาดการ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ�งช้ีของแผนกลยุทธ#และแผน
ปฎิบัติการ 
 

ภาควิชาควรจัดทําโครงการ
กิจกรรมและประเมินโครงการตาม
แผน รวมท้ังต้ังคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบแผนดําเนิน
โครงการ 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1.โครงการฯ มีการจัดทําแผนกล
ยุทธ#ท่ีสอดคล%องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
2.มีการถ�ายทอดแผนกลยุทธ# 
 

- - 



 

 

292 

หน>วยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข*อเสนอแนะ 

3.มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปFครบ 4 
พันธกิจ 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

โครงการฯ มีการกําหนดปรัชญา 
และปณิธาน 

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1.มีการกําหนดแผนปฏิบัติ
ราชการท่ีสอดคล%องกับพันธกิจ
ของโครงการฯ และสามารถ
นําไปปฏิบัติ 
2.มีช�องทางการเผยแพร�ข%อมูล
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค# ท่ี
สามารถเข%าถึง 
3.มีผู%รับผิดชอบในแต�ละ
โครงการ/กิจกรรมอย�างชัดเจน 

1.การติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ�งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจําปFอย�างน%อยปFละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต�อผู%บริหาร 
2.การจัดทํารายงานผลการ
วิเคราะห#ความสอดคล%อง
ระหว�างแผนกลยุทธ#กับ
แผนปฏิบัติการประจําปFท้ัง 4 
พันธกิจ คือ ด%านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.ควรมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ�งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําปFอย�างน%อย
ปFละ 2 ครั้ง และรายงานต�อ
ผู%บริหาร 
2.ควรจัดทํารายงานผลการ
วิเคราะห#ความสอดคล%องระหว�าง
แผนกลยุทธ#กับแผนปฏิบัติการ
ประจําปFท้ัง 4 พันธกิจ คือ ด%าน
การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.กระตุ%นให%หน�วยงานมีการ
วางเปBาหมาย และแผนปฏิบัติการ
อย�างต�อเน่ือง 

สํานักงานเลขานุการคณะ 1.คณะมีกระบวนการจัดทําแผน 
โดยให%หน�วยงานภายในมีส�วน
ร�วมในการเสนอความเห็นผ�านท่ี
ประชุมกรรมการคณะ ซ่ึงมีความ
สอดคล%องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
2.มีการถ�ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการสู�หน�วยงานภายใน
เพ่ือให%การดําเนินงานเป'นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
3.มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
รายปFท่ีครบตามภารกิจหลัก 4 
ด%าน 
4.มีการกําหนดตัวบ�งช้ีของการ
ดําเนินงาน กําหนดเปBาหมาย ท้ัง
ยังมีการติดตาม ตรวจสอบ 
ความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงาน 
5.มีการจัดทํา Strategy Map 

- - 
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องค#ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ภาควิชาจิตวิทยา 1.มีแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา
และบริหารหลักสูตรท่ี
หลากหลายสอดคล%องกับ
บทบาทและอัตลักษณ#ของ
ภาควิชา มีความสอดคล%องกับ
พันธกิจของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
2.มีคณาจารย#ท่ีมีความพร%อม มี
ศักยภาพ มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชา และมีสัดส�วนท่ี
เหมาะสม 
3.มีหลักสูตรท่ีผ�านการรับรอง
มาตรฐานท้ังระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท 
4.มีโครงการ กิจกรรมท่ีพัฒนา
นิสิตท้ังระดับภาควิชา ระดับ
คณะและร�วมกับหน�วยงาน
ภายนอก 
5.มีการทําวิจัยสถาบันเพ่ือการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
ครอบคลุมทุกปNจจัย 
6.มีการจัดการเรียนการสอนโดย
เน%นผู%เรียนเป'นศูนย#กลางการ
เรียนการสอนภาคปกติ  และ
ภาคพิเศษ มีการปรับปรุงโดยใช%
ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากนิสิต มีการส�งนิสิตฝnกงาน 
ท้ังในหน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน ทําให%นิสิตเกิดการเรียนรู%
และเช่ือมโยงภาคทฤษฎีสู�
ภาคปฏิบัติ 

1.กระตุ%นให%คณาจารย#ของ
ภาควิชาขอตําแหน�งวิชาการ
โดยเฉพาะ ตําแหน�งรอง
ศาสตราจารย# 
2.ส�งเสริมให%คณาจารย#ไปศึกษา
ต�อในระดับปริญญาเอกเพ่ิมมาก
ขึ้น 
3.สร%างแรงจูงใจให%คณาจารย#ทํา
วิจัย เพ่ือประกอบการเรียนการ
สอนและขอตําแหน�งวิชาการ 
4.เพ่ิมการรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ#
แผน ก เพ่ิมขึ้น ให%มีสัดส�วน
มากกว�า ร%อยละ 30 
 

1.มีการประเมินหลักสูตรเป'นระยะ 
ๆ เพ่ือเป'นข%อมูลประกอบการ
พัฒนาหลักสูตร 
2.กระตุ%นให%คณาจารย#ท่ีมีตําแหน�ง
ผู%ช�วยศาสตราจารย#ขอตําแหน�งรอง
ศาสตราจารย# 
3.เปXดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
แผน ก จํานวนเพ่ิมขึ้น และ
เหมาะสมกับสัดส�วนของคณาจารย# 
ประจําหลักสูตร 
4.กระตุ%นให%คณาจารย#นํา
ประสบการณ#ในการบริการ
วิชาการหรือการทําวิจัย มาบูรณา
การกับการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 

ภาควิชานิติศาสตร# นิสิตมีความใกล%ชิดกับอาจารย# 
จึงทําให%การเรียนการสอนเป'นไป
อย�างท่ัวถึง  และมีอาจารย#พิเศษ
ท่ีเป'นผู%มีความเช่ียวชาญพิเศษใน
รายวิชาท่ีเชิญมาบรรยาย 

เล่ือนระดับภาควิชาให%เป'นคณะ
นิติศาสตร#เพ่ือให%หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตเป'นท่ีรู%จักอย�าง
กว%างขวาง และมีการ
ประชาสัมพันธ#หลักสูตรสู�
บุคคลภายนอกอย�างท่ัวถึง 
 

ควรมีการสนับสนุนในการศึกษาต�อ
ของอาจารย#ประจําอย�างจรงิจัง 
โดยหาแหล�งทุนหรือเงินทุน
สนับสนุน 
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ภาควิชาภูมิศาสตร# 1.ภาควิชาภูมิศาสตร#มีบุคลากรท่ี
มีความพร%อมและมีศักยภาพท่ีจะ
จัดการเรียนการสอนอย�างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจาก มี
สัดส�วนของอาจารย#ท่ีมีวุฒิทาง
การศึกษาในระดับปริญญาเอก
สูงถึงร%อยละ 70  
2.มีสัดส�วนของอาจารย#ท่ีมี
คุณสมบัติเป'นอาจารย#ระดับ
บัณฑิตศึกษาถึงร%อยละ 80 ของ
จํานวนอาจารย#ประจํา หรือ 
ร%อยละ 88.9 ของจํานวนอาจารย#
ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 
3.คณาจารย#มีส�วนร�วมในกิจกรรม
ของภาควิชาอย�างเต็มท่ี 
4.มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน%นผู%เรียนเป'นศูนย#กลางทุก
รายวิชา มีการสอนภาคปฏิบัติ 
การฝnกงานภาคสนาม มีการ
ฝnกงานในหน�วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน และมีการใช%เอกสาร
ประกอบการสอนเป'น
ภาษาอังกฤษ ทําให%นิสิตของ
ภาควิชาภูมิศาสตร#สามารถ
เรียนรู%จากการปฏิบัติและการ
เห็นสภาพพ้ืนท่ีจริง ตลอดจน
การฝnกฝนภาษาอังกฤษมากขึ้น 

1.เร�งรัดและกระตุ%นให%อาจารย#ผู%
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการเขียน
บทความเพ่ือตีพิมพ#ในวารสารท่ี
ได%รับการยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ เพ่ือนําไปใช%ใน
การเสนอขอตําแหน�งทาง
วิชาการ 
2.กระตุ%นให%อาจารย#ใหม�ทําวิจัย
และเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ#ใน
วารสารท่ีได%รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือ
นําไปใช%ในการเสนอขอตําแหน�ง
ทางวิชาการ 
3.ควรมีการพัฒนานิสิตให%มี
ทักษะทางด%านการใช%โปรแกรม
ด%านภูมิสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
เพ่ือให%เป'นท่ีต%องการของ
ตลาดแรงงาน 
4.เร�งรัดพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกเพ่ือทดแทนหลักสูตร
ปริญญาโทท่ีมีผู%สมัครน%อย 
 

1.ส�งเสริมและสนับสนุนให%
คณาจารย#พัฒนาผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอตําแหน�งทาง
วิชาการ เพ่ิมการประชาสัมพันธ#
หลักสูตรปริญญาเอกและปริญญา
ตรี (ภาคพิเศษ) ล�วงหน%า โดยให%มี
การประชาสัมพันธ#ในเว็บไซต#อย�าง
สมํ่าเสมอ 
 

ภาควิชาประวัติศาสตร# มีระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรท่ีดีตามเกณฑ#
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

จํานวนอาจารย#ประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและจํานวนอาจารย#
ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทาง
วิชาการ ซ่ึงภาควิชามีอาจารย#
ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เพียง2คน และไม�มีอาจารย#
ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทาง
วิชาการเลย 
 
 
 
 

-ส�งเสริมให%อาจารย#ประจําเร�งไป
ศึกษาต�อปริญญาเอก 
-ส�งเสริมให%อาจารย#ประจําเร�งขอ
ผลงานทางวิชาการ 
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ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรมีมาตรฐานและ
เป'นรูปธรรม 

การเสริมสร%างคุณธรรมและ
จริยธรรมให%กับนิสิต 
 

ภาควิชาฯ ควรจริงจังกับการ
เสริมสร%างคุณธรรมและจริยธรรม
ให%กับนิสิตอย�างเป'นรูปธรรม จาก
เดิมท่ียังมีความเป'นนามธรรม 
สอดแทรกอยู�ตามองคาพยพต�างๆ 
ของการจัดการเรียนการสอน 

ภาควิชาสังคมฯ 1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีระบบและกลไก
การพัฒนากับการบริหาร
หลักสูตรท่ีดี โดยรายวิชาท่ีอยู�ใน
หลักสูตรมีการออกแบบการ
เรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมท่ีเน%นผู%เรียนเป'นสําคัญ 
โดยใช%รูปแบบกิจกรรมการสอนท่ี
หลากหลาย รวมท้ังการใช%ส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือ
เสริมการเรียนรู%ของนิสิต 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีระบบกลไกและ
ส�งเสริมให%นิสิตท้ังปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาเข%าร�วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
พร%อมท้ังสนับสนุนให%มีการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการและ
ตีพิมพ#ผลงานทางวิชาการของ
นิสิต เพ่ือเป'นการฝnกทักษะและ
สนับสนุนให%นิสิตมีการนําเสนอ 
เผยแพร� ผลงานทางวิชาการในท่ี
ประชุมวิชาการต�าง ๆ  
3. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการจัดสวัสดิการ
เสริมสร%างสุขภาพท่ีดี และสร%าง
ขวัญและกําลังใจให%บุคลากรและ
คณาจารย# มีการจัดอํานวยความ
สะดวกด%านอุปกรณ#และ
เทคโนโลยีท่ีเอื้อต�อการทํางาน
และการเรียนการสอนท้ังใน
ห%องพักอาจารย#และห%องเรียน 

1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรมีการส�งเสริม
การเพ่ิมขึ้นของร%อยละอาจารย#
ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรส�งเสริมการ
เพ่ิมขึ้นของจํานวนอาจารย#
ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทาง
วิชาการ 
 

ควรมีการส�งเสริมให%บุคลากรเข%า
ร�วมอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู%มากขึ้น 
 



 

 

296 

หน>วยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข*อเสนอแนะ 

4. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีระบบประเมิน
การสอนของอาจารย#โดยนิสิต
ผ�านเครือข�าย ทําให%อาจารย#
ผู%สอนมีการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน
ตลอดเวลา เพ่ือให%สอดคล%องกับ
ความต%องการของผู%เรียนทําให%
กระบวนการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการติดตาม
ประเมินผลการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีได%จัดขึ้นให%แก�นิสิต 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1. โครงการฯ มีระบบและกลไก
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน%น
ผู%เรียนเป'นสําคัญ 
2. โครงการฯ มีระบบและกลไก
ในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรเป'นไป
ตามเกณฑ#มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
3. โครงการฯ อาจารย#ประจําท่ีมี
วุฒิปริญญาเอกสูง 

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

- โครงการฯ ควรส�งเสริมให%การ
เรียนรู%นอกช้ันเรียนของนิสิตให%
กว%างขึ้น 

- 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1.มีระบบและกลไกการเปXดและ
ปXดหลักสูตรอย�างถูกต%อง 
2.มีการประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือวางแผนติดตามและทบทวน
การดําเนินงานของหลักสูตร 
3.มีการส�งเสริมพัฒนาศักยภาพ
อาจารย#ประจําสาขาให%ลาศึกษา
ต�อในระดับท่ีสูงขึ้น และบุคลากร
เข%าฝnกอบรมในหัวข%อท่ีเกี่ยวข%อง
กับงานรับผิดชอบ 

1.การประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตท่ีมีต�อการจัดการเรียนการ
สอนและคุณภาพหลักสูตรอย�าง
ต�อเน่ือง 
2.แผนการบริหารและพัฒนา
คณาจารย#และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
3.แผนการจัดการระบบ
สารสนเทศนิสิต 
4.ระบบการติดตามให%คณาจารย#

1.ควรมีการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตท่ีมีต�อการจัดการเรียน
การสอนและคุณภาพหลักสูตร
อย�างต�อเน่ือง 
2.ควรจัดทําแผนการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย#และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
3.ควรจัดทําแผนการจัดการระบบ
สารสนเทศนิสิต 
4.ควรมีระบบการติดตามให%
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และบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรู%และทักษะท่ีได%จากการ
อบรมมาใช%ในการเรียนการสอน
ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข%อง 

คณาจารย#และบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรู%และทักษะท่ีได%
จากการอบรมมาใช%ในการเรียน
การสอนตลอดจนการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข%อง 

สํานักงานเลขานุการคณะ 1.คณะสังคมศาสตร#มี
กระบวนการในการเปXดหลักสูตร
ใหม�/ปรับปรุงหลักสูตร โดยมี
การแต�งต้ังคณะกรรมการ
หลักสูตรแต�ละสาขาวิชา 
คณะกรรมการฝZายวิชาการ และ
มีคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2.คณะสังคมศาสตร#มีการ
ดําเนินงานทุกหลักสูตรให%เป'นไป
ตามเกณฑ#มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

1.มีการนําระบบสารสนเทศมาใช%
ในการพัฒนาและบริหารจัดการ
ดําเนินงานด%านต�างๆ 
2.นําผลวิจัยเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนการสอนมาพัฒนาการเรียน
การสอนอย�างต�อเน่ือง 
3.ควรมีแผนเชิงรุกในการรับนิสิต
ปริญญาโท แผน ก 
 

1.ความมีการสํารวจการประเมิน
การให%บริการและความต%องการ
การเพ่ิมเติมของผู%ใช%บริการ
ตลอดจนนําผลจากการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุง 
2.ความมีแผนเชิงรุกในการรับนิสิต
ปริญญาโท แผน ก 
3.ควรมีระบบและกลไกในการ
สนับสนุนให%อาจารย#มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และตําแหน�งทาง
วิชาการเพ่ิมขึ้น 
 

องค#ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ภาควิชาจิตวิทยา 1. มีการจัดบริการกิจกรรมการ
พัฒนานิสิต 
2. มีการส�งเสริมกิจกรรมนิสิตท่ี
ครบถ%วน และสอดคล%องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค# 
3. มีการจัดระบบอาจารย#ท่ี
ปรึกษา และพบนิสิตในท่ีปรึกษา
เป'นประจํา 
4. มีห%องให%คําปรึกษาท่ีถูกต%อง
ตามหลักและจรรยาบรรณทาง
จิตวิทยา 

1. การจัดการบริการสําหรับศิษย#
เก�ายังมีไม�มากและหลากหลาย
เท�าท่ีควร 
2. ไม�มีการจัดเก็บหลักฐานและ
การประเมินผลการจัดบริการแก�
นิสิตและศิษย#เก�า ทําให%หลักฐาน
ไม�ครบถ%วนตามเกณฑ#ประเมิน 
3. การจัดเก็บหลักฐานและ
เอกสารบางรายการไม�ตรงกับ
ความต%องการ (นิยามตามเกณฑ#
มาตรฐาน) 

ยังมีการบริการบางกิจกรรมไม�ได%มี
การประเมินอย�างเป'นระบบ จึง
ควรให%มีการประเมิน โครงการให%
เป'นระบบตามหลักการประกัน
คุณภาพให%ครบทุกกิจกรรม และมี
ระบบการจัดการ เอกสารให%ตรง
ตามความต%องการตามเกณฑ#ของ
ประกันคุณภาพ 
 

ภาควิชานิติศาสตร# ภาควิชานิติศาสตร#มีโครงการ
และกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
นิสิตจํานวนมาก 
 

ภาควิชานิติศาสตร#ควรจัดระบบ
การประกันคุณภาพให%นิสิตจัดทํา
โครงการตามกรอบประกัน
คุณภาพ  
 
 
 

ควรติดตาม การสรุปโครงการของ
นิสิต เพ่ือให%โครงการแต�ละ
โครงการครบตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
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ภาควิชาภูมิศาสตร# 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีระบบและกลไกการให%
คําปรึกษาและบริการด%าน
ข�าวสารท้ังคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนวทางการใช%ชีวิต
แก�นิสิต ท้ังการจัดโครงการ
อาจารย#พบนิสิตในท่ีปรึกษา 
และการใช%ระบบอิเล็กทรอนิกส#
ซ่ึงมีความรวดเร็วและเป'น
ปNจจุบัน เช�น Email facebook 
และเว็บไซต#ของภาควิชา เป'นต%น 
2.การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม�ได%เชิญผู%ปกครองเข%าร�วม
โครงการ ทําให%เกิดความเข%าใจ
และความเช่ือม่ันในการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต�างๆ ของ
ภาควิชาและคณะ  
3.มีระบบกลไกการส�งเสริม
กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ และใช%
ระบบประกันคุณภาพ (PDCA) 
4.มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ#วิชาการและ
วิชาชีพแก�นิสิต ท้ังการฝnกงาน
และการศึกษาดูงาน และ
กิจกรรมวิชาการท่ีมุ�งส�งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค# 
ท้ังด%านความรู% การส่ือสาร การ
ใช%เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คุณธรรม จริยธรรม 

1.ไม�มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู%และประสบการณ#ให%ศิษย#
เก�า 
2.ไม�มีการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
โครงการหรือกิจกรรมพัฒนา
นิสิตท่ีภาควิชาดําเนินการยังไม�
ครอบคลุมทุกด%าน 

- 

ภาควิชาประวัติศาสตร# -มีกิจกรรม โครงการ สัมมนาท่ี
หลากหลายในการพัฒนานิสิต 
-มีการบริการให%คําปรึกษานิสิตท่ี
หลากหลาย ใส�ใจนิสิต ให%
คําแนะนํา และความช�วยเหลือ 
 

-ควรพัฒนาระบบการติดตามผล 
และนําผลมาปรับปรุงจาก
กิจกรรม โครงการ ต�างๆมากขึ้น 
-พัฒนาเรื่องของการสร%าง
เครือข�ายท้ังเผยแพร�องค#ความรู%
ร�วมกันพัฒนาและแนะนําไปใช%
จริง ทําจากภายในและภายนอก 
 
 

-ควรมีกิจกรรมให%ความรู%และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก�นิสิต 
-ควรมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผน/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นิสิตต�อไป 
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ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ ระบบและกลไกการให%คําปรึกษา
และบริการด%านข%อมูลข�าวสาร 

ระบบและกลไกการส�งเสริม
กิจกรรมนิสิต 
 

ภาควิชาฯ ควรจริงจังกับการ
ส�งเสริมกิจกรรมนิสิตอย�างเป'น
รูปธรรม และนํากิจกรรมท่ี
ดําเนินการอยู�นอกระบบมา
พิจารณาดําเนินการในระบบให%
ถูกต%อง 

ภาควิชาสังคมฯ 1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการจัดทํา
ฐานข%อมูลนิสิต จัดระบบท่ี
ปรึกษาโครงการ การสํารวจ
ความต%องการของนิสิต เพ่ือใช%
เป'นข%อมูลในการพัฒนาระบบ
การให%คําปรึกษา ท้ังน้ีเพ่ือ
ส�งเสริมคุณภาพของนิสิต 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการจัดทําการ
เผยแพร�ข%อมูลให%แก�นิสิต ท้ังทาง
บอร#ดซุ%มนิสิต เว็บไซต# 
Facebook เพ่ือให%นิสิตได%รับ
ข�าวสารข%อมูลท่ีจําเป'น รวม
ท้ังศิบย#เก�า 
3. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาส�งเสริมกิจกรรม/
โครงการ เพ่ือพัฒนา
ประสบการณ#ด%านต�างๆ ท้ัง
วิชาการและวิชาชีพ 

ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรจัดระบบ
ประเมินกิจกรรม/แผนงาน
กิจกรรมของนิสิต 

1. ส�งเสริมให%นิสิตเรียนรู%เรื่องการ
ประเมินแผนการทํางาน 
2. การประเมินการสร%างเครือข�าย
ด%านประกันคุณภาพของนิสิต
ระหว�างมหาวิทยาลัยไม�เห็นว�ามี
ความสัมพันธ#กับคุณภาพนิสิต
มากกว�าการส�งเสริม มากกว�าการ
ส�งเสริมการทํากิจกรรมท้ังวิชาการ 
วิชาชีพระหว�างมหาวิทยาลัย การ
ใช%เกณฑ#ช้ีวัดน้ีดูจะไม�สะท%อน
คุณภาพแท%จริงของนิสิต 
 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1.โครงการฯ มีการจัดบริการ
ข%อมูลข�าวสารท่ีเป'นประโยชน#ต�อ
นิสิต 
2.โครงการฯ มีระบบอาจารย#ให%
คําปรึกษาวิชาการ 

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

- โครงการฯ ควรส�งเสริมด%าน
สถานท่ีท่ีจะรับรองการสันทนา
การของนิสิตอย�างสมบูรณ# 

- 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1.มีกิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมให%
นิสิตฝnกคิดวิเคราะห#ในเรื่อง
กระบวนการ/ขั้นตอนการวิจัย 
เช�น การสัมมนาหัวข%อ
วิทยานิพนธ#และการศึกษา

1. การส�งเสริม/สนับสนุนให%นิสิต
สร%างเครือข�ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยและระหว�าง
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรม
ร�วมกัน 

1. งานสัมมนาหัวข%อควรเพ่ิม
อาจารย#สาขาวิชาต�างๆท่ีเกี่ยวข%อง
กับสายสังคมศาสตร#เข%ามาร�วมรับ
ฟNงและเสนอแนะต�อโครงการวิจัย
ของนิสิต 
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ค%นคว%าอิสระ 
2.มีกิจกรรมท่ีฝnกทักษะการจัด
โครงการสัมมนาวิชาการ โดย
เน%นกระบวนการให%นิสิตได%
เรียนรู%หลักการค%นหาประเด็น
สําคัญให%การต้ังประเด็นการ
สัมมนา หลักการประสานงาน 
หลักการทํางานกลุ�ม 
3.มีกิจกรรมศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ และศึกษาดูงาน
ต�างประเทศในพ้ืนท่ีท่ีมีประเด็น
เกี่ยวข%องกับ 
การบริหารและพัฒนาสังคม 
4. มีกิจกรรมท่ีดํารงสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคมไทยท่ีเป'นเมืองพุทธ 
และของสาขาพัฒนาสังคม ใน
การส�งเสริมการมีส�วนร�วม
ระหว�างอาจารย# เจ%าหน%าท่ี และ
นิสิตร�วมกันทําบุญประจําทุกปF 
5. มีกิจกรรมท่ีส�งเสริมความรัก
และเคารพต�อครูบาอาจารย#โดย
ให%นิสิต/เจ%าหน%าท่ีรดนํ้าดําหัว
คณาจารย# และผู%ทรงคุณวุฒิ
สาขาฯ เพ่ือเป'นสิริมงคลในชีวิต 
และเป'นการสานสัมพันธ#อันดี
งาม 
ระหว�างนิสิตเก�าและนิสิตใหม�
ด%วย 
6. มีการจัดบริการให%คําปรึกษา
ทางวิชาการและแนวทางการใช%
ชีวิตให%แก�นิสิต 

2. การให%ความรู%และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก�
นิสิตอย�างต�อเน่ือง 
3. การส�งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม
โดยส�วนรวม 

2. ควรส�งเสริมสนับสนุนให%นิสิต
สร%างเครือข�ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยและระหว�าง 
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร�วมกัน 
3. ควรให%ความรู%และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก�นิสิต
อย�างต�อเน่ือง 
รายงานการประเมินตนเองภายใน
ระดับคณะวิชา ประจําปF 2556 
4. ควรมีการประเมินผลกิจกรรม
ทุกกิจกรรม 
5. ส�งเสริมให%นิสิตจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคมโดยส�วนรวม 

สํานักงานเลขานุการคณะ 1.มีการจัดบริการแก�นิสิตท่ีครบ
ตามเกณฑ#มาตรฐาน โดยเฉพาะ
ด%านส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อ
ต�อการพัฒนาการเรียนรู%[ของนิสิต 
2. นิสิตมีส�วนร�วมในการทํา
กิจกรรมพัฒนานิสิตในทุก
กิจกรรม 

ไม�พบรายงานหรือข%อสรุปการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ
อาจารย#ท่ีปรึกษา 

1.ควรนําผลสรุปการประเมิน
กิจกรรมไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
2. ควรนําผลการประเมินระบบ
อาจารย#ท่ีปรึกษามาปรับปรุง ท้ังน้ี
ควรมีหลักฐานให%ปรากฏอย�าง
ชัดเจน 
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3. มีแผนการปฏิบัติงานการจัด
กิจกรรมนิสิตท่ีหลากหลาย และ
สอดคล%องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค# มีการ
ดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จ 

 

องค#ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ภาควิชาจิตวิทยา 1. มีระบบกลไกบริหารงานวิจัย
หรืองานสร%างสรรค# เพ่ือบรรลุ
เปBาหมายตามแผนด%านการวิจัย
ของภาควิชา และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด โดยมี
คณะกรรมการท่ีจัดสรรเงินทุน
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย#ให%
ไปรับการฝnกอบรมหลักสูตร
ต�างๆ ท่ีนํามาช�วยในการผลิต
งานวิจัยและการเรียนการสอน
วิชาวิจัย  
2. มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองาน
สร%างสรรค#กับหารจัดการเรียน
การสอน  
3.มีการส�งเสริมให%อาจารย#
ประจํา เข%ารับการฝnกอบรม
เกี่ยวกับความรู%ด%านการวิจัยและ
ความรู%อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข%อง 
4. มีห%องปฏิบัติการทางจิตวิทยา
ในการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงมี
เครื่องมือท่ีทันสมัย มี
แบบทดสอบทางจิตวิทยา และมี
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสนับสนุน
คณาจารย#ในการทําวิจัย 
เครื่องมือวิจัยท่ีทันสมัยจาก
ต�างประเทศ 
5. มีการสนับสนุนการเผยแพร�
ผลงานวิจัยหรืองานสร%างสรรค#ใน
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือการตีพิมพ#ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

1.นอกจากการแต�งต้ัง
คณะกรรมการการวิจัยของ
ภาควิชาแล%ว ควรมีระบบกลไก
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร%างสรรค# และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 
2. มอบหมายให%มีคณะกรรมการ
ในการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร%างสรรค# 
3.กระตุ%นให%พัฒนาศักยภาพด%าน
การวิจัยหรืองานสร%างสรรค#และ
ให%ความรู%ด%านจรรยาบรรณการ
วิจัยแก�อาจารย#ประจํา โดยการ
ประชุม สัมมนา หรืออบรม
บรรยายพิเศษ 
4. กระตุ%นและส�งเสริมให%
อาจารย#สร%างผลงานวิจัยและงาน
สร%างสรรค#ให%มากยิ่งขึ้น รวมถึง
ส�งเสริมให%นิสิต บัณฑิตศึกษา
ร�วมในทีมวิจัยของอาจารย# 
5. ควรมีการจัดทําเอกสารให%
ข%อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแหล�ง
ทุนต�างๆ ท่ีอาจารย#สามารถเข%าดู
ได%สะดวกรวดเร็ว 
 

1. ส�งเสริมและพัฒนาให%อาจารย#
สร%างผลงานวิจัยและงาน
สร%างสรรค#ให%มากยิ่งขึ้น 
2. ส�งเสริมให%มีการนําความรู%จาก
งานวิจัยไปเผยแพร�และประยุกต#ใช%
ให%เกิดประโยชน#แก�ชุมชนหรือ
สาธารณชนท่ีเกี่ยวข%องให%มากขึ้น 
3. จัดเวทีทางวิชาการวิจัยและงาน
สร%างสรรค# ทางจิตวิทยาเพ่ือ
เผยแพร�ผลงานของอาจารย# หรือ
ผลงานของนิสิตท่ีมีอาจารย#เป'น
ส�วนร�วมในการให%คําปรึกษาวิจัย 
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6. มีการนําผลการวิจัยหรืองาน
สร%างสรรค#ไปใช%ให%เกิดประโยชน#
จากหน�วยงานภายนอก ท้ังใน
รูปแบบของการนําผลงานทาง
วิชาการเสนอสู�สาธารณะ 
โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย และในแวด วง
วิชาการต�างๆ 

ภาควิชานิติศาสตร# คณะฯ และภาควิชามีทุน
สนับสนุนในการทําวิจัยให%กับ
คณาจารย#ในภาควิชาฯ และ
คณาจารย#ในภาควิชามีความรู%ใน
กฎหมายท่ีหลากหลาย 

- ต%องหาทางกระตุ%นและส�งเสริมให%
คณาจารย#ในภาควิชาฯสนใจในการ
ทํางานวิจัยให%มากขึ้น 

ภาควิชาภูมิศาสตร# 1.มีคณาจารย#ท่ีมีประสบการณ#
และมีศักยภาพในการทํางานวิจัย  
2.มีคณาจารย#ท่ีได%รับทุนสนับการ
ทํางานวิจัยท้ังจากภายในและ
ภายนอกโดยเฉพาะจากภายนอก 
3.มีการทํางานวิจัยร�วมระหว�าง
อาจารย#นักวิจัยระดับกลางและ
อาวุโส กับอาจารย#ใหม� 
4.มีการกําหนดอาจารย#
ผู%รับผิดชอบงานด%านการพัฒนา
งานวิจัยโดยตรง  
5.มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานด%านการวิจัยในการ
ประชุมคณะกรรมการภาควิชา
อย�างสมํ่าเสมอ  

1.ควรลดภาระงานประจําของ
อาจารย#เพ่ือให%มีเวลาในการ
ทํางานวิจัยเพ่ิมขึ้น 
2.ควรมีการพัฒนาการเช่ือมโยง
กับหน�วยงานภายนอกให%มากขึ้น 
 

1.การสร%างขวัญและกําลังใจ 
รวมท้ังการสร%างแรงจูงใจในการ
ทํางานวิจัยและการตีพิมพ#ผลงาน
ทางวิชาการ 
2.การส�งบุคลากรเข%ารับการ
ฝnกอบรมในหัวข%อท่ีเป'นประโยชน#
กับการพัฒนางานวิจัย การ
เผยแพร�ผลงานและการขอ
ตําแหน�งทางวิชาการเป'นประจํา  
 

ภาควิชาประวัติศาสตร# มีกิจกรรมเตรียมความพร%อม 
ฝnกฝนนิสิตเพ่ือเตรียมพร%อมไปสู�
การทํางานวิจัย โดยมีกิจกรรม
ค�อนข%างหลากหลาย 

-จัดให%มีโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาการวิจัยมากขึ้น รวมท้ัง
แหล�งเงินทุน งบประมาณ
สนับสนุนท่ีมากขึ้นด%วย ส�งเสริม
บุคลากรและนิสิตให%สร%าง
ผลงานวิจัยมากขึ้น 
-นําองค#ความรู%หรือผลงานวิจัย
ไปประยุกต#ใช%ให%เกิดประโยชน#
จริง 
 
 

จัดให%มีงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยท่ีชัดเจน และเพ่ิม
งบประมาณต�อคนมากขึ้น 
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ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ ระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร%างสรรค# 
เพ่ือให%บรรลุเปBาหมายตามแผน
ด%านการวิจัยของคณะ และ
ดําเนินการตามระบท่ีกําหนด 

เงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร%างสรรค#ต�อจํานวน
อาจารย#ประจําและนักวิจัย
ประจํา 
 

ภาควิชาฯ ควรจริงจังกับการสร%าง
ทีมวิจัย เพ่ือให%นักวิจัยรุ�นใหม�มี
ความม่ันใจในการทําวิจัยท่ีมากขึ้น 
ความพร%อมด%านทุนสนับสนุนการ
วิจัยท่ีจัดเตรียมไว% จะได%ประสบผล
เต็มตามความมุ�งหมาย 

ภาควิชาสังคมฯ 1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีคณาจารย#ท่ีมี
ความเช่ียวชาญด%านการวิจัย
ทางด%านสังคมศาสตร#และ
มนุษยศาสตร# ทําให%งานวิจัยท่ี
ผลิตออกมามีคุณภาพและเป'นท่ี
ยอมรับของสังคม 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการแต�งต้ัง
คณะกรรมการวิจัยภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
และส�งเสริมสนับสนุนการ
เผยแพร�ผลงานวิจัยและนํา
ผลงานนําเสนอในการประชุมท้ัง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
รวมท้ังการตีพิมพ#ในวารสาร
ระดับชาติ  
3. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการ
ประชาสัมพันธ#เพ่ือเผยแพร�องค#
ความรู%จากงานวิจัยท่ีได%
สร%างสรรค# ออกสู�สาธารณชน
เพ่ือเป'นประโยชนแก�ผู%ท่ี
เกี่ยวข%อง 
4. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาได%รับเงินทุน
สนับสนุนการวิจัย และใช%
เงินกองทุนน้ันอย�างเกิด
ประโยชน#สูงสุด เพ่ือสร%างสรรค#
งานวิจัยให%ออกมาอย�างมี
คุณภาพ 

1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรมีการสนับสนุน
โปรมแกรมวิจัยทางสังคมศาสตร#
ท่ีถูกลิขสิทธ์ิแก�อาจารย# นักวิจัย 
และนิสิตภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรเพ่ิมการติดตาม
และประเมินผลด%านการจัดสรร
งบประมาณ 
3. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรสนับสนุนให%มี
การนําผลงานวิจัยหรือ
สร%างสรรค#เผยแพร�สู�สาธารณชน
ให%มากขึ้น 
 

1. ควรมีการจัดระบบข%อมูล
ข�าวสารเกี่ยวกับข%อเสนอทุนวิจัย
ขององค#กรต�าง ๆ หรือการจัดการ
ประชุมต�าง ๆ ท่ีเกี่ยวข%อง ให%ถึงมือ
อาจารย#ในภาควิชาให%รวดเร็วท่ีสุด 
2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรกําหนดให%มีการ
สรุปการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการวิจัย
ทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ือเป'น
ปรับปรุงแก%ไขและเป'นแนวทางใน
การพิจารณาในการขออนุมัติ
งบประมาณในครั้งต�อไป 
3. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรมีการแต�งต้ัง
คณะกรรมการ คณะทํางานหรือ
หน�วยงานในการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร%างสรรค# 
4. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาควรมีการสนับสนุน
ให%มีการคิดค%นและพัฒนางานวิจัย
ท่ีเป'นประโยชน#ต�อส�วนรวมให%
หลากหลายมากขึ้น เพ่ือช�วยแก%ไข
ปNญหาของสังคมท่ีเกิดขึ้นใน
ปNจจุบัน 
5. ควรมีการพัฒนางานทางด%าน
ธุรการให%มีความคล�องตัวและ
อํานวยความสะดวกให%กับ
คณาจารย#มากกว�าน้ี เพ่ือท่ีจะทํา
ให%คณาจารย#ใช%เวลาในการทํางาน
วิชาการ หรืองานวิจัยได%มากขึ้น 
เพราะบางครั้งต%องติดตามทํางาน
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ทางด%านธุรการมาก ทําให%ส�งผล
กระทบต�องานบริการวิชาการหรือ
การพัฒนางานวิชาการและ
งานวิจัย 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1.โครงการฯ ระบบและกลไก
บริหารงานวิจัย 
2.โครงการฯ มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป'นทุนวิจัยหรือ
งานสร%างสรรค#  

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

- โครงการฯ ควรเพ่ิมมาตรการ
กระตุ%นให%ผลิตงานวิจัยให%มากขึ้น 

- 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1. สาขาพัฒนาสังคมมีศักยภาพ
เพียงพอท้ังการวิจัยเชิง
สังคมศาสตร#และการวิจัยเชิง
ระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร# 
2. การวิจัยของสาขาพัฒนา
สังคมสามารถตอบสนองความ
ต%องการของหน�วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนได% 
3. หน�วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนให%ความไว%วางใจการ
วิจัยของสาขาพัฒนาสังคม 
4. ผลงานวิจัยสามารถนําไปใช%
ประโยชน#เพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการทํางานของ
หน�วยงานผู%ว�าจ%างได% 
5. สาขาพัฒนาสังคมมี
ห%องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง 
โดยเฉพาะการวิจัยเชิงระบบ
สารสนเทศ 
ภูมิศาสตร# 

1. นักวิจัยประจําต%องรับผิดชอบ
งานหลายด%าน ทําให%ไม�มีเวลา
เพียงพอสําหรับการวิจัย 
2. ศักยภาพและความสามารถ
ทางการวิจัยของนักวิจัยต%อง
ได%รับการพัฒนาให%มากขึ้น 
3. การประยุกต#องค#ความรู%
ทางการวิจัยกับการเรียนการ
สอนของสาขาพัฒนาสังคม 
4. การบูรณาการวิจัยเชิง
สังคมศาสตร#และเชิงระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร# 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการวิจัย ท้ัง
การวิจัยเชิงสังคมและการวิจัยเชิง
ระบบสารสนเทศ 
2. จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถทางการวิจัยของ
นักวิจัยและเจ%าหน%าท่ีวิจัย 
3. ประเมินผลการทํางานด%านการ
วิจัยของอาจารย# นักวิจัย และ
เจ%าหน%าท่ีวิจัย 
4. กําหนดให%อาจารย# นักวิจัย และ
เจ%าหน%าท่ีวิจัย เสริมสร%างทักษะ
และความสามารถทางการวิจัยโดย
การเข%าร�วมอบรมและสัมมนา
ทางการวิจัยมากขึ้น 
5. ควรมีการบูรณาการวิจัยเชิง
สังคมศาสตร#และเชิงระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร# 
6. กําหนดให%นักวิจัยมีบทบาทด%าน
การเรียนการสอนของสาขาพัฒนา
สังคมมากขึ้น 

สํานักงานเลขานุการคณะ 1.คณะสังคมศาสตร#มีระบบและ
กลไกในการสนับสนุน บริหาร
จัดการ การผลิตงานวิจัยและงาน
สร%างสรรค# 
2.คณะสังคมศาสตร#มีคณาจารย#
ท่ีมีความเช่ียวชาญด%านการวิจัย 
ทําให%ผลงานวิจัยท่ีผลิตออกมามี

1.คณะสังคมศาสตร#ยังขาดการ
ติดตามและประเมินผลทางด%าน
การจัดสรรงบประมาณและการ
สนับสนุนพันธกิจทางด%านการ
วิจัยหรืองานสร%างสรรค# 
2.คณะสังคมศาสตร#ยังขาดการ
ส�งเสริมการนําผลงานวิจัยหรือ

1.คณะสังคมศาสตร#ควรมีการ
สนับสนุนและส�งเสริมให%อาจารย#ได%
ทําผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและ
ช�วยเหลือให%ผลงานวิจัยได%รับการ
ตีพิมพ#เผลแพร�ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติเพ่ิมเติม 
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คุณภาพและเป'นท่ียอมรับ 
3.คณะสังคมศาสตร#มีกองทุน
พัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยและงาน
สร%างสรรค# 
4.คณะสังคมศาสตร#มีระบบและ
กลไกในการรวบรวม คัดสรร
งานวิจัยเผยแพร�หรือตีพิมพ# 

งานสร%างสรรค#ไปใช%ให%เกิด
ประโยชน#จริงต�อสาธารณชน 
และการคุ%มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยรวมท้ังการส�งเสริมการ
จดสิทธิบัตรท่ีพึงได% ตลอดจนให%
ความรู%ด%านจรรยาบรรณวิจัยแก�
อาจารย# 
 

องค#ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก�สังคม 

ภาควิชาจิตวิทยา 1. มีการให%การบริการทางวิชาการ
แก�สังคมตามความต%องการของ
หน�วยงานท่ีร%องขอ 
2. การบริการทางวิชาการแก�
สังคมมีความเช่ือมโยงกับการ
จัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย  
3. คณาจารย#สามารถบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก�สังคม
กับการเรียนการสอนและการ
วิจัยอย�างเป'นรูปธรรม 
4. นอกจากน้ีภาควิชาจิตวิทยา
ยังได%มีการเผยแพร�การบริการ
ทางวิชาการแก�สังคมผ�านทางส่ือ 
ออนไลน#ในรูปของเว็บไซต#และ 
Facebook ของภาควิชาอีกด%วย 

ภาควิชาจิตวิทยา ควรสนับสนุน
คณาจารย#ในการทําโครงการ
ให%บริการทางวิชาการแก�สังคม
เพ่ือถ�ายทอดองค#ความรู%ให%แก�
ชุมชนต�อไป 

- 

ภาควิชานิติศาสตร# คณาจารย#ในภาควิชาฯ มีความรู%
ความสามารถในทางกฎหมาย
หลากหลาย เช�น กฎหมาย
เกี่ยวกับกรค%าระหว�างประเทศ 
กฎหมายทรัพย#สินทางปNญญา 
เป'นต%น 
 

ทํา M.O.U. ร�วมกับ
สถาบันการศึกษาอื่นในการ
แลกเปล่ียนบุคลากรระหว�างกัน
ตลอดจนส�งเสริมให%คณาจารย#ใน
ภาควิชาฯ เป'นวิทยากรพิเศษ
ให%กับหน�วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

ต%องกระตุ%นให%คณาจารย#ใน
ภาควิชาฯ ให%ความสนใจกับเรื่องน้ี
ให%มากขึ้น เช�น เพ่ิมคะแนนในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการในแต�
ละรอบให%มากขึ้น 
 

ภาควิชาภูมิศาสตร# 1.มีระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแก�สังคม และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด2.

มีการบูรณาการทางวิชาการแก�

สังคม 

3.มีการบูรณาการงานบริการทาง

1.ขาดการสํารวจความต%องการ
ของชุมชนหรือภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนในกระบวนการ
บริการทางวิชาการให%เกิด
ประโยชน#ต�อสังคม จึงควรทํา
การสํารวจต�อไป 
2.ควรทําแบบประเมินให%

- 
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วิชาการแก�สังคมกับการวิจัย 

4.มีการประเมินผลความสําเร็จ

ของงานบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแก�สังคมกับการ

เรียนการสอนและงานวิจัย 

5.มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแก�สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวัย  

6.มีการดําเนินงานในใต%หลักการ

ประกันแบบ PDCA 

ผู%รับบริการกรอกเพ่ือทราบความ
พึงพอใจ 
 

ภาควิชาประวัติศาสตร# มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก�สังคม อันได%แก� มี
ระบบและกลไกการบริหารทาง
วิชาการแก�สังคมและดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด มีการบูรณา
การและประเมินผล ปรับปรุง
งานบริการวิชาการแก�สังคมกับ
การเรียนการสอน และการมี
กระบวนการบริการให%เกิด
ประโยชน#ต�อสังคม 

ขาดการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก�สังคมกับการวิจัย 
และการสํารวจความต%องการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน�วยงาน
วิชาชีพ เพ่ือประกอบการตาม
กําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการ
จุดเน%นของคณะ 
 

ส�งเสริมการบูรณาการงานวิชาการ
แก�สังคมกับการวิจัย และส�งเสริม
การสํารวจความต%องการของบริบท
ภายนอกเพ่ือนํามากําหนดทิศทาง
และการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการ 
 

ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก�สังคม และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให%เกิดประโยชน#ต�อสังคม 
 

ภาควิชาฯ ควรเริ่มจากการสํารวจ
ความต%องการชองชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน�วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน%นของคณะ 

ภาควิชาสังคมฯ 1. ภาควิชาฯมีการทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปFท่ีสอดคล%องกับ
ภารกิจในการให%บริการทาง
วิชาการแก�สังคมอย�างชัดเจน
และต�อเน่ือง 
2. ภาควิชาฯมีบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพในการให%บริการทาง
วิชาการและมีเครือข�ายท่ีให%
ความร�วมมือในการทํางาน
บริการทางวิชาการท่ีเข%มแข็ง 

1. ภาควิชาควรให%ความสําคัญ
กับการเผยแพร�ประสบการณ#ใน
การให%บริการทางวิชาการไปสู�
บุคคล/หน�วยงานภายนอกให%
มากขึ้น โดยผ�านส่ือการ
ประชาสัมพันธ#ท่ีหลากหลายและ
ทันสมัย 
 

1. ประโยชน#ท่ีได%รับจากการบริการ
ทางวิชาการท่ีเกิดขึ้นจากการใช%
ศาสตร#ทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามักเป'นประโยชน#เชิง
คุณภาพ เช�น การสร%างความรู%
ความเข%าใจให%กับชาวบ%าน ดังน้ัน 
การนําผลการประเมินไปใช%ในการ
พัฒนาการให%บริการครั้งต�อไปจึง
ควรนําผลเชิงคุณภาพมาใช%
มากกว�าเกณฑ#การประกันคุณภาพ
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3. เน้ือหาวิชาด%านสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาท่ีเน%นการทํา
ความเข%าใจและช�วยเหลือสังคม/
ชุมชนทําให%ภาควิชาฯสามารถ
บูรณาการภารกิจน้ีเข%ากับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมวิชา
เป'นอย�างดี 

ท่ัวไปท่ีเน%นรูปแบบการให%บริการ 
ขอบเขต ระยะเวลา และค�าใช%จ�าย 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1.โครงการฯ มีระบบและกลไก
การบริการทางวิชาการแก�สังคม 
มีการกําหนดภาระของอาจารย#
ผู%สอน 
2.โครงการฯ มีนโยบายการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการ
แก�สังคมกับการวิจัย 

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

- ควรมีการประชาสัมพันธ#
โครงการบริหารทางวิชาการใน
รูปแบบของการจัดสัมมนาและ
ฝnกอบรม 

 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1. มีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก�สังคมและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก�สังคมกับการวิจัย 
3. มีความร�วมมือด%านบริการ
วิชาการกับภาครัฐ และ
หน�วยงานวิชาชีพ 

1. สาขาฯ ขาดการประเมินผล
โครงการบริการวิชาการ 
2. ควรนําผลการประเมิน
โครงการไปปรับปรุงการงาน
บริการวิชาการทุกโครงการ 
3. ขาดการถ�ายทอดองค#ความรู%
ด%านการบริการวิชาการแก�
บุคลากรภายในสาขาวิชาฯ 

1. ควรมีการประเมินผลการจัด
โครงการบริการวิชาการทุก
โครงการ 
2. ควรมีการสํารวจความต%องการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน�วยงานวิชาชีพ 
เพ่ือประกอบกําหนดทิศทาง และ
การจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการ 
3. ควรเพ่ิมประเด็นการให%บริการ
แก�สังคมในด%านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข%อง
กับสังคมศาสตร#ด%วย 
4. ควรมีการถ�ายทอดองค#ความรู%
ด%านบริการวิชาการแก�บุคลากร
ภายในสาขาวิชาฯ ด%วยช�องทางท่ี
หลากหลาย 
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สํานักงานเลขานุการคณะ สํานักงานเลขานุการคณะ คณะ
สังคมศาสตร# มีนโยบาย
สนับสนุนการดําเนินงานด%านการ
บริการวิชาการแก�สังคม ท้ังมีการ
วางแผน ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลเพ่ือให%บรรลุตาม
เปBาหมายท่ีกําหนด 

- - 

องค#ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ภาควิชาจิตวิทยา 1. ภาควิชาจิตวิทยาได%กําหนด
ระบบและกลไกด%านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือ
นําไปสู� การปฏิบัติไว%อย�างเป'น
รูปธรรม  
2. มีการกําหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของภาควิชาจิตวิทยา
และได%ดําเนินการตามแผน
ดังกล�าวโดยมีการกําหนด
ผู%รับผิดชอบ ได%แก� การแต�งต้ัง
คณะกรรมการกิจการนิสิตและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือเป'นผู%ดูแลและรับผิดชอบ
โครงการของภาควิชา และให%
กําหนดให%แต�ละสาขาวิชาเป'น
ผู%ดูแลโครงการในส�วนของแต�ละ
สาขาวิชา และรายวิชาใน
สาขาวิชา  
3. มีการบูรณาการการทํางาน
โดยการทํางานร�วมกันระหว�าง
ภาควิชาจิตวิทยาและ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร# ใน
การดําเนินโครงการท่ี
มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
4..ภาควิชาจิตวิทยาและ
โครงการภาคพิเศษ ท้ังระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท ยังได%
ร�วมกับงาน ในการจัดโครงการ
สัมมนาและการเรียนการสอน 
การดูงานร�วมกันของนิสิตเพ่ือให%
นิสิตได%เกิดการแลก เปล่ียน

จากการดําเนินงานของภาควิชา
จิตวิทยา ในปFท่ีผ�านมาพบจุดท่ี
ควรพัฒนาใน 2 ประเด็น คือ 
1. การเผยแพร�งานผลงานออกสู�
สาธารณะท้ังในแง�การตีพิมพ#
หรือการประชาสัมพันธ#ต�าง ๆ 
2. การประเมินผลโครงการแม%ว�า 
ภาควิชาจิตวิทยาจะมีการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนมากมาย    แต�
บางโครงการมีการประเมินผลท่ี
ไม�เป'นรูปธรรมมากนัก 
 

1. ให%คณะ/สถาบัน กําหนด
รูปแบบการประเมินโครงการ
ร�วมกันเพ่ือใช%ในการประเมินผล
โครงการ   ตามประกันคุณภาพ 
2. ควรส�งเสริมให%ผู%รับผิดชอบ
โครงการ/ภาควิชา เผยแพร�ผลงาน
ท่ีได%ดําเนินการไปแล%ว 
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แนวทางในการพัฒนาต�อไป  
5. ในการจัดโครงการได%มีการ
เผยแพร�และแลกเปล่ียนความรู%
ต�าง ๆ ในชุมชนและสังคม ซ่ึงดู
ได%จากโครงการต�าง ๆ ของ
ภาควิชาท่ีได%ดําเนินการผ�านมา 

ภาควิชานิติศาสตร# ภาควิชานิติศาสตร#มีโครงการ
ค�ายนิติสานฝNน ปNนนํ้าใจ ซ่ึง
บูรณาการกับ ศิลปวัฒนธรรม 

ควรนําการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไปบูรณาการกับ 
ภารกิจด%านอื่นๆ 

ควรกําหนดแผน และกลยุทธ#ใน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให%
ชัดเจน 

ภาควิชาภูมิศาสตร# 1.มีระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและดําเนิน

ตามระบบท่ีกําหนด 

2.มีการบูรณาการด%านการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 

3.มีการเผยแพร�กิจกรรมและ

ประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานด%านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน และการ

ดําเนินงานเป'นไปตามระบบ 

PDCA 

- - 

ภาควิชาประวัติศาสตร# มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดมี
การบูรณาการงานด%านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต มีการเผยแพร�
กิจกรรมหรือการบริการด%านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อ
สาธารณชน มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการ
งานด%านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต และ

การกําหนดหรือสร%างมาตรฐาน
คุณภาพด%านศิลปะและ
วัฒนธรรมและการมีผลงานเป'น
ท่ียอมรับในระดับชาติ 

ส�งเสริมการเชิญผู%เช่ียวชาญ
ทางด%านศิลปะและวัฒนธรรมมา
กําหนดหรือสร%างมาตรฐานด%าน
ศิลปะและวัฒนธรรม และส�งเสริม
การสร%างผลงานทางศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับชาติ 
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นําผลประเมินไปปรับปรุง 

ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

การเผยแพร�และประเมินผล
ความสําเร็จของกิจกรรมหรือ
การบริการด%านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต�อสาธารณชน 
 

ภาควิชาฯ ควรจริงจังกับการทํานุ
บํารุงศิลปและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการให%เป'นรูปธรรม 
 

ภาควิชาสังคมฯ 1. การให%ความสําคัญต�อการ
ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมทําให%
ภาควิชาฯมีแผนปฏิบัติราชการท่ี
เน%นการทํากิจกรรม/โครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย�าง
ต�อเน่ือง 
2. ความถนัดและความสนใจใน
การศึกษาวัฒนธรรมของอาจารย#
ในภาควิชาฯทําให%ภาควิชาฯ
สามารถทําโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมท่ีมีคุณภาพ 
3. เน้ือหาวิชาทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยามีความ
สอดคล%องกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป'นอย�างมาก ทํา
ให%ภาควิชาฯสามารถบูรณาการ
ภารกิจเข%ากับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต 

1. ควรทําการประเมินผล
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในทุกโครงการ
เพ่ือท่ีจะได%รับมุมมองจาก
ผู%รับบริการอย�างครบถ%วน 
2. ควรพัฒนาระบบการเผยแพร�
ด%านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในเว็บไซต#ให%ทันสมัย
และรวดเร็ว 
 

1. ควรพัฒนาความสามารถของ
ภาควิชาฯในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยการร�วมกับ
บุคลากรหรือองค#กรภายนอกใน
การสร%างมาตรฐานคุณภาพด%าน
ศิลปะและวัฒนธรรมให%มากขึ้น 
 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1.โครงการฯ มีระบบกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด  
2.โครงการฯ มีนโยบายการบูร
ณาการด%านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

- 
 

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1. มีแผนปฏิบัติการกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. มีการประเมินผลกิจกรรมด%าน
ศิลปะและวัฒนธรรมทุกกิจกรรม 
3. มีการประชาสัมพันธ#กิจกรรม
ด%านศิลปะและวัฒนธรรมให%ท้ัง

1. การบูรณาการงานด%าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน 
2. การนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการด%าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ

1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
เกี่ยวข%องกับการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
2. ควรมีการบูรณาการงานด%าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอน 
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นิสิตปNจจุบัน ศิษย#เก�า และ
คณาจารย# 
รับทราบอย�างท่ัวถึง 
4. มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
3. ผลงานวิจัย หรืองาน
สร%างสรรค# ด%านศิลปวัฒนธรรม 
โดยการเผยแพร�ท้ังในระดับชาติ 
ระดับ 
ภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 
หรือมีผลงานได%รับรางวัล ได%รับ
การอ%างอิงเป'นท่ียอมรับ 

3. ควรมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการด%าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 
4. ควรจัดทําโครงการวิจัย หรือ
งานสร%างสรรค# ด%านศิลปวัฒนธรรม 
และมีการเผยแพร�ท้ังในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

สํานักงานเลขานุการคณะ คณะสังคมศาสตร# มีระบบกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด มีโครงการ 
กิจกรรมท่ีมีการบูรณาการงาน
ด%านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังงานด%านการเรียน
การสอน และกิจกรรมของนิสิต 
ชุมนุมต�าง ๆ มีการเผยแพร�
กิจกรรมในบอร#คประชาสัมพันธ# 
และแจ%งในส่ืออีเล็กทรอนิกส#ของ
คณะ มีการประเมินผลโครงการ
ในการจัดกิจกรรมต�าง ๆ อย�าง
เป'นระบบ มีการนําผลการ
ประเมินโครงการมาใช%ในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต�อไป 

คณะสังคมศาสตร#มีวัฒนธรรม
ภายในองค#กรท่ีมีความเข%มแข็ง
ในการจัดกิจกรรม เช�นงาน
กตัญxูตางานขึ้นปFใหม� ท้ังน้ีควร
มีการเสริมสร%างการมีส�วนร�วม
ของบุคลากรทุกระดับและมีการ
จัดกิจกรรมให%เป'นระบบท่ีมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น การพัฒนาบุ
คลกรโดยการศึกษารูปแบบของ
การจัดกิจกรรมเชิงทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เป'นอีกแนวทาง
หน่ึงในการพัฒนาคุณภาพตาม
ภารกิจของคณะสังคมศาสตร# 

1.ควรมีการจัดหมวดหมู�ของ
กิจกรรมให%สอดคล%องกับการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย�าง
เป'นระบบ 
2.ควรมีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบใน
การรวบรวมข%อมูลกิจกรรมในด%าน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.ควรมีการจัดกิจกรรมเชิง
วัฒนธรรมและสนับสนุนให%
บุคลากรมีการเผยแพร�ผลงานท่ี
สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

องค#ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

ภาควิชาจิตวิทยา 1. การบริหารและการจัดการ 
ภาควิชาจิตวิทยา มีคณะกรรมการ
ภาควิชา ซ่ึงประกอบด%วยหัวหน%า
ภาควิชา และคณาจารย#ใน
ภาควิชา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย  มีหน%าท่ีในการ
ดําเนินการกิจกรรมต�างๆ ภายใน
ภาควิชา 
2. การบริหารมีการกําหนดทิศทาง
โดยมีแผนการปฏิบัติราชการ 
2555  
3. มีการติดตามผลและการ
ประเมินการดําเนินงานเป'นระยะ 

1. ในการเผยแพร�องค#ความรู% ยัง
ขาดการนําเสนอในรูปแบบ
เอกสาร และการนําองค#ความรู%
น้ันมาใช%ในการปฏิบัติงาน   
2. การแลกเปล่ียนความรู%จากผู%
ชํานาญภายนอกไม�ได%มีเอกสารท่ี
แสดงถึงองค#ความรู%ท่ีได%รับ เป'น
ลายลักษณ#อักษร 
 

ควรมีการจัดทําเอกสารในส�วนของ
การพัฒนาสถาบันสู�สถาบันการ
เรียนรู% โดยการจัดทําเอกสาร หรือ 
การบันทึกองค#ความรู%ท่ีได%จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู% และนําความรู%ท่ี
ได%เผยแพร�ทาง Website ของ
ภาควิชา  
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(ดูในรายงานการประชุมภาควิชา 
วาระสืบเน่ือง และวาระแจ%งเพ่ือ
ทราบ)  
4. ผู%บริหารมีการสนับสนุนให%
บุคคลากรในภาควิชามีส�วนร�วมใน
การบริหารจัดการ ให%อํานาจการ
ตัดสินใจ และมีการจัดการประชุม
อย�างสมํ่าเสมอ (ดูรายงานการ
ประชุมภาควิชา วาระพิจารณา) 
และรายงานการดําเนินงานให%
คณะกรรมการประจําคณะทราบ   
5. มีการถ�ายทอดความรู%และ
ส�งเสริมพัฒนาผู%ร�วมงานให%ทํางาน
ได%อย�างมีประสิทธิภาพ (รายงาน
การประชุม วาระแจ%งเพ่ือทราบ 
และวาระพิจารณา และการ
สนับสนุนบุคคลากรในการพัฒนา
ตนเอง องค#ประกอบท่ี 2)   
6. ผู%บริหารมีการบริหารงานด%วย
หลักธรรมาภิบาลครบท้ัง 10 
ประการ  (หลักฐานในรายงานการ
ประชุม) 
7. ในการพัฒนาสถาบันสู�สถาบัน
การเรียนรู%  ภาควิชามีการ
ประชาสัมพันธ#การจัดการความรู% 
ผ�านWebsite และแผ�นพับ  
8. มีการสนับสนุนให%บุคคลากรเข%า
ร�วมโครงการในการพัฒนาตนเอง 
มีการแบ�งปNนและแลกเปล่ียน
เรียนรู%จากความรู%ทักษะของผู%มี
ประสบการณ#ตรง (การเชิญ
อาจารย#พิเศษมาแลกเปล่ียน
ความรู%)  
9. มีการสนับสนุนให%บุคคลากรนํา
ความรู%ไปเผยแพร� โดยการให%
สัมภาษณ# หรือเข%าร�วมรายการ
ด%านส่ือสาร มวลชน   
10. มีการจัดทําชุมนุมนักปฏิบัติ
ภาควิชาเพ่ือรวบรวมลักษณะความ
ชํานาญและความสามารถของ
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บุคคลากร เป'นองค#ความรู%ของ
ภาควิชา  
11. มีการแจ%งให%ท่ีประชุมทราบว�า
นําความรู%ความชํานาญของแต�ละ
คนไปเผยแพร�และแลกเปล่ียน
เรียนรู%ได%อย�างไร (รายงานการ
ประชุม วาระแจ%งเพ่ือทราบ)    

ภาควิชานิติศาสตร# ภาควิชามีการแต�งต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และมีการประชุมเกี่ยวกับแบบ
บริหารความเส่ียงเพ่ือนํามาใช%
พัฒนาภาควิชาฯ 

1. ภาควิชานิติศาสตร#มีเอกสาร
แผนการจัดการความรู% แต�ขาด
การประชาสัมพันธ#และเผยแพร�
การรวบรวมความรู%และขาดการ
ประเมินผลสําเร็จของแผน
จัดการความรู% 
2. ภาควิชานิติศาสตร#ไม�มีแผน
ระบบสานสนเทศเพ่ือนํามาใช%ใน
การบริหารจัดการ 

1. ภาควิชานิติศาสตร#ควรจัดให%มี
การประชาสัมพันธ#แผนจัดการ
ความรู%และการประเมินผลสําเร็จ
ของแผนจัดการความรู% 
2. ภาควิชานิติศาสตร#ควรมีแผน
ระบบสารสนเทศของภาควิชาฯ ท่ี
สอดคล%องกับกลยุทธ#ของคณะฯ 

ภาควิชาภูมิศาสตร# 1.มีการแต�งต้ังคณะกรรมการ
ภาควิชาภูมิศาสตร# เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการดําเนินงานโครงการ
ต�างๆ และมีการจัดประชุม
สมํ่าเสมอ และมีการกําหนด
ภาระหน%าท่ีรับผิดชอบของ
คณาจารย#ในแต�ละกิจกรรม/
แผนงาน 
2.มีการกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ
ภาควิชา ซ่ึงสอดคล%องกับ
แผนงานระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย 
3.มีการจัดโครงการสัมมนาสัญจร
คณาจารย#ภาควิชาภูมิศาสตร#เป'น
ประจําทุกปF โดยมีวัตถุประสงค#
เพ่ือติดตามการดําเนินงานและ
การสรุปผลการดําเนินงาน
ประจําปF โดยดําเนินการในช�วง
การจัดสัมมนาคณาจารย#ในเดือน
ก�อนการตรวจประกัน เพ่ือใช%ผล
การสัมมนาเป'นข%อมูลในการทํา
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- - 
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4.มีการจัดโครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและแผน
อัตรากําลังภาควิชาภูมิศาสตร# 
เพ่ือรองรับความเส่ียงด%าน
บุคลากร และด%านทรัพยากรการ
สอน 

ภาควิชาประวัติศาสตร# ในข%อผู%บริหารมีวิสัยทัศน#กําหนด
ทิศทางการดําเนินงานและ
สามารถถ�ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ#มีการนําข%อมูล
สารสนเทศเป'นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
สามารถทําได%ครบทุกข%อโดยมี
หลักฐานอ%างอิงครบถ%วน 

- - 

ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ ผู%บริหารมีการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมายรวมท้ังสามารถส่ือสาร
แผนและผลการดําเนินงานของ
คณะไปยังบุคลากรในคณะ 

การพัฒนาสถาบันสู�สถาบัน
เรียนรู% 
 

ภาควิชาฯ ควรจริงจังกับการ
พัฒนาสถาบันสู�สถาบันเรียนรู% โดย
อาจเริ่มจากการกําหนดประเด็น
ความรู%และเปBาหมายของการ
จัดการความรู%ท่ีสอดคล%องกับแผน
กลยุทธ#ของคณะอย�างน%อย
ครอบคลุมพันธกิจด%านการผลิต
บัณฑิตและด%านการวิจัย 

ภาควิชาสังคมฯ 1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการบริหารงาน
โดยพิจารณาจากผลงานท่ีผ�าน
มาของภาควิชาฯ โดยผู%บริหาร
วางวิสัยทัศน#เปBาหมายในการ
ทํางาน รวมท้ังวางแผนในทาง
วิชาการให%กับภาควิชาฯ และ
สนับสนุนให%บุคลากรในคณะมี
ส�วนร�วมในการบริหารจัดการ 
รวมท้ังมีการถ�ายทอดความรู%และ
ส�งเสริมพัฒนาผู%ร�วมงานเพ่ือให%
สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค#ของคณะอย�างเต็ม
ศักยภาพ 
 
 

ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ควรส�งเสริมให%
บุคลากรมีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นด%วยการบริหารและการ
จัดการให%เกิดการพัฒนาภาควิชา
มากขึ้น 
 

1. ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการ
เพ่ือดูแลในเรื่องการทบทวนการ
ทํางานในด%านการบริหารจัดการ 
รวมท้ังในเรื่องสวัสดิการแก�
บุคลากรในภาควิชาฯ และ
บรรยากาศท่ีดีในท่ีทํางาน ท้ังน้ีเพ่ือ
ความสะดวกในการจัดการงาน
ภายในภาควิชาฯ ให%รวดเร็ว และมี
การพัฒนาอยู�ตลอดเวลา 
2. ควรปรับปรุงเว็บไซต#ให%มีความ
ทันต�อเหตุการณ# และพัฒนาให%เป'น
ช�องทางในการส่ือสารระหว�าง
ผู%บริหารกับคณาจารย#ภายใน
ภาควิชาและนิสิต 
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2. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการจัดทําระบบ
สารสนเทศในรูปแบบของเวบ
ไซด#ประจําภาควิชาเพ่ือให%เป'น
แหล�งประชาสัมพันธ#ข%อมูลของ
ภาควิชา ไว%เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก�นิสิตและ
บุคคลภายนอกเพ่ือติดต�อ
ประสานงานหรือติดตามข%อมูล
ข�าวสารของภาควิชาฯ 
3. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการส�งเสริมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู%จากความรู%
ทักษะระหว�างผู%มีประสบการณ#
ตรงกับอาจารย#ในภาควิชาฯ เพ่ือ
เป'นการสร%างโอกาสทาง
การศึกษา 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1.ผู%บริหารบริหารงานด%วยหลักธรร
มาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน#
ของโครงการฯ และผู%มีส�วนได%ส�วน
เสีย 
2.มีการกําหนดประเด็นความรู%
และเปBาหมายของการจัดการ
ความรู%ท่ีสอดคล%องกับแผนกล
ยุทธ# 

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

- - - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1. มีการกําหนดแผนงานจาก
ผู%บริหารสู�บุคลากรอย�างชัดเจน
และเป'นรูปธรรม 
2. ผู%บริหารสนับสนุนให%บุคลากร
มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการตาม
ความ 
เหมาะสม 
3. ส�งเสริมและถ�ายทอดความรู%สู�
ผู%ปฎิบัติงาน 

1. การส�งเสริมให%มีเครือข�ายด%าน
การจัดการความรู%ท้ังระหว�าง
หน�วยงานภายในและภายนอก 
เพ่ือให%เกิดวัฒนธรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู%อย�างต�อเน่ือง 
2. การถ�ายทอดองค#ความรู%และ
การส�งเสริมพัฒนาให%
ผู%ปฏิบัติงานสามารถทํางานได%
บรรลุตามวัตถุประสงค#และเต็ม
ศักยภาพ 

1. ควรส�งเสริมให%มีเครือข�ายด%าน
การจัดการความรู%ท้ังระหว�าง
หน�วยงานภายในโดยการจัดสรร 
ทรัพยากรอย�างเหมาะสมท้ังด%าน
งบประมาณ เวลา และสถานท่ี 
2. ควรมีการจัดทําคู�มือการ
ปฏิบัติงาน และการถ�ายทอดองค#
ความรู% โดยเน%นการเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติงานให%สูงขึ้นอย�าง
ต�อเน่ือง และเพ่ิมศักยภาพในการ
ทํางานให%บรรลุตามวัตถุประสงค# 
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สํานักงานเลขานุการคณะ 1.คณะสังคมศาสตร#มีระบบการ
บริหารจัดการท่ีเป'นแบบธรรมาภิ
บาล และมีภาวะผู%นําท่ีชัดเจน 
2.คณะสังคมศาสตร#มีการจัดทํา
แผนการจัดการความรู% เพ่ือมุ�งสู�
องค#กรแห�งการเรียนรู% 
3.คณะสังคมศาสตร# มีการนํา
ระบบบริหารความเส่ียงมาใช%ใน
การบริหารการศึกษา 
 

1.ควรมีการแต�งต้ังรองคณบดี
ฝZายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบงานด%านน้ีโดยตรง 
2.ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ ควรมี
การประเมินความพึงพอใจ 
ของผู%ใช%ระบบด%วย 
 

1.การพัฒนาหน�วยงานสู�องค#กร
การเรียนรู% ควรดําเนินการพัฒนา
ในการรวบรวมเน้ือหา (Content) 
อย�างเป'นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนา
องค#ความรู%ให%เกิดประโยชน#อย�าง
แท%จริง 
2.คณะสังคมศาสตร#ควรนําการ
บริหารจัดการความเส่ียงในเรื่อง
ของอัตรากําลังท้ังอาจารย#และ
บุคลากรมาวิเคราะห# เพ่ือให%เห็น
อายุงานท่ีเหลือของแต�ละคน และ
การสร%างอัตรากําลังทดแทน โดย
ทําเป'นแผนให%ชัดเจน เพ่ือรองรับ
ความเส่ียงท่ีจะกระทบต�อการ
บริหารจัดการ ท้ังอาจารย# 
บุคลากร และนิสิต 

องค#ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชามีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ
โดยดําเนินการครบตามเกณฑ#
มาตรฐานท้ัง 7 ข%อ 

ภาควิชาจะได%มีแผนพัฒนาโดย
หาเงินรายได%เพ่ิมเติมจาก
ภายนอก โดยการจัดโครงการ
บริการวิชาการและฝnกอบรม 

- 

ภาควิชานิติศาสตร# ภาควิชานิติศาสตร#ได%ตระหนักถึง
การใช%งบประมาณอย�างมี
ประสิทธิภาพ โดยได%มีการจัด 
ทําแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคล%อง
กับรอบวงเงิน และ 
ได%มีการกําหนดแนวทางจัดหา
ทรัพยากรด%านการเงินเพ่ือให%มีฐาน
การเงินท่ีพ่ึงพาตนเองได% 
จากงบประมาณเงินรายได%  
ท้ังยังได%มีการจัดทําแผน
งบประมาณเงินรายได%และ
งบประมาณแผ�นดินประจําปF 
เพ่ือบริหารการใช%จ�ายเงินให%เป'นไป
ตามแผน อันมีรายละเอียด
สอดคล%องกับพันธกิจสนับสนุนด%าน
ต�างๆ เช�น  
ด%านวิชาการ ด%านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เป'นต%น นอกจากน้ี

1. ภาควิชานิติศาสตร#ยังไม�มีการ
จัดทําการใช%จ�ายเงินกับกิจกรรม
ต�างๆ ของภาควิชาว�ามีผลลัพธ#
จากการทํางานอย�างไรบ%าง มี
งบประมาณเหลือจ�ายในแต�ละ
แผนเท�าไหร� 
2. จัดให%มีเอกสารแผน/ผล
ตรวจสอบภายในการใช%เงินให%
เป'นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ#ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1. ภาควิชานิติศาสตร#ควรจัดทํา
การใช%จ�ายเงินกับกิจกรรมต�างๆ 
ของภาควิชาว�ามีผลลัพธ#จากการ
ทํางานอย�างไรบ%าง มีงบประมาณ
เหลือจ�ายในแต�ละแผนเท�าไหร� 
2. ภาควิชานิติศาสตร#ควรมีเอกสาร
แผน/ผลตรวจสอบภายในการใช%
เงินให%เป'นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ#ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ยังมีการจัดทํา 
รายงานการลงทุนของภาควิชาด%วย

ภาควิชาภูมิศาสตร# 1.มีการจัดทําแผนงบประมาณ 
และมีการทํารายงานสรุปการใช%
จ�ายเงินนอกงบประมาณราย
เดือน ราย ไตรมาส รายหกเดือน 
และรายปFของภาควิชา  
2.มีการรายงานสถานะการเงิน
ต�อท่ีประชุมกรรมการประจํา
คณะสังคมศาสตร# 
3.มีการติดตามตรวจสอบและ
รายงานการใช%จ�ายเงิน
งบประมาณในการประชุม
คณะกรรมการภาควิชาอย�าง
สมํ่าเสมอ โดยกําหนดเป'นวาระ
ประจําสําหรับการประชุม
กรรมการภาควิชา 

- - 

ภาควิชาประวัติศาสตร# สามารถทําได%ครบทุกข%อในส�วน
ของภาควิชา โอยมีเอกสาร
หลักฐานอ%างอิงครบถ%วนในมุก
ส�วนของการเงินและงบประมาณ 

- - 

ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ แผนกลยุทธ#ทางการเงินท่ี
สอดคล%องกับแผนกลยุทธ#ของ
คณะ 

การนําข%อมูลทางการเงินไปใช%ใน
การวิเคราะห#ค�าใช%จ�าย และ
วิเคราะห#สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของคณะอย�าง
ต�อเน่ือง 

ภาควิชาฯ ควรจริงจังกับการนํา
ข%อมูลทางการเงินไปใช%ในการ
วิเคราะห#ค�าใช%จ�าย และวิเคราะห#
สถานะทางการเงินและความม่ันคง
ของคณะอย�างต�อเน่ือง 

ภาควิชาสังคมฯ ในปF 2555 รายได%ส�วนใหญ�ของ
ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามาจากค�าหน�วยกิต
ภาคปกติ (1,265,713.40 บาท) 
รองลงมาคือ เงินจัดสรร
ผลประโยชน#หลักสูตรภาคพิเศษ 
(82,800.00 บาท) 
การใช%จ�ายเงินรายได%พบว�า มี
รายรับมากกว�ารายจ�ายโดย
ค�าใช%จ�ายมากท่ีสุดคือ เงิน
อุดหนุน ซ่ึงในปF 2555 ใช%จ�าย
ด%านเงินอุดหนุน เป'นจํานวน 
600,214.18 บาท รองลงมาคือ 

1. หากมีการหารายได%เพ่ิมจาก
แหล�งทุนอื่นเพ่ือเพ่ิมรายได%ใน
หมวดการประยุกต#และบริการ
วิชาการหรือ โครงการพัฒนาทาง
วิชาการ การวิจัย ฯลฯ ได%ก็จะดี
มากขึ้น 
2. ควรพัฒนา การจัดเก็บ 
เอกสารท่ีเกี่ยวข%องกับระบบ
การเงิน และงบประมาณให%
เหมาะสมมากขึ้น 
 

1. ควรพิจารณาสนับสนุนให%มีการ
หารายได%จากการประยุกต# และ
การบริการวิชาการ หรือโครงการ
พัฒนาทางวิชาการ การวิจัย ให%
มากขึ้น 
2. ควรมีคณะกรรมการระดับ
ภาควิชาในการวางแผน ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการการเงิน
และงบประมาณให%สอดคล%องกับ
แผนการดําเนินงานของภาควิชา 
3. ควรมีการมอบหมายเจ%าหน%าท่ี 
เพ่ือดูแลจัดการเอกสารท่ีเกี่ยวข%อง
กับการเงิน และงบประมาณ ให%
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ค�าตอบแทน จํานวน 
504,000.00 บาท 

เหมาะสมและเป'นปNจจุบันมากขึ้น 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1.มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด%านการเงิน การใช%เงิน 
2. มีรายงานทางการเงินราย
ไตรมาส และเข%าท่ีประชุมอย�าง
สมํ่าเสมอ 
3. มีการตรวจสอบบัญชีตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย 

  

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

- - - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1. มีแผนกลยุทธ#ทางการเงินท่ี
สอดคล%องกับแผนกลยุทธ#ของ
คณะ 
2. มีงบประมาณประจําปFท่ี
สอดคล%องกับแผนปฏิบัติการใน
แต�ละพันธกิจและการพัฒนา
บุคคลากร 
3. มีการจัดทํารายงานทางการ
เงิน การรายงานให%ผู%บริหาร
ทราบ 

1. ระบบการดําเนินงานด%าน
การเงิน 

1. ควรจัดทํารายงานสรุปค�าใช%จ�าย
เงินในกิจกรรมต�างๆ และ
งบประมาณเหลือจ�ายในแต�ละแผน 
2. ควรเพ่ิมแผนกลยุทธ#ย�อยทาง
การเงินในแต�ละหมวดให%ชัดเจน 
3. ควรพัฒนาระบบการดําเนินงาน
ด%านการเงินให%มีประสิทธิภาพ 

สํานักงานเลขานุการคณะ 1.การบริหารงบประมาณ
แผ�นดินและงบประมาณเงิน
รายได% ท่ีได%รับสนันสนุนอย�าง
เต็มประสิทธิภาพ มีการจัดสรร
งบประมาณท่ีโปร�งใส ตรวจสอบ
ได% 
2.มีการจัดหาทรัพยากรทางด%าน
การเงิน โดยแสวงหารายได%จาก
แหล�งต�าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกเพ่ือให%บรรลุตามแต�ละ
พันธกิจ 
3.มีงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรและจัดสรรการใช%เงิน
อย�างมีประสิทธิภาพตาม
เปBาหมาย 
4.มีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอย�างเป'นระบบ ท่ีผู%บริหาร
สามารถนําไปใช%ในการวางแผน

1.ไม�มีการจัดทํารายงานผลการ
ทํางานและแสดงงบประมาณ
เหลือจ�าย ในแต�ละแผนของแต�
ละพันธกิจ 
2.ไม�มีการวิเคราะห#ต%นทุนต�อ
หน�วย 
3.มีบุคลากรผู%ปฏิบัติงานทางด%าน
การเงินและบัญชีไม�เพียงพอต�อ
ปริมาณงาน 
4.ไม�มีการประเมินความพึงพอใจ
ผู%ใช%บริการด%านการเงิน 

1.ควรมีการจัดทํารายงานผลการ
ทํางานตามแผน และสรุป
งบประมาณคงเหลือของแต�ละพันธ
กิจ 
2.ควรมีการจัดทํารายงานค�าใช%จ�าย
ต�อหัวนิสิต 
3.ควรมีการจัดหาบุคลากรในสาย
งานเพ่ิมเติม 
4.ควรมีการประเมินความพึงพอใจ
ผู%ใช%บริการด%านการเงิน 
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และตัดสินใจได% 
5.มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน ระดับคณะ ทําหน%าท่ี
ตรวจติดตามการใช%เงินให%เป'นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ#ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

องค#ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ภาควิชาจิตวิทยา มีการจัดระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพอย�างเป'นระบบ 

หากตรวจเอกสารระดับคณะแล%ว
ไม�ควรตรวจระดับภาควิชา 

มีกลไกการประกันคุณภาพท่ีดีแล%ว 

ภาควิชานิติศาสตร# ภาควิชานิติศาสตร#ได%มีการ
แต�งต้ังคณะกรรมการฝZาย
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของภาควิชา ให%รับผิดชอบใน
การดําเนินกระบวนการต�างๆ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมีการกําหนด
ผู%รับผิดชอบและประสานงาน
ด%านการประกันคุณภาพเพ่ือ
ผลักดันให%มีการประกันคุณภาพ
เกิดขึ้นอย�างต�อเน่ือง ตลอดจนมี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และกระตุ%นให%เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย�างต�อเน่ือง 
นอกจากน้ียังได%ส�งเสริมให%
คณาจารย#เข%ามามีส�วนร�วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาด%วย 

1. ขาดการดําเนินโครงการ
ฝnกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง
การประกันคุณภาพ 
2. ขาดการดําเนินโครงการ
ผลักดันการดําเนินงานให%บรรลุ
เปBาหมาย 
3. ขาดความร�วมมือในการจัดทํา
ตัวโครงการและเอกสารและการ
สรุปผลการดําเนินการ 

1. ส�งเสริมการดําเนินโครงการ
ฝnกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการ
ประกันคุณภาพ 
2. ผลักดันให%มีการดําเนินงานให%
บรรลุเปBาหมาย 
3. กระตุ%นให%เกิดความร�วมมือใน
การจัดทําตัวโครงการและเอกสาร
และการสรุปผลการดําเนินการ 
 

ภาควิชาภูมิศาสตร# 1.ภาควิชาให%ความสําคัญกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ได%รับความร�วมมือจากคณาจารย#
และบุคลากรภายในภาควิชา ใน
การแบ�งหน%าท่ีความรับผิดชอบ
ท้ัง 9 องค#ประกอบ และ 4 
ภารกิจหลัก คือ การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2.มีการจัดทําแผนการประกัน
คุณภาพภายในระดับภาควิชา 

- - 
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3.มีการดําเนินการตาม
กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีสมบูรณ#
ครบถ%วน โดยมีการนํา PDCA มา
ใช%ในการดําเนินงาน 
4.ภาควิชามีแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ี
ภาควิชาได%พัฒนาขึ้นมา และได%
เผยแพร�ให%หน�วยงานอื่นสามารถ
นําไปใช%ประโยชน# คือการจัดทํา
ระบบฐานข%อมูลครุภัณฑ#ของ
ภาควิชาภูมิศาสตร# 

ภาควิชาประวัติศาสตร# มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสมและสอดคล%องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะ 
ต้ังแต�ระดับภาควิชาและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด มี
การกําหนดนโยบายและให%
ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู%บริหารสูงสุดของคณะ มี
การดําเนินงานด%านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถ%วน มีระบบสารสนเทศท่ีให%
ข%อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 
9 องค#ประกอบคุณภาพ และมี
ส�วนร�วมของผู%มีส�วนได%ส�วนเสีย
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยเฉพาะนิสิต ผู%ใช%
บัณฑิตและผู%ใช%บริการตามพันธ
กิจของคณะ 
 
 
 
 
 
 

- สนับสนุนให%ผู%มีส�วนได%ส�วนเสียโดย
เฉพะผู%ใช%บัณฑิต และผู%รับบริการ
ตามพันธกิจของคณะได%เข%ามามี
ส�วนร�วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาในรูปแบบของการร�วม
เป'นกรรมการ ร�วมกําหนดตัวบ�งช้ี
และเปBาหมาย เป'นต%น 
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ภาควิชารัฐศาสตร#ฯ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสมและสอดคล%องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะ 
ต้ังแต�ระดับภาควิชาหรือ
หน�วยงานเทียบเท�า และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

การกําหนดตัวบ�งช้ีเพ่ิมเติมตาม
ลักษณะ เฉพาะของคณะ ท่ี
สอดคล%องกับอัตลักษณ#ของ
มหาวิทยาลัย 
 

ภาควิชาฯ ควรจริงจังกับการ
กําหนดตัวบ�งช้ีเพ่ิมเติมตาม
ลักษณะ เฉพาะของคณะ ท่ี
สอดคล%องกับอัตลักษณ#ของ
มหาวิทยาลัย 
 

ภาควิชาสังคมฯ 1. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการดําเนินงาน
ด%านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยนําวงจร 
PDCA เข%ามาใช%ในการ
ดําเนินงานด%านระบบคุณภาพ 
และการปรับปรุงระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เช�น มีการจัดทําแผนงาน
ด%านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของภาควิชา มีการ
ดําเนินงาน ติดตามและ
ตรวจสอบการดําเนินงานตาม
แผน รวมท้ังการประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
2. มีการแต�งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาเพ่ือให%การ
ดําเนินงานด%านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน�วยงาน
เป'นไปตามแผน พร%อมท้ังมี
คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทํา
หน%าท่ีจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของภาควิชาฯ โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ตรวจสอบ/
ประเมินภายในหน�วยงานก�อน
ส�งไปยังคณะ 

1.  ควรมีการสนับสนุนให%มีการ
เพ่ิมความรู% หรือทักษะการ
ประกันคุณภาพแก�นิสิตให%มี
หลากหลายช�องทางมากขึ้นเพ่ือ
การประชาสัมพันธ#ได%อย�างท่ัวถึง 
2. ควรมีการปรับปรุงระบบ
ประกันคุณภาพภายในหน�วยงาน
อย�างต�อเน่ือง เพ่ือให%สอดคล%อง
กับแผนท่ีต้ังไว% 
 

1. ควรปรับปรุงเว็บไซต#ของ
ภาควิชาให%มีเรื่องของการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของภาควิชาเพ่ือเผยแพร�
ข%อมูลข�าวสาร การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพของท้ัง 9 
องค#ประกอบ เพ่ือเป'นช�องทางใน
การเผยแพร�ข%อมูลด%านการประกัน
คุณภาพให%คณาจารย# บุคลากร 
นิสิต และผู%ท่ีสนใจได%รับทราบมาก
ขึ้น 
2.  ควรสนับสนุนให%มีการสํารวจ
ความต%องการในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาของผู%มีส�วนได%
ส�วนเสีย และส�งเสริมให%ได%มีส�วน
ร�วมกับภาควิชาในการดําเนิน
กิจกรรมต�างๆ ด%านการประกัน
คุณภาพ 
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3. ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามีการสนับสนุนให%
อาจารย# บุคลากร และนิสิตได%มี
ส�วนร�วมในการทํางานด%าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ส�งเสริมให%เกิดความรู%ความเข%าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา เช�น การจัดทํา
โครงการส�งเสริมการจัดทําการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชา การจัดการ
ความขัดแย%ง 

1.โครงการฯ ให%ความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  
2.โครงการฯ มีการดําเนินการ
ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการกําหนดการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามการ
ดําเนินงาน และการประเมิน
คุณภาพ 

- - 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาพัฒนสังคม 

- โครงการฯ ควรขนานการเรียนรู%
เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาให%กระจายถึงนิสิต
อย�างท่ัวถึงมากกว�าน้ี 

- 

โครงการสหวิทยาการ 
สาขาวิชาบริหารและ
พัฒนาสังคม 

1. มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับสาขาฯ 
2. สาขาพัฒนาสังคมให%
ความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย�างต�อเน่ือง 
3. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสม 

1. แผนการจัดทําประกัน
คุณภาพประจําปFการศึกษา 
2. ระบบสารสนเทศสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบท้ัง 9 องค#ประกอบ 
3. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสม 
4. การทบทวนแผนปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพเพ่ือปรับปรุงการ
ทํางาน 
5. การแลกเปล่ียนองค#ความรู%
ด%านการประกันคุณภาพกับ
หน�วยงานภายนอก 
 
 

1. ควรมีการทบทวนแผนปฏิบัติ
การประกันคุณภาพอย�างสมํ่าเสมอ 
2. ควรมีการนําผลการประกัน
คุณภาพมาปรับปรุงการทํางาน 
3. ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู%ด%าน
การประกันคุณภาพกับหน�วยงาน
ภายนอก 
4. ควรส�งเสริมการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนด%านการประกัน
คุณภาพอย�างต�อเน่ือง 
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หน>วยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข*อเสนอแนะ 

สํานักงานเลขานุการคณะ 1.คณะสังคมศาสตร# ให%
ความสําคัญในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน�วยงาน  
2.คณะสังคมศาสตร#มีการนํา
กระบวนการ PDCA มาใช%ในการ
ดําเนินงานด%านประกันคุณภาพ
การศึกษาและกิจกรรมภายใน
คณะ 
3.คณะสังคมสาสตร# มีการจัด
กิจกรรมต�างๆ ทีส�งเสริมความรู%
ความเข%าใจในระบบประกัน
คุณภาพให%กับคณาจารย# นิสิต 
และบุคลากร 
4.คณะสังคมศาสตร#มีนโยบาย 
และระบบส�งเสริมการสร%าง
เครือข�ายด%านการประกัน
คุณภาพ 

ระบบฐานข%อมูลท่ีสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพมีข%อมูลท่ีไม�เป'น
ปNจจุบัน 
 

ควรมีการปรับปรุงระบบฐานข%อมูล
ท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพให%
มีข%อมูลให%เป'นปNจจุบัน 

 



 

บทท่ี 4 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

 
ความนํา 

 
 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ได�ประเมินคุณภาพภายในคณะสังคมศาสตร� ตามรอบป$
การศึกษา 2554 เม่ือวันท่ี 10-11 และ 19 กรกฎาคม 2555 นั้น คณะสังคมศาสตร�ได�จัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ (สปค.01) และได�ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซ่ึงมีโครงการกิจกรรมท้ังหมด 
จํานวน 17 กิจกรรม มีการดําเนินงานครบท้ัง 17 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
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คณะสังคมศาสตร�

รายงาน ณ มิถุนายน 2556

ปรับปรุงครั้งที่ -

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข%อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก%ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร%อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

1. มีการดําเนินงานการ

ประเมินหลักสูตรฯ แต�ไม�

ครบทุกหลักสูตร

1. ควรมีการดําเนินงานการประเมิน

หลักสูตรฯ ให!ครบทุกหลักสูตร

ประเมินหลักสูตรครบทุกหลักสูตร

และรอการอนุมัติ 2 หลักสูตร

รอการอนุมัติ จํานวนหลักสูตรที่ได!รับ

อนุมัติทุกหลักสูตร รวม 

15 หลักสูตร

ดําเนินการประเมิน

หลักสูตรเพื่อเสนอขอ

ปรับปรุงครบทุกหลักสูตร

และได!รับการอนุมัติแล!ว 

จํานวน 15 หลักสูตร

100 -

2. มีการประเมินหลักสูตร

ประจําป+ แต�ไม�ครบทุก

หลักสูตร

2. ควรมีการประเมินหลักสูตรประจําป+

 ให!ครบทุกหลักสูตรคณะฯ

รอการอนุมัติ รอการอนุมัติ จํานวนหลักสูตรที่ได!รับ

อนุมัติทุกหลักสูตร รวม 

15 หลักสูตร

ประเมินหลักสูตรเพื่อ

เสนอขอปรับปรุงครบทุก

หลักสูตร บางหลักสูตรไม�

อยู�ในรอบการปรับปรุง

หลักสูตร

100 -

แบบฟอร�มสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข%อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

องค�ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

No.���. 02



คณะสังคมศาสตร�

รายงาน ณ มิถุนายน 2556

ปรับปรุงครั้งที่ -

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข%อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก%ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร%อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

แบบฟอร�มสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข%อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

No.���. 02

3. หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาแผน ก ยังมี

สัดส�วนต่ํากว�าเกณฑ4

มาตรฐานเมื่อเทียบกับ

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด

3. ควรจัดทําแผนที่มีเป7าหมายชัดเจน

ในการรับนิสิตในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา

แผน ก เพิ่มขึ้น

- - จํานวนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาที่เสนอ

บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

การรับเข!าศึกษา 10 

หลักสูตร

จํานวนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาที่เน!น

การวิจัยที่เป:ดสอนมี

จํานวนเท�ากับร!อยละ 

90.90 ซึ่งมีจํานวนสูง

กว�าเกณฑ4กําหนดต!อง

มากกว�าร!อยละ 50 

(จํานวนหลักสูตร

ทั้งหมด 11 หลักสูตร 

ที่เป:ดสอนภาคปกติ 

10)

90.90 -



คณะสังคมศาสตร�

รายงาน ณ มิถุนายน 2556

ปรับปรุงครั้งที่ -

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข%อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก%ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร%อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

แบบฟอร�มสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข%อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

No.���. 02

4. อาจารย4ประจําที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกยังไม�

เปCนไปตามเกณฑ4ที่สกอ. 

กําหนด

4. คณะฯ ควรกระตุ!นและสนับสนุน

ให!อาจารย4ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก

เพิ่มขึ้น

สํารวจความต!องการลาศึกษาต�อของ

อาจารย4แต�ละภาควิชา

มีการสนับสนุนและ

ส�งเสริมให!

ทุนการศึกษาและการ

เสนอขอทุนการศึกษา

จากภายในคณะ/

มหาวิทยาลัยและ

ภายนอกคณะ/

มหาวิทยาลัย

จํานวนอาจารย4ที่ลาศึกษา

ต�อ 9 คน

มีอาจารย4ที่สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญา

เอกเพิ่มขึ้น (จํานวน

อาจารย4ทั้งหมด 81.50 

คน จํานวนอาจารย4จบ

การศึกษาระดับปริญญา

เอก 35 คน)

42.94 -

5. อาจารย4ประจําที่ดํารง

ตําแหน�งทางวิชาการยังไม�

เปCนไปตามเกณฑ4ที่สกอ. 

กําหนด

5. คณะฯ ควรกระตุ!นและสนับสนุน

ให!อาจารย4ประจํามีตําแหน�ง

ทางวิชาการเพิ่มขึ้น

สนับสนุนและส�งเสริมให!อาจารย4

เขียนผลงานทางวิชาการ และให!ทุน

สนับสนุนการดําเนินงานทางวิชาการ

ของอาจารย4

ประชาสัมพันธ4ให!

อาจารย4ขอรับทุน

สนับสนุนการ

ดําเนินงานทางวิชาการ

จํานวนอาจารย4ที่ขอ

ตําแหน�งทางวิชาการ

เพิ่มขึ้น

จํานวนอาจารย4ที่ขอ

ตําแหน�งทางวิชาการ 3 

คน ในป+การศึกษา 2555

3 คน -



คณะสังคมศาสตร�

รายงาน ณ มิถุนายน 2556

ปรับปรุงครั้งที่ -

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข%อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก%ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร%อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

แบบฟอร�มสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข%อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

No.���. 02

6. ไม�มีแผนการบริหาร

และการพัฒนาคณาจารย4

และบุคลากรสาย

สนับสนุนที่ชัดเจน

6. ควรมีแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย4และบุคลากรสาย

สนับสนุนที่ชัดเจน

การเสนอแผนการบริหารและพัฒนา

คณาจารย4และบุคลากรสาย

สนับสนุนจะระบุแหล�งตรวจสอบให!

ชัดเจน

การพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ อยู�ในแผนงาน

ประเด็นยุทธศาสตร4ที่ 2

 การพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการและ

สายสนุบสนุนอยู�ใน

แผนงานประเด็น

ยุทธศาสตร4ที่ 5

แผนงานการบริหารและ

การพัฒนาคณาจารย4และ

บุคลากรสายสนับสนุน

สนับสนุนให!บุคลาการ

ได!รับการพัฒนาโดยให!เข!า

ร�วมโครงการต�างๆ

50.34 2,527,595

7. มคอ.3 และมคอ.5 ยังมี

ไม�ครบทุกรายวิชา

7. ควรมี มคอ.3 และมคอ.5 ให!ครบ

ทุกรายวิชา

สนับสนุนและส�งเสริมให!มีการเขียน 

มคอ. ให!ครบทุกรายวิชา

จัดโครงการฝNกอบรม

การเขียน มคอ. Online

 และประชาสัมพันธ4ให!

มีการดําเนินการเขียน 

มคอ. ให!ครบทุกราช

วิชาและครบทุกหลักสูตร

จํานวนรายวิชาและ

หลักสูตรที่เขียน มคอ.

ดําเนินการติดตามการ

เขียน มคอ. 3 และ มคอ. 

5 ทุกหลักสูตร

อยู�ระหว�างดําเนินการ -



คณะสังคมศาสตร�

รายงาน ณ มิถุนายน 2556

ปรับปรุงครั้งที่ -

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข%อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก%ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร%อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

แบบฟอร�มสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข%อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

No.���. 02

8. ไม�พบหลักฐานการวิจัย

ในชั้นเรียน

8. ควรมีการวิจัยในชั้นเรียน ประชาสัมพัธ4ให!คณาจารย4ทําวิจัยใน

ชั้นเรียน

จัดให!ทุนการทําวิจัยใน

ชั้นเรียน โครงการ

ส�งเสริมการทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาภาควิชาสังคม

จํานวนผลงานวิจัยในชั้น

เรียน

สนับสนุนให!คณาจารย4ขอ

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

ยังไม�มีผู!ประสงค4จะ

ขอทุนวิจัยในชั้นเรียน
-



คณะสังคมศาสตร�

รายงาน ณ มิถุนายน 2556

ปรับปรุงครั้งที่ -

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข%อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก%ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร%อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

แบบฟอร�มสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข%อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

No.���. 02

9.ยังไม�มีการประเมินผล

ระบบอาจารย4ที่ปรึกษา

ของคณะ

1.ควรมีการประเมินผลระบบอาจารย4

ที่ปรึกษาของคณะ

คณะมีการประเมินผลระบบอาจารย4

ที่ปรึกษาของคณะสังคมศาสตร4 

ประจําป+การศึกษา

โครงการติดตามคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอน

และการให!บริการของ

คณะสังคมศาสตร4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

ร4 ประจําป+การศึกษา 

2555-2556 โดยใช!

แบบสอบถามสํารวจ

ความพึงพอใจของนิสิต

ต�อระบบอาจารย4ที่

ปรึกษา ซึ่งเปCนคําถามฯ

ข!อที่ 10. ระบบอาจารย4

ที่ปรึกษา/บริการให!

คําปรึกษาเพื่อช�วยเหลือ

นิสิตในด!านต�างๆ

นิสิตมีความพึงพอใจใน

ระบบอาจารย4ที่ปรึกษา

ของคณะสังคมศาสตร4 อยู�

ในระดับมาก

ดําเนินการสํารวจข!อมูล

กับนิสิตคณะสังคมศาสตร4

ที่ศึกษาในชั้นป+สุดท!าย 

และรายงานผลการ

ติดตามคุณภาพฯเสนอ

ผู!บริหาร โดยนิสิตมีความ

พึงพอใจต�อระบบอาจารย4

ที่ปรึกษา/บริการให!

คําปรึกษาเพื่อช�วยเหลือ

นิสิตในด!านต�างๆ อยู�ใน

ระดับมาก มีค�าเฉลี่ย

เท�ากับ 4.10

82.00 -
องค4ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต

องค4ประกอบที่ 4 การวิจัย



คณะสังคมศาสตร�

รายงาน ณ มิถุนายน 2556

ปรับปรุงครั้งที่ -

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข%อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก%ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร%อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

แบบฟอร�มสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข%อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

No.���. 02

10. การพัฒนาศักยภาพ

ด!านการวิจัย โดยการ

กํากับและดูแลอาจารย4

และนักวิจัย  ในการทํา

วิจัย การตีพิมพ4ผลงานทั้ง

ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ ยังไม�กําหนดให!

เปCนภาระงานที่ต!องปฏิบัติ

อย�างชัดเจน

1. ควรกําหนดภาระงานด!านการวิจัย

กําหนดให!เปCนภาระงานที่ต!องปฏิบัติ

อย�างชัดเจน เพื่อพัฒนาศักยภาพด!าน

การวิจัย โดยการกํากับและดูแล

อาจารย4และนักวิจัย  ในการทําวิจัย 

การตีพิมพ4ผลงานทั้งระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ

- โครงการรางวัล

งานวิจัยและบริการ

วิชาการแก�สังคม 

ประจําป+ 2555

'- โครงการสนับสนุน

การวิจัยนักวิจัยในคณะ

สังคมศาสตร4

'- การจัดทําปฏิทิน

แหล�งเงินทุนทั้งภายใน 

ภายนอก

จํานวนผู!รับรางวัล

ประเภทละ 1 คน

'- การจัดพิมพ4เผยแพร�

ผลงานวิจัย (ไม�ว�ากรณีใดๆ

 จะต!องระบุว�าเปCน

ผลงานวิจัยที่ได!รับ

ทุนอุดหนุนจากโครงการ

สนับสนุน)

'- ประชาสัมพันธ4ผ�าน 

e-mail คณะสังคมศาสตร4

- มีผู!เข!ารับรางวัล 6 

ประเภท

'- โครงการสนับสนุนการ

วิจัยนักวิจัยรุ�นใหม� คณะ

สังคมศาสตร4 ประจําป+ 

2555-2556

'- คณาจารย4/นักวิจัย

ทราบแหล�งเงินทุนทั้ง

ภายใน - ภายนอก

40,000.00

500,000.00



คณะสังคมศาสตร�

รายงาน ณ มิถุนายน 2556

ปรับปรุงครั้งที่ -

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข%อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก%ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร%อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

แบบฟอร�มสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข%อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

No.���. 02

11. การสังเคราะห4องค4

ความรู!จากงานวิจัยและ

งานสร!างสรรค4เพื่อเปCน

องค4ความรู!ที่คนทั่วไป

เข!าใจได!ยังไม�เปCนระบบ

อย�างชัดเจน

2. ควรมีระบบและกลไกในการ

สังเคราะห4องค4ความรู!จากงานวิจัยและ

งานสร!างสรรค4เพื่อเปCนองค4ความรู!ที่

คนทั่วไปเข!าใจ ให!เปCนรูปธรรมอย�าง

ชัดเจน

- โครงการพัฒนาศูนย4

ปฏิบัติงานวิจัยด!านการ

ปรับปรุงเว็บไซค4

'- โครงการจัดทํา

วารสารสังคมศาสตร4

และมานุษยศาสตร4

- ข!อมูลมีการปรับปรุง

เปCนปZจจุบัน

- การตีพิมพ4เผยแพร� 2

ครั้ง/ป+

 

- ตีพิมพ4เผยแพร� 2 ครั้ง/ป+

 

'- รายชื่อวารสารที่

ผ�านการรับรอง

คุณภาพจาก TCI 

(กลุ�มที่2) สาขา

12. ยังไม�พบการนําผล

การประเมินไปปรับปรุง

การบูรณาการฯ ทั้งใน

แผนและผลสัมฤทธิ์อย�าง

เปCนรูปธรรม

1. ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การบูรณาการฯ ในแผนพัฒนาอย�าง

เปCนรูปธรรม

- โครงการปรับปรุง

ฐานข!อมูลในการ

จัดบริการทางวิชาการ

ให!ตรงกับความ

ต!องการของชุมชน

- รวบรวมข!อมูลแล!วอยู�

ระหว�างดําเนินการส�ง

ข!อมูลให!ทุกภาควิชา

องค4ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก�สังคม



คณะสังคมศาสตร�

รายงาน ณ มิถุนายน 2556

ปรับปรุงครั้งที่ -

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข%อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก%ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร%อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

แบบฟอร�มสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข%อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

No.���. 02

13. ไม�พบเอกสารแสดง

การสํารวจความต!องการ

ของชุมชน ภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน หรือ

หน�วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการจัดทํา

แผนการบริการวิชาการ

ของคณะสังคมศาสตร4

2. ควรจัดทําการสํารวจความต!องการ

ของชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

หรือหน�วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการจัดทําแผนการบริการ

วิชาการของคณะสังคมศาสตร4

ปZญหาและความ

ต!องการของคณาจารย4

ด!านการวิจัยและการ

ตีพิมพ4ผลงานทาง

วิชาการ คณะ

สังคมศาสตร4

'- การประเมินความพึง

พอใจของผู!รับบริการที่

มีต�อการบริหาร

องค4การบริหารส�วน

จังหวัดราชบุรี

- ร!อยละของระดับความ

พึงพอใจของผู!รับบริการที่

มีต�อการบริการของ

องค4การบริหารส�วน

จังหวัดราชบุรี

รวบรวมข!อมูลความ

ต!องการของคณาจารย4

เรียบร!อยแล!ว นําเสนอ

คณะกรรมการประจํา

คณะฯ เพื่อกําหนด

นโยบาย

'- ความพึงพอใจด!าน

กระบวนการให!บริการ

'- ความพึงพอใจด!าน

เจ!าหน!าที่ผู!ให!บริการ

'- ความพึงพอใจ

                  35,000.00



คณะสังคมศาสตร�

รายงาน ณ มิถุนายน 2556

ปรับปรุงครั้งที่ -

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข%อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก%ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร%อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

แบบฟอร�มสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข%อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

No.���. 02

14. การประเมินผลสําเร็จ

ของการบูรณาการด!าน

การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม กับการเรียน

การสอนและกิจกรรมนิสิต

 ยังไม�ครบถ!วนสมบูรณ4

ตามเกณฑ4มาตรฐานของ

ตัวบ�งชี้

1. คณะสังคมศาสตร4 ควรมีการ

ประเมินผลสําเร็จของการนํากิจกรรม

ด!านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน  

การจัดกิจกรรมนิสิตให!ครบถ!วนทุก

ประเด็น และมีการติดตามอย�างเปCน

ระบบ

ดําเนินการประเมินผลสําเร็จของ

การบูรณาการโครงการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียน

การสอนและโครงการ/กิจกรรม

พัฒนานิสิตให!ครบถ!วน

โครงการติดตามการ

ดําเนินงานประเมินผล

สําเร็จของการบูรณา

การโครงการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

กับการเรียน

การสอนและโครงการ/

กิจกรรมพัฒนานิสิต 

โดยใช!แบบแผน

รายงานสรุปการ

ประเมินผลโครงการ

การพัฒนานิสิต 

ประจําป+การศึกษา

หน�วยงานภายในคณะ

ดําเนินงานประเมินผล

สําเร็จของการบูรณาการ

โครงการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม กับการ

เรียน

การสอนและโครงการ/

กิจกรรมพัฒนานิสิต

ครบถ!วนตามแผนปฏิบัติ

การประจําป+ ป+ละ 2 ครั้ง 

ฝ̀ายนโยบายและแผนมีการ

ติดตามให!หน�วยงานภายใน

คณะดําเนินงานประเมิน

ผลสําเร็จของการบูรณาการ

โครงการทํานุ/กิจกรรม พร!อม

ข!อเสนอแนะ/แนวทางการ

พัฒนาปรับปรุงโครงการบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม กับการ

เรียน

การสอนและโครงการ/

กิจกรรมพัฒนานิสิตครบถ!วน

ตามแผนปฏิบัติการประจําป+ 

ป+ละ 2 ครั้ง โดยใช!แบบแผน

รายงานสรุปการประเมินผล

โครงการการพัฒนานิสิต ซึ่งมี

การวิเคราะห4ผลลัพธ4/

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของ

โครงการ

-

องค4ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม



คณะสังคมศาสตร�

รายงาน ณ มิถุนายน 2556

ปรับปรุงครั้งที่ -

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข%อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก%ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร%อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

แบบฟอร�มสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข%อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

No.���. 02

15. การรวบรวมองค4

ความรู!จากกิจกรรมการ

ถ�ายทอดความรู!ของผู!มี

ประสบการณ4 ยังไม�มีการ

จัดเก็บอย�างเปCนระบบ ไม�

พบคู�มือที่เผยแพร�เปCนลาย

ลักษณ4อักษร

1. ควรมีการสรุปประเด็นต�างๆ ที่เปCน

ความรู!หรือแนวปฏิบัติที่ดี จาก

กิจกรรมต�างๆ ที่เกี่ยวข!องกับการ

ถ�ายทอดความรู! มาเรียบเรียงเปCน

แนวปฏิบัติ และเผยแพร�ให!บุคลากร

นําไปใช!ในการปฏิบัติงาน

เรียบเรียงการจัดการความรู!จาก

ขั้นตอน กระบวนการ เพื่อเปCนคู�มือ

แนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร�ให!

บุคลากรนําไปใช!ในการปฏิบัติงาน

จัดทําคู�มือแนวปฏิบัติที่

ดีและเผยแพร�ให!

บุคลากรนําไปใช!ในการ

ปฏิบัติงาน

คู�มือแนวปฏิบัติที่ดีในการ

เขียน มคอ. ครบทุก

หลักสูตร

มีการติดตามการ

ดําเนินงานการเขียน มคอ.

 ของสาขาวิชาครบทุก

หลักสูตร

100.00 25,000

องค4ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ



คณะสังคมศาสตร�

รายงาน ณ มิถุนายน 2556

ปรับปรุงครั้งที่ -

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข%อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก%ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร%อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

แบบฟอร�มสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข%อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

No.���. 02

16. ไม�พบการนํารายงาน

ทางการเงินมารายงานต�อ

คณะกรรมการประจําคณะ

  พบเพียงการรายงานต�อ

คณบดีเปCนรายเดือน และ

รายไตรมาส

1. คณะสังคมศาสตร4 มีการนําเสนอ

รายงานทางการเงินต�อมหาวิทยาลัย

อยู�แล!ว ป+ละ 2 ครั้ง ดังนั้นก�อนจะ

นําเสนอต�อมหาวิทยาลัย  ควรนํา

ข!อมูลดังกล�าวนําเสนอต�อ

คณะกรรมการประจําคณะทราบก�อน 

 อย�างน!อยป+ละ 2 ครั้ง

งานคลังฯนํารายงานทางการเงิน

เสนอต�อคณะกรรมการประจําคณะ

เสนอรายงานทางการ

เงินต�อคณะกรรมการ

ประจําคณะ

เสนอสรุปรายงานทาง

การเงินต�อคณะกรรมการ

ประจําคณะ ทุก 6 เดือน 

(ป+ละ 2 ครั้ง) ในส�วนการ

รายงานผู!บริหาร

หน�วยงานภายในคณะ

ดําเนินการทุกเดือน

ในป+งบประมาณ 2555 

สรุปรายงานทางการเงิน 

12 เดือน เสนอต�อ

คณะกรรมการประจําคณะ

50 -
องค4ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ



คณะสังคมศาสตร�

รายงาน ณ มิถุนายน 2556

ปรับปรุงครั้งที่ -

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข%อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก%ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร%อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

แบบฟอร�มสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข%อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

No.���. 02

17. การนําผลการประกัน

คุณภาพการศึกษามา

ปรับปรุงการทํางานฯ ยัง

ไม�สามารถดําเนินการได!

ครบถ!วน

1.คณะสังคมศาสตร4 ควรจัดลําดับ

ความสําคัญก�อนหลังของข!อเสนอแนะ

ต�างๆ ที่ได!รับจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษา และจัดทําแผนที่

ชัดเจน มีการกําหนดระยะเวลาแล!ว

เสร็จและผู!รับผิดชอบ

ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาปรุบปรุงฯประจําป+

1. โครงการติดตามผล

การดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาปรับปรุง

ตามข!อเสนอแนะจาก

รายงานการประเมิน

คุณภาพประจําป+

มีการติดตามผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ป+

ละ 2 ครั้ง

นําข!อเสนอแนะที่คะแนน

น!อยตามลําดับมา

ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง

 และเสนอผลการตรวจ

ประเมินฯ ให!ผู!บริหารที่

รับผิดชอบในแต�ละ

องค4ประกอบพิจารณา

จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง

 และดําเนินการติดตาม

แผนพัฒนาฯ ได!รับกลับมา

 7 องค4ประกอบ

77.78 -
องค4ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ



คณะสังคมศาสตร�

รายงาน ณ มิถุนายน 2556

ปรับปรุงครั้งที่ -

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข%อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก%ไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. ร%อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม

8. งบประมาณ

แบบฟอร�มสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข%อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.)

No.���. 02

 2. โครงการพัฒนา

มาตรฐานการบริหาร

จัดการ เรื่อง รางวัล

คุณภาพการสร!างเสริม

แนวปฏิบัติที่ดีในการ

ดําเนินงานของ

หน�วยงานภายในคณะ

สังคมศาสตร4 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส

ตร4

หน�วยงานภายในคณะได!

รางวัลการคุณภาพการ

เสริมสร!างแนวปฏิบัติที่ดี

ในการดําเนินงานของ

หน�วยงานภายในคณะ

สังคมศาสตร4

คณะสังคมศาสตร4ได!

ดําเนินการตรวจประเมิน

คุณภาพหน�วยงานย�อย

ภายในคณะเสร็จแล!ว 

และอยู�ระหว�าง

ดําเนินการพิจารณาตัดสิน

รางวัลคุณภาพการสร!าง

เสริมแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ดําเนินงานของหน�วยงาน

ภายในคณะสังคมศาสตร4

อยู�ระหว�าง

ดําเนินการพิจารณา

ตัดสิน

20,000



9. ผู%รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ̀ายวิชาการ

รองคณบดีฝ̀ายวิชาการ

No.���. 02



9. ผู%รับผิดชอบ

No.���. 02

รองคณบดีฝ̀ายวิชาการ



9. ผู%รับผิดชอบ

No.���. 02

รองคณบดีฝ̀ายบริหาร

รองคณบดี

ฝ̀ายนโยบาย

และแผน

รองคณบดีฝ̀ายวิชาการ



9. ผู%รับผิดชอบ

No.���. 02

รองคณบดีฝ̀ายบริหาร,

รองคณบดีฝ̀ายวิชาการ

รองคณบดีฝ̀ายนโยบาย

และแผน

รองคณบดีฝ̀ายวิชาการ



9. ผู%รับผิดชอบ

No.���. 02

รองคณบดีฝ̀ายวิชาการ



9. ผู%รับผิดชอบ

No.���. 02

รองคณบดีฝCายวิชาการ 

และรองคณบดีฝCาย

กิจการนิสิต



9. ผู%รับผิดชอบ

No.���. 02

รองคณบดีฝ̀ายวิจัยและ

บริการวิชาการ



9. ผู%รับผิดชอบ

No.���. 02
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9. ผู%รับผิดชอบ

No.���. 02
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9. ผู%รับผิดชอบ

No.���. 02

รองคณบดีฝ̀ายวางแผน

และพัฒนา รองคณบดี

ฝ̀ายที่เกี่ยวข!อง หัวหน!า

ภาควิชา ประธาน

โครงการสหวิทยาการ 

หัวหน!าสํานักงาน

เลขานุการคณะ



9. ผู%รับผิดชอบ

No.���. 02

รองคณบดีฝ̀ายวิชาการ



9. ผู%รับผิดชอบ

No.���. 02

รองคณบดีฝ̀ายบริหาร



9. ผู%รับผิดชอบ

No.���. 02

รองคณบดีฝ̀ายประกัน

คุณภาพการศึกษา



9. ผู%รับผิดชอบ

No.���. 02



บทท่ี 5  

รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป�การศึกษา 2555 

 

   

 

  

 



 
 

 
 
 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะสังคมศาสตร� 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ประจําป การศึกษา 2555 

ระหว$างวันท่ี 26 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�



คํานํา 
คณะกรรมการประ เ มิน คุณภาพภายใน  ประจํ าป� ก าร ศึกษา  2555  ได� รั บมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ให�ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะสังคมศาสตร& ตามผลการดําเนินงานในรอบ
ป�การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว1างวันท่ี 26 – 28 มิถุนายน  
พ.ศ. 2556 เพ่ือให�เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให�มีประสิทธิภาพอย1างต1อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป;นอย1างยิ่ง ว1าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป;นประโยชน& โดยตรงต1อ
คณะสังคมศาสตร&  และเกิดประโยชน&โดยรวมต1อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป การศึกษา 2555 
 

ประธานคณะกรรมการ ................................................. (รองศาสตราจารย& ดร.สมศักด์ิ เพรียบพร�อม) 

ผู�ทรงคุณวุฒิ 

รองประธานคณะกรรมการ ................................................. (รองศาสตราจารย& ดร.วิภาวรรณ อยู1เย็น) 

คณะมนุษยศาสตร& 

กรรมการ ................................................. (ผู�ช1วยศาสตราจารย&ชาติชาย  อมิตรพ1าย) 

คณะศึกษาศาสตร& 

กรรมการและเลขานุการ ................................................. (นายธเนศ ดาวรุ1งโรจน&) 

สํานักงานประกันคุณภาพ 

ผู�ช1วยเลขานุการ ................................................. (นางสาวหทัยชนก อินถา) 

ศูนย&วิชาบูรณาการหมวดการศึกษาท่ัวไป 

 
วันท่ี 28 มิถุนายน 2556
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บทสรุปสําหรับผู0บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป;นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสังคมศาสตร&  ประจําป�การศึกษา 2555 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะสังคมศาสตร&  ระหว1างวันท่ี 26-28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได�ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบป�การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 
2556) และได�รวบรวมข�อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ& อาจารย& จํานวน 5 คน บุคลากร จํานวน 3 คน และนิสิต 
จํานวน 7 คน 

  คณะสังคมศาสตร& มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง 9 องค&ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ1งชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ1งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง                   
มีคะแนนเฉล่ีย 4.82 ได0คุณภาพระดับดีมาก ส1วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.41                  
ได0คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได�ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค&ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป การศึกษา 2555 
ปRจจัย
นําเข0า 

กระบวนการ 
  

ผลผลิต รวม 
องค�ประกอบ

คุณภาพ 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค�ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค� และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค�ประกอบท่ี 2  
การผลิตบัณฑิต  

3.61 4.50 4.50 4.50 5.00 2.99 3.39 4.23 4.23 2.99 3.82 

องค�ประกอบท่ี 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค�ประกอบท่ี 4 
การวิจัย  

5.00 3.50 3.50 3.50 - 2.64 2.64 4.00 4.00 2.64 3.32 

องค�ประกอบท่ี 5 
การบริการทาง
วิชาการแก$สังคม  

- 4.00 4.00 4.00 - 3.94 3.94 4.00 4.00 3.94 3.97 

องค�ประกอบท่ี 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 
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คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป การศึกษา 2555 
ปRจจัย
นําเข0า 

กระบวนการ 
  

ผลผลิต รวม 
องค�ประกอบ

คุณภาพ 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค�ประกอบท่ี 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.25 4.25 4.25 - 4.75 4.75 4.25 4.25 4.75 4.35 

องค�ประกอบท่ี 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค�ประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.38 4.38 5.00 5.00 4.38 4.69 

เฉลี่ยภาพรวม 3.96 4.47 4.44 4.47 5.00 3.53 3.63 4.41 4.38 3.53 4.10 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได�มีการวิเคราะห&จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
และข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป;นแนวทางให�หน1วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให�มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีการดําเนินงานด�านการพัฒนานิสิตอย1างชัดเจนท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีฝQายพัฒนา
นิสิตทํางานควบคู1กับสโมสรนิสิต และมีสมาคมศิษย&เก1า มีกิจกรรมผ1านเว็บไซต& ท้ังของคณะและของ
สมาคมศิษย&เก1า มีโครงการฝRกอบรมให�ความรู�ด�านประกันคุณภาพ แก1นิสิตและเครือข1ายของนิสิต 

2. มีเครือข1ายท่ีดีกับชุมชนและหน1วยงานภายนอกทําให�สามารถขับเคลื่อนงานบริการวิชาการได�อย1างดี
และมีรายได�จากการให�บริการทางวิชาการเป;นจํานวนมาก 

3. มีศักยภาพสูงในการแสวงหารายได�จากการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ทําให�มีความ
พร�อมรับการออกเป;นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&ในอนาคตท่ีอันใกล�  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรจัดต้ังศูนย&บริการวิชาการเพ่ือความเป;นเลิศและพัฒนาขีดความสามารถของผู�นําท�องถ่ิน 

โดยใช�องค&ความรู�ท่ีมีอยู1ในศาสตร&สาขาต1างๆ ของคณะเป;นฐานในการให�บริการวิชาการ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. สัดส1วนของอาจารย&ต1อนิสิตไม1เป;นไปตามเกณฑ& ท้ังจํานวนอาจารย& คุณวุฒิการศึกษา และตําแหน1ง

วิชาการ 
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2. การปรับหลักเกณฑ&ของกองทุนพัฒนาบุคลากรในเรื่องคุณสมบัติของผู�รับทุนให�สอดคล�องกับความ
ต�องการของคณะ 

3. เงินสนับสนุนวิจัยภายในคณะมีจํานวนน�อย 
 ข0อเสนอแนะ 

1. การจ�างอาจารย&พิเศษเป;นการแก�ไขปTญหาในระยะสั้น ควรพิจารณาการเพ่ิมอัตราตําแหน1งอาจารย&
ให�สอดคล�องกับภาระงานในภาพรวม 

2. การสนับสนุนให�อาจารย&ไปเพ่ิมเติมคุณวุฒิทางการศึกษา ควรมีการปรับหลักเกณฑ&ของกองทุน
พัฒนาบุคลากรในเรื่องคุณสมบัติของผู�รับทุนให�สอดคล�องกับความต�องการของการใช�งานอาจารย&
ปริญญาเอกของคณะ 

3. คณะควรจัดสรรเงินจากภายในคณะเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยให�มากข้ึนและประชาสัมพันธ&ไปยัง
คณาจารย&ให�ท่ัวถึง  

ข0อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการจัดหาโรงอาหารให�มีเพียงพอกับจํานวนนิสิตท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

 

ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง  4  ด0าน 
คณะสังคมศาสตร& มีบุคลากรท่ีกําลังศึกษาต1อปริญญาเอก จํานวน 9 คน และกําลังจะไปศึกษาต1อระดับ

ปริญญาเอกอีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงจะทําให� มีคณาจารย& คุณวุฒิปริญญาเอกมีสัดส1วนตามเกณฑ&มาตรฐาน
สถาบันการศึกษากลุ1ม ง ในไม1ช�านี้  และจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก  ซ่ึงทําวิทยานิพนธ&ก็มีแนวโน�มท่ี
จะเพ่ิมข้ึนตามนโยบายการรับนิสิตของคณะ 

 
ประสิทธิภาพผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบป การศึกษา 2554 

การติดตามผลการดําเนินงานตามข�อเสนอแนะจากการประเมินในรอบป� 2554 พบว1าคณะสังคมศาสตร& 
มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีโครงการท้ังหมด ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
จํานวน 17 กิจกรรม มีการดําเนินงานครบท้ัง 17 กิจกรรม 

สถานะของโครงการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 
ดําเนินการ
แล0วเสร็จ 

อยู$ระหว$าง
ดําเนินการ 

ยังไม$ได0
ดําเนินการ 

ข0อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินในรอบ

ป  2554 
17 กิจกรรม 17 - - 

1. มีการดําเนินงานการ
ประเมินหลักสูตรฯ แต1ไม1ครบ
ทุกหลักสูตร 

ดําเนินการประเมินหลักสูตรเพ่ือเสนอ
ขอปรับปรุงครบทุกหลักสตูรและได�รับ
การอนุมัติแล�ว จํานวน 15 หลักสตูร 

�   

2. มีการประเมินหลักสตูร
ประจําป� แต1ไม1ครบทุก
หลักสตูร 

ประเมินหลักสูตรเพ่ือเสนอขอปรบัปรุง
ครบทุกหลักสูตร บางหลักสตูรไม1อยู1ใน
รอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

�   
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สถานะของโครงการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 
ดําเนินการ
แล0วเสร็จ 

อยู$ระหว$าง
ดําเนินการ 

ยังไม$ได0
ดําเนินการ 

ข0อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินในรอบ

ป  2554 
17 กิจกรรม 17 - - 

3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
แผน ก ยังมีสัดส1วนต่ํากว1า
เกณฑ&มาตรฐานเมื่อเทียบกับ
จํานวนหลักสตูรท้ังหมด 

จํานวนหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
เน�นการวิจัยท่ีเปUดสอนมจํีานวนเท1ากับ
ร�อยละ 90.90 ซ่ึงมีจํานวนสูงกว1าเกณฑ&
กําหนด 

�   

4. อาจารย&ประจําท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกยังไม1เป;นไปตาม
เกณฑ&ท่ีสกอ. กําหนด 

มีอาจารย&ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน (จํานวนอาจารย&
ท้ังหมด 81.50 คน จํานวนอาจารย&จบ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 35 คน) 

�   

5. อาจารย&ประจําท่ีดํารง
ตําแหน1งทางวิชาการยังไม1
เป;นไปตามเกณฑ&ท่ีสกอ. 
กําหนด 

จํานวนอาจารย&ท่ีขอตําแหน1งทาง
วิชาการ 3 คน ในป�การศึกษา 2555 

�   

6. ไม1มีแผนการบรหิารและการ
พัฒนาคณาจารย&และบุคลากร
สายสนับสนุนท่ีชัดเจน 

สนับสนุนให�บุคลาการได�รับการพัฒนา
โดยให�เข�าร1วมโครงการต1างๆ 

�   

7. มคอ.3 และมคอ.5 ยังมีไม1
ครบทุกรายวิชา 

ดําเนินการติดตามการเขียน มคอ. 3 
และ มคอ. 5 ทุกหลักสูตร 

�   

8. ไม1พบหลักฐานการวิจัยใน
ช้ันเรียน 

สนับสนุนให�คณาจารย&ขอทุนวิจัยในช้ัน
เรียน 

�   

9.ยังไม1มีการประเมินผลระบบ
อาจารย&ท่ีปรึกษาของคณะ 

ดําเนินการสํารวจข�อมูลกับนิสิตคณะ
สังคมศาสตร&ท่ีศึกษาในช้ันป�สดุท�าย  
และรายงานผลการติดตามคุณภาพฯ 
เสนอผู�บริหาร โดยนิสิตมีความพึงพอใจ 
ต1อระบบอาจารย&ท่ีปรึกษา/บริการให�
คําปรึกษาเพ่ือช1วยเหลือนิสิตในด�าน 
ต1างๆ อยู1ในระดบัมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 
4.10 

�   

10. การพัฒนาศักยภาพด�าน
การวิจัย โดยการกํากับและ
ดูแลอาจารย&และนักวิจัย  ใน
การทําวิจัย การตีพิมพ&ผลงาน
ท้ังระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ยังไม1กําหนดให�เป;น
ภาระงานท่ีต�องปฏิบัติอย1าง

- มีผู�เข�ารับรางวัล 6 ประเภท 
- โครงการสนับสนุนการวิจัยนักวิจยั 
รุ1นใหม1 คณะสังคมศาสตร& ประจําป� 
2555 - 2556 
- คณาจารย&/นักวิจัยทราบแหล1งเงินทุน
ท้ังภายใน - ภายนอก 

�   



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2555 

5 

สถานะของโครงการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 
ดําเนินการ
แล0วเสร็จ 

อยู$ระหว$าง
ดําเนินการ 

ยังไม$ได0
ดําเนินการ 

ข0อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินในรอบ

ป  2554 
17 กิจกรรม 17 - - 

ชัดเจน 
11. การสังเคราะห&องค&ความรู�
จากงานวิจัยและงาน
สร�างสรรค&เพ่ือเป;นองค&ความรู�
ท่ีคนท่ัวไปเข�าใจได�ยังไม1เป;น
ระบบอย1างชัดเจน 

วารสารสังคมศาสตร&และมนุษยศาสตร&
ตีพิมพ&เผยแพร1 2 ครั้ง/ป� 

�   

12. ยังไม1พบการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การฯ ท้ังในแผนและ
ผลสัมฤทธ์ิอย1างเป;นรูปธรรม   
 

โครงการปรับปรุงฐานข�อมลูในการ
จัดบริการทางวิชาการให�ตรงกับความ
ต�องการของชุมชน การรวบรวมข�อมูล
แล�วอยู1ระหว1างดําเนินการส1งข�อมลูให�
ทุกภาควิชา 

�   

13. ไม1พบเอกสารแสดงการ
สํารวจความต�องการของชุมชน 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน1วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการจัดทําแผนการ
บริการวิชาการของคณะ
สังคมศาสตร&   

มีการรวบรวมข�อมลูความต�องการของ
คณาจารย&เรียบร�อยแล�ว นําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือ
กําหนดนโยบาย 

�   

14. การประเมินผลสําเร็จของ
การบูรณาการด�านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับ
การเรยีน การสอนและ
กิจกรรมนิสิต ยังไม1ครบถ�วน
สมบูรณ&ตามเกณฑ&มาตรฐาน
ของตัวบ1งช้ี 

ฝQายนโยบายและแผนมีการติดตามให�
หน1วยงานภายในคณะดําเนินงาน
ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กับการเรยีนการสอนและโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานิสิตครบถ�วนตาม
แผนปฏิบัติการประจําป� ป�ละ 2 ครั้ง โดย
ใช�แบบแผนรายงานสรุปการประเมินผล
โครงการการพัฒนานิสติ  
ซ่ึงมีการวิเคราะห&ผลลัพธ&/ผลสัมฤทธ์ิตาม
ตัวช้ีวัดของโครงการ /กิจกรรม พร�อม
ข�อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงโครงการ 
 
 

�   

15. การรวบรวมองค&ความรู� มีการตดิตามการดาํเนินงานการเขียน �   
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สถานะของโครงการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 
ดําเนินการ
แล0วเสร็จ 

อยู$ระหว$าง
ดําเนินการ 

ยังไม$ได0
ดําเนินการ 

ข0อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินในรอบ

ป  2554 
17 กิจกรรม 17 - - 

จากกิจกรรมการถ1ายทอด
ความรู�ของผู�มีประสบการณ& 
ยังไม1มีการจัดเก็บอย1างเป;น
ระบบ ไม1พบคู1มือท่ีเผยแพร1
เป;นลายลักษณ&อักษร 

มคอ. ของสาขาวิชาครบทุกหลักสตูร 

16. ไม1พบการนํารายงาน
ทางการเงินมารายงานต1อ
คณะกรรมการประจําคณะ  
พบเพียงการรายงานต1อคณบดี
เป;นรายเดือน 

ในป�งบประมาณ 2555 สรุปรายงาน
ทางการเงิน 12 เดือน เสนอต1อ
คณะกรรมการประจําคณะ 

�   

17. การนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาปรับปรุง
การทํางานฯ ยังไม1สามารถ
ดําเนินการได�ครบถ�วน 

1.โครงการตดิตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข�อเสนอแนะจากรายงานการประเมิน
คุณภาพประจําป� 
2. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการ เรื่อง รางวัลคุณภาพการสร�าง
เสรมิแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงาน
ของ 

�   

 

 ท้ังนี้คณะสังคมศาสตร&  ยังไม1สามารถดําเนินการแก�ไขจุดอ1อนตามข�อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ในป�ท่ีผ1านมาได�ครบถ�วน  คณะจึงควรจัดลําดับความสําคัญก1อนหลังของตัวบ1งชี้ท่ีเห็นว1ามีความสําคัญจําเป;นต�อง
ได�รับการปรับปรุง  และกําหนดผู�รับผิดชอบ พร�อมท้ังระยะเวลาท่ีแล�วเสร็จ  
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ข0อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะสังคมศาสตร&  ได�ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค&ประกอบ โดยได�รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล�ว 12 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบป�ท่ีผ1านมา คือ 

ครั้งท่ี 12 ในรอบป�การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว1างวันท่ี 10-11 
และ 19 กรกฎาคม 2555 พบว1า ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินตามตัวบ1งชี้ของ สกอ. 
จํานวน 23 ตัวบ1งชี้ ได0คะแนนเฉล่ีย 3.87 ผลประเมินได0คุณภาพระดับดี ตัวบ1งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ1งชี้ และ                
ตัวบ1งชี้ มก. 1 ตัวบ1งชี้ รวม 24 ตัวบ1งชี้ ได�คะแนนเฉลี่ย 3.79 ผลประเมินได0คุณภาพระดับดี 

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน1วยงานและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคล�องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค&ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน1วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปYาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห&จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และให�ข�อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน1วยงานให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังการค�นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ท่ีดีของหน1วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีผ1านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต1อหน1วยงานท่ีเก่ียวข�องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ด�านของคณะ ได�แก1 ด�านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังด�านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผ1านมา 
3. การค�นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหน1วยงาน หรือผลลัพธ&จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการประเมินฯ 
วันพุธท่ี 26 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.30 - 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห�องประชุม สค. 3-201 ชั้น 2 

อาคาร 3  คณะสังคมศาสตร& 
เวลา 09.30 – 11.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู0บริหาร คณะสังคมศาสตร� 
 ณ ห�องประชุม สค. 3-201 
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- ประธานคณะกรรมการฯ กล1าวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค& และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป�การศึกษา 2555 

 ผู0บริหารคณะสังคมศาสตร� รายงานผลการดําเนินงานในรอบป�การศึกษา 2555 
ท้ังนี้ ขอให�หน1วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. ข�อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน1วยงานในเบ้ืองต�น 
2. สรุปความโดดเด1นด�านวิจัย  ด�านการเรียนการสอน ด�านการพัฒนานิสิต และ

ด�านการเงินงบประมาณ ในรอบป�ท่ีผ1านมา 
3. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค&ประกอบและตัวบ1งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน1วยงาน ท้ัง 3 ด�าน ได�แก1 ด�านปTจจัยนําเข�า 
กระบวนการ และผลผลิต  รวมท้ังผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มุมมองด�านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

4. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบป�ท่ีผ1านมา  
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี หรือผลลัพธ&จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.30 น.     คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห�องประชุม สค. 3-201 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร�อมกัน ณ ห�องประชุม สค. 3-201 
เวลา 09.00 – 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน1วยงานภายในคณะสังคมศาสตร& 

(โดยเน�นประเด็นการจัดเตรียมทรัพยากรท่ีจําเป;น ได�แก1 อัตรากําลังคน การเงินและ
งบประมาณ และ ภาระงานท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนการสอน และ บริหารจัดการใน
ระดับภาควิชา ในรอบป�ท่ีผ1านมา) 

 - เยี่ยมชมภาควิชาจิตวิทยา    เวลา 09.00 – 09.30 น. 
 - เยี่ยมชมภาควิชานิติศาสตร&    เวลา 09.30 – 10.00 น. 
 - เยี่ยมชมภาควิชาภูมิศาสตร&      เวลา 10.00 – 10.30 น. 
เวลา 10.30 – 12.00 น.     คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต1อ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ& ณ ห�องประชุม สค. 3-201 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุ1มท่ี 1 กลุ1มอาจารย&ไม1ใช1ผู�บริหาร ของแต1ละภาควิชา  จํานวน 5 คน 
เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุ1มท่ี 2 กลุ1มนิสิตทุกระดับคละชั้นป� 

- ปริญญาตรี คละชั้นป�  จํานวน 4 คน 
- ปริญญาโท คละชั้นป�  จํานวน 2 คน 
- ปริญญาเอก คละชั้นป�  จํานวน 1 คน 
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เวลา 14.30 – 15.15 น. กลุ1มท่ี 3 กลุ1มบุคลากรข�าราชการ พนักงาน และลูกจ�าง จํานวน 3 คน 
เวลา 15.15 – 16.30 น.     คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต1อ) 

วันศุกร�ท่ี 28 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน                  

ณ ห�องประชุม สค. 3-201 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต1อ) ณ ห�องประชุม 

สค. 3-201 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให�ผู�บริหารและ

บุคลากรของหน1วยงาน รับทราบ ณ ห�องประชุม สค. 3-201 

 
วิธีการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการวางแผนและการประเมิน (ก1อน ระหว1าง และหลังการ
ตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก$อนการตรวจเย่ียมของผู0ประเมิน    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบ้ืองต�น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร�อมท้ังศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได�รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข�อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว$างการตรวจเย่ียมของผู0ประเมิน   
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู�บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค&ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  คณบดีแนะนํา
ผู�บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให�คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ&ผู�มีส1วนได�ส1วนเสีย ได�แก1 อาจารย& นิสิต ศิษย&เก1า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ&  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต1างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานท่ีต1างๆ 
  3. การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด�วยวาจา ให�ผู�บริหาร คณาจารย& และบุคลากรของคณะรับทราบ
และร1วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล1มส1งให�กับคณบดี และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ�การประเมิน 
เกณฑ&การประเมินภาพรวมของทุกองค&ประกอบ และรายตัวบ1งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป;นการ

ประเมินตามเกณฑ& 5 คะแนน ส1วนการบรรลุเปYาหมาย และพัฒนาการ ไม1มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ& 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร1งด1วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช� 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได�ดําเนินงานตามวัตถุประสงค&ท่ีกําหนด

เพ่ือให�หน1วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได�อย1างต1อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ&ท่ี
เปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก1อให�เกิดประโยชน&สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค�ประกอบคุณภาพ 
 คณะสังคมศาสตร& มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค&ประกอบ และมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ1งชี้การประเมิน จํานวน 24 ตัวบ1งชี้ โดยหน1วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.83                
ได0คุณภาพระดับดีมาก ส1วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.41 ได0คุณภาพระดับดี
รายละเอียดสรุปได�ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค&ประกอบคุณภาพ  
หน$วย เปXาหมาย ผลการดําเนินงาน ป การศึกษา 2555 คะแนนผลการ

ประเมิน  
  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ 

      ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัวบ$งชี ้

      ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือ

สัดส$วน) 
ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือ

สัดส$วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

หมายเหต ุ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ$งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ$งชี้)             4.82 4.38   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ$งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ$งชี้)             4.83 4.41   

องค�ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนดาํเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ$งชี ้       5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข�อ 8 8 8 8 5.00 5.00   

องค�ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ$งชี ้             4.48 4.23   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข�อ 7 7 7 6 5.00 4.00 ขาดเกณฑ&ข�อ 8 

35 35 2.2 อาจารย&ประจาํที่มีวุฒิปริญญาเอก ร�อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

40 40 

81.5 

42.94 

81.5 

42.94 3.58 3.58   

11 11 2.3 อาจารย&ประจาํที่ดํารงตําแหน1งทางวิชาการ ร�อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

15 15 

81.5 

13.50 

81.5 

13.50 2.25 2.25   

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย&และบุคลากรสายสนับสนุน ข�อ 7 7 7 5 5.00 4.00 ขาดเกณฑ&ข�อ 6 
และ 7 

2.5 ห�องสมุด อุปกรณ&การศึกษา และสภาพแวดล�อมการเรียนรู� ข�อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข�อ 7 7 7 7 5.00 5.00   
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิต 
ข�อ 6 6 6 6 5.00 5.00   
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หน$วย เปXาหมาย ผลการดําเนินงาน ป การศึกษา 2555 คะแนนผลการ
ประเมิน  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ 

      ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัวบ$งชี ้

      ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือ

สัดส$วน) 
ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือ

สัดส$วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

หมายเหต ุ 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให�กับนิสิต 

ข�อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค�ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต               5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให�คําปรึกษาและบริการด�านข�อมูลข1าวสาร ข�อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส1งเสริมกิจกรรมนิสิต ข�อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให�คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข�อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค�ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ$งชี ้               5.00 4.00   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร�างสรรค& ข�อ 6 6 7 5 5.00 3.00 ขาดเกณฑ&ข�อ 6 
และ 7 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู�จากงานวิจยัหรืองาน
สร�างสรรค& 

ข�อ 6 6 6 4 5.00 4.00 ขาดเกณฑ&ข�อ 2 
และ 3 

17,094,930 8,862,430 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค&ต1อจํานวนอาจารย&
ประจําและนักวจิัยประจํา 

สัดส1วน 75,000 75,000 

72.5 

235,792.14 

72.5 

122,240.41 5.00 5.00 ไม1นับรวมเงินทุน
จากการพัฒนา
วิชาการ โดยตัด
โครงการที่ 1-
12,14,15,18,19,20 
ออก 

องค�ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก$สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ$งชี ้             5.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก1สังคม ข�อ 5 5 5 3 5.00 3.00 ขาดเกณฑ&ข�อ  4 
และ 5 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให�เกิดประโยชน&ต1อสังคม ข�อ 5 5 5 5 5.00 5.00   



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2555 

13 

หน$วย เปXาหมาย ผลการดําเนินงาน ป การศึกษา 2555 คะแนนผลการ
ประเมิน  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ 

      ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัวบ$งชี ้

      ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือ

สัดส$วน) 
ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือ

สัดส$วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

หมายเหต ุ 

องค�ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ$งชี ้             5.00 5.00   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม ข�อ 5 5 6 5 5.00 5.00 ขาดเกณฑ&ข�อ 6 

องค�ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ               5.00 4.25   

7.1 ภาวะผู�นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู�บริหารทุกระดับ
ของคณะ 

ข�อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู1สถาบันเรียนรู� ข�อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข�อ 4 4 5 3 5.00 3.00 ขาดเกณฑ&ข�อ 3 
และ 4 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข�อ 6 6 6 5 5.00 4.00 ขาดเกณฑ&ข�อ 2 

องค�ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ             5.00 5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข�อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

องค�ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             5.00 5.00   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข�อ 8 8 9 9 5.00 5.00   



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2555 

14 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสังคมศาสตร&  ในรอบป�การศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายองค&ประกอบคุณภาพได�ดังนี้ 
 

องค�ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนดําเนินการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค�ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ1งชี้ พบว1า คณะสังคมศาสตร& มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00              
ได0คุณภาพระดับดีมาก ซ่ึงสอดคล�องกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได0คุณภาพ
ระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห&จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข�อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค&ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค&และแผนงาน สรุปได�ดังนี้  

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรให�ความสําคัญในการจัดทําแผนกลยุทธ&ของคณะให�ชัดเจนอย1างเป;นระบบ เพ่ือนํามาใช�

ประโยชน&ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในอนาคตและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� 
 
องค�ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค�ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ1งชี้ พบว1า 
คณะสังคมศาสตร& มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.48 ได0คุณภาพระดับดี ส1วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.23 ได0คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห&จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข�อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค&ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได�ดังนี้ 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. สัดส1วนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีน�อยกว1าร�อยละ 30 ของนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
2. สัดส1วนของอาจารย&ต1อนิสิตไม1เป;นไปตามเกณฑ& ท้ังจํานวนอาจารย& คุณวุฒิการศึกษา และตําแหน1ง

วิชาการ อันเนื่องมาจากการเกษียณอายุ ของอาจารย&รุ1นเก1าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหน1ง
วิชาการ  

 ข0อเสนอแนะ 
1. ควรเพ่ิมจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให�เป;นไปตามเกณฑ& 
2. การจ�างอาจารย&พิเศษเป;นการแก�ไขปTญหาในระยะสั้น ควรพิจารณาการเพ่ิมอัตราตําแหน1งอาจารย& 

ให�สอดคล�องกับภาระงานในภาพรวม 
3. การสนับสนุนให�อาจารย&ไปเพ่ิมเติมคุณวุฒิทางการศึกษา ควรมีการปรับหลักเกณฑ&ของกองทุน

พัฒนาบุคลากรในเรื่องคุณสมบัติของผู�รับทุนให�สอดคล�องกับความต�องการของการใช�งานอาจารย&
ปริญญาเอกของคณะ  
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องค�ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค�ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ1งชี้ 
พบว1า คณะสังคมศาสตร& มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได0คุณภาพระดับดีมาก ซ่ึงตรงกับผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได0คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห&จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข�อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค&ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได�ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีการให�นิสิตเข�าร1วมโครงการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย&ท่ีชัดเจน 
2. ให�ความสําคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรและวิชาการ  
3. มีระบบอาจารย&ท่ีปรึกษามีความเข�มแข็ง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรนําโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนิสิตมานําเสนอเป;นข�อมูลคณะมากกว1าโครงการ/กิจกรรมของ

ภาควิชา เพ่ือให�เกิดความเป;นเอกลักษณ&ของความเป;นคณะสังคมมากข้ึน  
 
องค�ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค�ประกอบท่ี 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ1งชี้ พบว1า                  
คณะสังคมศาสตร& มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได0คุณภาพระดับดีมาก ส1วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ได0คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห&จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข�อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค&ประกอบท่ี 4 การวิจัย สรุปได�ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกเป;นจํานวนมากเนื่องจากคณะมีเครือข1ายความร1วมมือท่ีดีกับ

หน1วยงานราชการภายนอกทําให�สามารถเขียนโครงการวิจัยเสนอขอทุนได�ในยอดเงินท่ีสูงและมีมาก
ถึง 13 โครงการ 

2. คณะมีอาจารย&ท่ีมีความรู�ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเป;นจํานวนมากในการทําวิจัยและผลิตผล
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพให�แก1ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรสร�างศูนย&ความเป;นเลิศหรือศูนย&เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือนําความรู�จากการวิจัยไปพัฒนาความ

เข�มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพให�แก1หน1วยงานต1าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท้ังระดับองค&กรส1วน
ท�องถ่ินจนถึงระดับประเทศ 
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2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศด�านการวิจัย ท้ังฐานข�อมูลงานวิจัยและข�อมูลผู�เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
เพ่ือเป;นแหล1งรวบรวมวิทยากร และองค&ความรู�ท่ีมีอยู1ในตัวอาจารย& เพ่ือให�หน1วยงานภายนอกหรือ
ผู�สนใจสามารถเข�าถึงได�และนําข�อมูลไปใช�ประโยชน&ได�อย1างยั่งยืน 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ไม1พบแผนปฏิบัติการประจําป�ด�านการวิจัยของคณะ 
2. การระบุตัวบ1งชี้ เปYาหมาย และระยะเวลาดําเนินการในแบบรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําป�ขาดความชัดเจนและไม1ครบถ�วน 
3. เงินสนับสนุนวิจัยภายในคณะมีจํานวนน�อย  

 ข0อเสนอแนะ 
1. ควรแปลงแผนกลยุทธ&สู1แผนปฏิบัติการประจําป�ด�านการวิจัยและถ1ายทอดไปยังภาควิชาและ

หน1วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
2. ควรจัดทําตัวบ1งชี้ พร�อมท้ังกําหนดเปYาหมายของแต1ละตัวบ1งชี้ท่ีใช�วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ&ไว�ในแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป�ให�ครบถ�วนและ
ชัดเจน 

3. คณะควรจัดสรรเงินจากภายในคณะเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยให�มากข้ึนและประชาสัมพันธ&ไปยัง
คณาจารย&ให�ท่ัวถึง 

 ข0อสังเกต 
1. แผนกลยุทธ&ด�านการวิจัยมีความชัดเจน  
2. คณะมีงานวิจัยจํานวนมากท่ีสามารถพัฒนาความเข�มแข็งทางวิชาการและตอบสนองความต�องการ

ของชุมชนและสังคมได�เป;นอย1างดี  
3. คณะมีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกเป;นจํานวนมาก ซ่ึงเป;นตัวบ1งชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงการ             

มีศักยภาพด�านการวิจัยของคณะได�เป;นอย1างดี 
 

องค�ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก$สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค�ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก$สังคม จํานวน 2 
ตัวบ1งชี้ พบว1า คณะสังคมศาสตร& มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได0คุณภาพระดับดีมาก ส1วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ได0คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห&จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข�อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค&ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก1สังคม สรุปได�ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีเครือข1ายท่ีดีกับชุมชนและหน1วยงานภายนอกทําให�สามารถขับเคลื่อนงานบริการวิชาการได�

อย1างดีและมีรายได�จากการให�บริการทางวิชาการเป;นจํานวนมาก 
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 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรจัดต้ังศูนย&บริการวิชาการเพ่ือความเป;นเลิศและพัฒนาขีดความสามารถของผู�นําท�องถ่ิน 

โดยใช�องค&ความรู�ท่ีมีอยู1ในศาสตร&สาขาต1างๆ ของคณะเป;นฐานในการให�บริการวิชาการ  
แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. คณะมีโครงการให�บริการทางวิชาการแก1สังคมภายนอกมหาวิทยาลัยเป;นจํานวนมากและสามารถ

สร�างรายได�และสร�างชื่อเสียงให�แก1คณะ 
ข0อสังเกต 
1. การรวบรวมงานบริการทางวิชาการแก1สังคมเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานใน SAR ไม1ควรนํา

โครงการท่ีจัดข้ึนให�บุคลากรในคณะมารวมด�วย เช1น โครงการนิสิตพบอาจารย&ท่ีปรึกษา ภาคต�น/ 
ภาคปลาย 

2. การบริการวิชาการควรเป;นโครงการท่ีคณะ/ภาควิชาจัดข้ึน (การเป;นผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
และการเป;นวิทยากรของอาจารย&ไม1นับว1าเป;นโครงการบริการวิชาการแก1สังคม) 
 

องค�ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค&ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
1 ตัวบ1งชี้ พบว1า คณะสังคมศาสตร& มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได0คุณภาพระดับดีมาก ซ่ึงตรง
กับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได0คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห&จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข�อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค&ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได�ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะสังคมศาสตร& มีทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลายรูปแบบ ท้ังกิจกรรมของนิสิต รายวิชาท่ี
เก่ียวข�อง และโครงการส1งเสริมศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคล�องกับองค&ความรู�ของคณะ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ยังไม1พบงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค&ด�านศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีการเผยแพร1ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ 

ระดับนานาชาติ  
ข0อเสนอแนะ 
1. คณะควรจัดสรรทุนสําหรับงานวิจัย หรืองานสร�างสรรค&ด�านศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคล�องกับองค&

ความรู�ของคณะและมีการเผยแพร1ผลงานวิจัยในระดับต1าง ๆ 
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องค�ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค�ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4               
ตัวบ1งชี้ พบว1า พบว1า คณะสังคมศาสตร& มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได0คุณภาพระดับดีมาก 
ส1วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.25 ได0คุณภาพระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห&จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข�อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค&ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได�ดังนี้ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรดําเนินการจัดทําเอกสารหรือคู1มือท่ีได�มาจากการจัดทําการจัดการความรู� (KM) ให�เป;นระบบ 

(รูปเล1ม) ท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน&และเผยแพร1แก1บุคลากรของคณะได�อย1างแท�จริง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ขาดหลักฐานการนําเอาความรู�ท่ีได�จากการจัดการความรู� (KM) ในเรื่องท่ีดําเนินการไปปรับใช�ในการ

ปฏิบัติงานจริงของบุคลากร 
2. ขาดการประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบสนเทศของคณะและการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
3. มีการดําเนินการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงของคณะเพียง 2 ด�าน ซ่ึงตํ่ากว1าเกณฑ&ท่ีต�อง

ดําเนินการอย1างน�อย 3 ด�าน และการดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท้ัง                 
2 ด�าน ยังขาดความชัดเจนไม1เป;นไปตามหลักการ  

ข0อเสนอแนะ 
1. ควรให�ความสําคัญในการติดตามและประเมินผล ให�มีการนําเอาความรู�ท่ีได�จากการจัดทํา KM ไป

ปรับใช�ในการปฏิบัติงานจริงของบุคลากร  
2. ควรให�ความสําคัญในการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู�ใช�บริการระบบสารสนเทศ เพ่ือ

นํามาใช�ประโยชน&ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
3. ควรให�ความสําคัญในการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงให�ได�อย1างน�อย 3 ด�านและอย1างเป;นระบบให�

ครบถ�วนตามหลักการ 
 
องค�ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค�ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ1งชี้ 
พบว1า คณะสังคมศาสตร& มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได0คุณภาพระดับดีมาก ซ่ึงตรงกับผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได0คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห&จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข�อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค&ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได�ดังนี้ 
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 จุดแข็ง 
1. มีศักยภาพสูงในการแสวงหารายได�จากการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ทําให�มี

ความพร�อมรับการออกเป;นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&ในอนาคต
ท่ีอันใกล� 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรนําข�อมูลด�านการเงินมาวิเคราะห& “เพ่ิมเติม” เช1นการวิเคราะห&ค1าใช�จ1ายต1อหน1วยงาน (Unit 

Cost) ของโครงการ/กิจกรรมหรือต1อหัวของนิสิต การวิเคราะห&การเปลี่ยนแปลงท้ังด�านรายรับและ
รายจ1าย เป;นต�น เพ่ือนํามาใช�ประโยชน&ในการตัดสินใจของผู�บริหารในการควบคุมและจัดการ                 
ได�อย1างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
องค�ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค�ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ1งชี้ พบว1า คณะสังคมศาสตร& มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได0คุณภาพระดับดีมาก 
ซ่ึงตรงกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได0คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห&จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข�อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค&ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได�ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะให�ความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพ โดยให�ความรู�แก1บุคลากรทุกระดับ ท้ังบุคลากรในฝQาย

วิชาการ ฝQายสนับสนุน และนิสิต ท้ังยังได�ส1งเสริมสนับสนุนให�นํากระบวนการคุณภาพ PDCA ไปใช�                
ในการดําเนินชีวิต การเรียน และการทํางาน 

ข0อเสนอแนะ 
1. การจัดเก็บเอกสาร เพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพ ควรให�ตรงตามเกณฑ&มาตรฐานรายข�อในแต1ละ  

ตัวบ1งชี้ เช1น จํานวนโครงการ/กิจกรรมด�านการบริการวิชาการ หรือทุนสนับสนุนงานวิจัย ไม1ควร
นํามาใส1ปนในตารางเดียวกัน  

2. การเขียนผลการดําเนินงานในแต1ละตัวบ1งชี้ตามเกณฑ&มาตรฐานแต1ละข�อควรอธิบายรายละเอียด               
ว1า ทําอะไร อย1างไร ไม1ควรคัดลอกชื่อเรื่องของเกณฑ&มาตรฐาน แต1ละข�อแล�วบอกว1ามีการ
ดําเนินการตามเกณฑ&มาตรฐานนั้นๆ 

3. ไม1พบเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุหมายเลขไว�ในแฟYมแต1ละองค&ประกอบ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได�พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร&  แล�ว พบว1า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวข�องกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด�านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด�านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด�านการสร�างและพัฒนาสังคมฐานความรู�และสังคม
แห1งการเรียนรู�  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด�าน ตามตัวบ1งชี้ของ สกอ.23 ตัวบ1งชี้ และตัวบ1งชี้ของสมศ. 
12 ตัวบ1งชี้  รวมจํานวนตัวบ$งช้ี 35 ตัวบ$งช้ี  (ยกเว�นตัวบ1งชี้ สมศ.ท่ี 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  
และตัวบ1งชี้ มก.ท่ี 3.3) คะแนนเฉล่ีย 4.10  ได0คุณภาพระดับดี   รายละเอียดดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป 3) 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป การศึกษา 2555 

ปRจจัยนําเข0า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

มาตรฐาน 

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

จํานวนตัวบ1งช้ี (4) (19) (18) (1) (13) (24) (23) (13) (35) 

มาตรฐานท่ี 1  
ด0านคุณภาพบัณฑิต  

- - - 5.00 2.90 5.00 5.00 2.90 3.42 

มาตรฐานท่ี 2  
ด0านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

3.96 4.47 4.44 - 4.18 4.37 4.34 4.18 4.32 

   มาตรฐานท่ี 2 ก  ด�านธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.43 4.43 - 4.75 4.43 4.43 4.75 4.47 

   มาตรฐานท่ี 2 ข ด�านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

3.96 4.50 4.44 - 4.09 4.34 4.29 4.09 4.27 

มาตรฐานท่ี 3  
ด0านการสร0างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู0และสังคมแห$งการ
เรียนรู0  

- 4.50 4.50 - 2.64 4.50 4.50 2.64 3.38 

เฉลี่ยภาพรวม 3.96 4.47 4.44 5.00 3.53 4.41 4.38 3.53 4.10 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี 
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต1ละด�าน สามารถสะท�อนผล
การดําเนินงานได�ดังนี้  
 - มาตรฐานด�านคุณภาพบัณฑิต พบว1า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.42  ได0คุณภาพ
ระดับพอใช0  สะท�อนให�เห็นว1า คณะสังคมศาสตร& ควรเร1งดําเนินการในเรื่องคุณภาพบัณฑิตในด�านต1างๆ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห1งชาติ เพ่ือให�ได�คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค&ตามท่ีกําหนด  รวมท้ัง
การขับเคลื่อนให�ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เอก  ได�รับการตีพิมพ&หรือเผยแพร1 
 - มาตรฐานด�านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว1า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 
4.32  อยู$ในเกณฑ�ดี   หากพิจารณาในแต1ละประเด็น พบว1า ด�านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา                
มีคะแนนเฉลี่ย 4.47  ได�คุณภาพระดับดี  ส1วนด�านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.27                
ได�คุณภาพระดับดี  สะท�อนให�เห็นว1าคณะสังคมศาสตร&  มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล  
มีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ คล1องตัว  โปร1งใส ตรวจสอบได�   ท้ังนี้คณะสังคมศาสตร&  
จําเป;นต�องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย&อย1างเหมาะสม  และควรมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย&
และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีชัดเจน มีคุณภาพสอดคล�องกับพันธกิจและเปYาหมายของคณะ 
 - มาตรฐานด�านการสร�างและพัฒนาสังคมฐานความรู�และสังคมแห1งการเรียนรู� พบว1า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.38 ได0คุณภาพระดับพอใช0  สะท�อนให�เห็นว1า คณะสังคมศาสตร& มีการบริหาร
จัดการงานวิจัยและงานสร�างสรรค&อย1างเป;นระบบ  ท้ังนี้การพัฒนาศักยภาพด�านการวิจัย การตีพิมพ&ผลงาน ควรมี
การกําหนดเป;นภาระงานท่ีต�องปฏิบัติอย1างชัดเจน รวมท้ังมีการสังเคราะห&องค&ความรู�จากงานวิจัยและงาน
สร�างสรรค&เพ่ือให�เกิดประโยชน&ต1อท�องถ่ินและประเทศ เพ่ือเสริมสร�างแนวทาง หรือหลักการอันนําไปสู1สังคม
ฐานความรู� และสังคมแห1งการเรียนรู� 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด0านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการได�พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร&  แล�ว พบว1า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด�านต1างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับคณะวิชา มี 4 ด�าน คือ ด�านนิสิตและผู�มีส1วนได�ส1วนเสีย 
ด�านกระบวนการภายใน ด�านการเงิน  และด�านบุคลากร การเรียนรู�และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด�าน ตามตัวบ1งชี้ของ สกอ.23 ตัวบ1งชี้ และตัวบ1งชี้ของสมศ. 12 ตัวบ1งชี้  รวมจํานวนตัวบ$งช้ี  
35 ตัวบ$งช้ี  (ยกเว�นตัวบ1งชี้ สมศ.ท่ี 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  และตัวบ1งชี้ มก.ท่ี 3.3) คะแนน
เฉล่ีย 4.10  ได0คุณภาพระดับดี   มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด�านต1างๆ  (ป 4) 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป การศึกษา 2554 

ปRจจัยนําเข0า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
มุมมองด0านการบริหาร

จัดการ 

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

จํานวนตัวบ1งช้ี (4) (19) (18) (1) (13) (24) (23) (13) (35) 

1. ด�านนิสิตและผู�มีส1วนได�
ส1วนเสยี 

- 4.71 4.67 5.00 3.31 4.75 4.71 3.31 4.20 

2. ด�านกระบวนการภายใน 5.00 4.22 4.22 - 4.53 4.30 4.30 4.53 4.37 

3. ด�านการเงิน 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 - 5.00 

4. ด�านบุคลากรและการ
เรียนรู�และนวัตกรรม 

2.91 4.50 4.50 - 2.79 3.71 3.71 2.79 3.25 

เฉลี่ยภาพรวม 3.96 4.47 4.44 5.00 3.53 4.41 4.38 3.53 4.10 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี 

  
หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต1ละด�าน สามารถสะท�อนผล

การดําเนินงานได�ดังนี้  
- ด�านนิสิตและผู�มีส1วนได�ส1วนเสีย พบว1า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 4.20 ได0คุณภาพ

ระดับดี   สะท�อนให�เห็นว1า คณะสังคมศาสตร& มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให�ผู�เรียนมีความรู�ในวิชาการ
และวิชาชีพ และมีการจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป;นสําคัญ  

- ด�านกระบวนการภายใน พบว1า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 4.37  ได0คุณภาพระดับดี
สะท�อนให�เห็นว1า คณะสังคมศาสตร& มีกระบวนการพัฒนาแผน การพัฒนางานวิจัยและงานสร�างสรรค& การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดี 

- ด�านการเงิน  พบว1า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย  5.00  ได0คุณภาพระดับดีมาก  
สะท�อนให�เห็นว1าคณะสังคมศาสตร&  มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย1างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีการจัดสรร
เงินสนับสนุน และส1งเสริมให�อาจารย&ประจําและนักวิจัยประจําผลิตงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค&  

- ด�านบุคลากร การเรียนรู�และนวัตกรรม พบว1า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.25                    
ได0คุณภาพระดับพอใช�  สะท�อนให�เห็นว1า คณะสังคมศาสตร&  ควรส1งเสริมให�อาจารย&ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือ
แสวงหาและพัฒนาองค&ความรู�อย1างต1อเนื่อง ซ่ึงการดํารงตําแหน1งทางวิชาการเป;นสิ่งสะท�อนการปฏิบัติงานของ
อาจารย&ตามพันธกิจของคณะ 

 
 
 



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2555 

23 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได�พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร&  แล�ว พบว1า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเก่ียวข�องกับคณะวิชา มี 2 ด�าน คือ ด�านศักยภาพและความพร�อมในการจัด
การศึกษา และด�านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด�าน 
ตามตัวบ1งชี้ของ สกอ.23 ตัวบ1งชี้ และตัวบ1งชี้ของสมศ. 12 ตัวบ1งชี้  รวมจํานวนตัวบ$งช้ี 35 ตัวบ$งช้ี (ยกเว�น 
ตัวบ1งชี้ สมศ.ท่ี 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  และตัวบ1งชี้ มก.ท่ี 3.3)  คะแนนเฉล่ีย 4.10                       
ได0คุณภาพระดับดี  มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  (ป 5)  
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ป การศึกษา 2555 

ปRจจัยนําเข0า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

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

จํานวนตัวบ1งช้ี (4) (19) (18) (1) (13) (24) (23) (13) (35) 

1. มาตรฐานด0านศักยภาพและ
ความพร0อมในการจัด
การศึกษา 

3.61 4.50 4.50 - 4.13 4.29 4.29 4.13 4.26 

   1) ด�านกายภาพ 5.00 - - - - 5.00 5.00 - 5.00 

   2) ด�านวิชาการ 2.91 4.33 4.33 - 3.26 3.77 3.77 3.26 3.68 
   3) ด�านการเงิน - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 - 5.00 

   4) ด�านการบรหิารจัดการ - 4.50 4.50 - 4.57 4.50 4.50 4.57 4.52 

2. มาตรฐานด0านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.44 4.38 5.00 3.35 4.55 4.50 3.35 3.98 

   1) ด�านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 2.90 5.00 5.00 2.90 4.21 

   2) ด�านการวิจัย 5.00 3.50 3.50 - 2.64 4.00 4.00 2.64 3.32 

   3) ด�านการให�บริการทาง
วิชาการแก1สังคม 

- 4.00 4.00 - 3.94 4.00 4.00 3.94 3.97 

   4) ด�านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 - 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

เฉลี่ยภาพรวม 3.96 4.47 4.44 5.00 3.53 4.41 4.38 3.53 4.10 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี 
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 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท�อนผลการดําเนินงานได�ดังนี้  
- ด�านศักยภาพและความพร�อมในการจัดการศึกษา พบว1า ภาพรวมมีผลการประเมินได0คุณภาพ 

ระดับดี มีคะแนนเฉล่ีย 4.26 ประกอบด�วยมาตรฐานย1อยด�านต1างๆ 4 ด�าน ได�แก1 ด�านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
5.00  ด�านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.68  ด�านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 และด�านการบริหารจัดการ           
มีคะแนนเฉลี่ย 4.52  สะท�อนให�เห็นว1า  คณะสังคมศาสตร&  มีความพร�อมด�านการเงิน มีแผนการเงินท่ีสามารถ
จัดสรรได�ตามพันธกิจและเปYาหมายท่ีกําหนดไว� รวมท้ังมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ
ดําเนินการตามแผนการบริหารบุคคล มีสวัสดิการให�กับอาจารย&และบุคลากรทุกระดับ ท้ังนี้ในด�านกายภาพ พบว1า
คณะสังคมศาสตร&มีอาคาร และพ้ืนท่ีใช�สอยท่ีใช�ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ไม1เพียงพอต1อการ               
จัดการศึกษาโดยเฉพาะความเหมาะสมของพ้ืนท่ีใช�สอยต1อจํานวนนิสิตซ่ึงมีค1อนข�างสูงมาก 

- ด�านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว1า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได0คุณภาพ
ระดับดี   มีคะแนนเฉล่ีย 3.98 ประกอบด�วยมาตรฐานย1อยด�านต1างๆ 4 ด�าน ได�แก1 ด�านการผลิตบัณฑิต                    
มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ด�านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย  3.32  ด�านการให�บริการทางวิชาการแก1สังคม มีคะแนนเฉลี่ย
3.97  และด�านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย  4.67 สะท�อนให�เห็นว1า คณะสังคมศาสตร&                 
มีการดําเนินการด�านการผลิตบัณฑิต  ด�านการวิจัย  และการให�บริการทางวิชาการแก1สังคม ตามแผน และ
เปYาหมายได�อย1างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงมี
การส1งเสริมและสนับสนุนให�ศิลปะและวัฒนธรรมเป;นส1วนหนึ่งของจัดการเรียนการสอน  การปลูกฝTงให�ผู�เรียน
และบุคลากรตระหนักถึงคุณค1าและมีสุนทรียะต1อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ      
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ภาคผนวกท่ี 1 
ข0อมูลการสัมภาษณ� 

 
กลุ$มท่ี 1 อาจารย� จํานวน  5 คน 

1. บริเวณรอบคณะ ท่ีเด็กทํากิจกรรมไม1ค1อยสะอาด ถังขยะไม1พอ 
2. บางห�องเรียน มู1ลี่ ชํารุดทําให�เวลาสอนมีแสงเกินไป 
3. การจัดเวลาการเรียนการสอน มีการจัดเป;น 3 ช1วง คือ 8.00-11.00, 11.00-13.00, 13.00-15.00 น.

ปTญหาท่ีพบคือคาบแรกนิสิตมาเรียนน�อย เนื่องจากมาเช�า 8.00 และคาบท่ี 2 นิสิตไม1มีเวลารับประทาน
อาหารกลางวัน ส1งผลให�การใช�ชีวิตของเด็กท่ีเรียนท้ังวันทําให�คุณภาพชีวิตเด็กตํ่า 

4. การจัดสรรเวลาเรียนตามข�อ 3 ต1อคาบละ 3 ชั่วโมงติดกันทําให�นิสิตลงเวลาเรียนไม1ได� วิชาเรียนตรงกัน
กับวิชาศึกษาท่ัวไปทําให�นิสิตได�ลงไปเรียนศึกษาท่ัวไปใน ป� 4 

5. วิชารองถ�าหากนิสิตต�องเรียนวิชานอกคณะ นิสิตไม1สามารถลงเรียนได�  เนื่องจากการจัดคาบเวลาตามข�อ 
3  

6. อาจารย&ท่ีไปศึกษาต1อมีผลกระทบต1ออาจารย&ท1านอ่ืน ถ�ากําหนดให�อาจารย&ท่ีจบโท แล�วทํางาน 1 ป�ต�อง
ไปศึกษาต1อทันที ทําให�จํานวนอาจารย&เหลือน�อย  

7. คณะมีนโยบายให�อาจารย& ลาเรียน 2 ป� และกลับมารายงานตัวเข�าทํางาน ซ่ึงไม1เพียงพอสําหรับ
การศึกษาต1อในระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะการไปศึกษาต1อในต1างประเทศ 

8. ควรให�โอกาสอาจารย&เก1าท่ีรอคิวท่ีจะไปศึกษาต1อก1อน แทนท่ีจะให�อาจารย&ใหม1ท่ีได�ไป ทําให�อาจารย&เก1าก็
ไม1สามารถไปได� 

9. การไปนําเสนอผลงาน และงบวิจัยค1อนข�างตํ่า 
10. ไม1มีการประชุมอาจารย&ท้ังคณะกับผู�บริหารคณะ  

 
กลุ$มท่ี 2 บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 3 คน 

จุดท่ีควรพัฒนาของคณะ 
1. ควรปรับปรุงห�องเรียน สื่อการสอนให�ทันสมัย ท้ังอาคารเก1าและอาคารใหม1 
2. ควรมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศหรือสื่อการสอนก1อนเปUดภาคเรียน จากบริษัท หรือ

เจ�าหน�าท่ี 
3. ควรส1งให�บุคลากรเข�าร1วมอบรมทุกคน ไม1ควรกําหนดว1ายังไม1พ�นทดลองงานจะไม1ได�ไป  
4. ควรมีการจัดการความรู� เช1น ให�บุคลากรมาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู�เรื่องทะเบียนนิสิต และเรื่องสารบรรณ  
5. เจ�าหน�าท่ีการเงินและบัญชีไม1พอ ทําให�การเบิกจ1ายล1าช�า 
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กลุ$มท่ี 3 นิสิต จํานวน 7 คน 
นิสิตได�รับทราบถึงทุนของคณะหรือไม1 
1. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได�รับทราบ 
2. นิติศาสตร& นิสิตได�รับทราบ เรื่องทุนการศึกษา 
3. ส1วนมากนิสิตไม1ได�เข�า เว็บไซต&คณะ ส1วนมากจะเป;นรุ1นพ่ี หรือ อาจารย&บอก หรือปYายประกาศของคณะ 
4. ไม1มีโรงอาหาร นิสิตก็มีการกระจายไปทานอาหารท่ีอ่ืนทําให�เรียนไม1ทัน   
การเข�าเรียนคณะสังคมเป;นไปตามท่ีคาดหวังหรือไม1 
1. นิสิต ป.โท มีการประชาสัมพันธ&ท่ีดี 
2. นิสิต ป.เอก การเรียนการสอนเป;นท่ีน1าพอใจ มีการเชิญบุคลากรภายนอกเข�ามาสอน  
3. เรื่องการแต1งกาย มีป� 4 ควบคุม เนื่องจาก นิสิตจํานวนมากทําให�ควบคุมไม1ได� โดยเฉพาะนิสิตภาคพิเศษ 
การทํากิจกรรมมีปTญหาหรือไม1 
1. ค1าอาหาร ไม1ได�เพ่ิมข้ึนตามจํานวนเด็ก ไม1มีเงินทดรองจ1ายให�ก1อนในการจัดกิจกรรม 
2. ค1าโครงการต1างๆ ได� 15,000 บาท ทําให�นิสิตต�องหาเงินมาใช�จ1ายเพ่ิมเติม และไม1มีเงินทดรองจ1ายให�กับ

นิสิต 
3. คณะเก็บค1าไฟ จากสโมสรนิสิต ในวันอาทิตย&  โดยให�จ1ายค1าสถานท่ีกิจกรรมสอนน�องร�องเพลง 
สิ่งอํานวยความสะดวก 
1. สําหรับนิสิต ป.เอก ไม1มีห�องพัก มีแต1ห�องชั่วคราว 
2. สัญญา wifi ยังไม1ครอบคลุมทุกจุด 
3. คอมพิวเตอร&ในห�องสมุดมีหลายเครื่องแต1ใช�ไม1ได� 
4. คณะควรซ้ือโปรแกรมท่ีใช�ในทางสังคมศาสตร&มาใช� 
เวลาเรียน 
1. อาจารย&บางภาควิชามีน�อยทําให�อาจารย&ส1วนมากจะสอนทุกรายวิชา ตารางเรียนจะแน1นมาก  
2. มีการประเมินการสอนอาจารย&ในเว็บไซตจะประเมินเรื่องห�องเรียนมากกว1า ไม1ค1อยได�ประเมินเรื่องเวลา

เรียน 
นิสิตกับการประกันคุณภาพ 
1. การประกันคุณภาพท่ีให�นิสิตเข�าไปร1วม คณะได�จัดให�นิสิตภายในคณะ และคณะอ่ืนๆ อีก 14 คณะ 

นอกจากนี้ คณะได�เชิญชวนมหาวิทยาลัยข�างนอกมาร1วม ฟTงบรรยาย PDCA 
2. สโมสรนิสิตมีการทําประกันคุณภาพ และนําข�อมูลป�ท่ีแล�วนํามาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมของสโมสร

นิสิต 
คณะมีการจัดหาแหล1งข�อมูล หรือทุนวิจัย 
1. มีการติดประกาศแหล1งทุนของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ทราบจาก อาจารย&ประจําวิชา โดย อาจารย&แนะนําให� 
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ภาคผนวกท่ี 2   
ภาพกิจกรรม 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู�บริหารหน1วยงาน 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2556 
 ผู�บริหารหน1วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ&บุคลากร 

วันท่ี 27 มิถุนายน 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ&อาจารย& 

วันท่ี 27 มิถุนายน 2556 
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ภาพกิจกรรม 
(ต$อ) 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ&นิสิต 

วันท่ี 27 มิถุนายน 2556 
 เยี่ยมชมภาควิชาจิตวิยา 

 วันท่ี 27 มิถุนายน 2556 

 

 

 
เยี่ยมชมภาควิชาภูมิศาสตร& 

วันท่ี 27 มิถุนายน 2556 
 เยี่ยมชมภาควิชานิติศาสตร& 

วันท่ี 27 มิถุนายน 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ 

วันท่ี 28 มิถุนายน 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ 

วันท่ี 28 มิถุนายน 2556 
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ภาคผนวกที่ 3   
ข0อมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน 

เปXาหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบป การศึกษา, ป งบประมาณ, ป ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัวบ$งชี ้ หน$วย 

2555 2556 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือสัดส$วน) 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% หรือ
สัดส$วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

หมายเหต ุ  

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตวับ$งชี ้สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบ$งชี้) ยกเว0น ตัวบ$งชีท้ี่ 3.3,  4, 12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2    4.30 4.08   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ$งชี ้(37 ตัวบ$งชี้) ยกเว0น ตัวบ$งชี้ที ่4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2     4.32 4.10   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ$งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ$งชี้)           4.82 4.38   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ$งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ$งชี้)           4.83 4.41   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตวับ$งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ$งชี้) ยกเว0นตัวที่ 4         3.23 3.35   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตวับ$งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ$งชี้) ยกเว0นตัวบ$งชี้ที ่4, 12         3.46 3.53   

องค�ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนดาํเนินการ          5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข�อ 8 8 8 8 5.00 5.00   

16.1 
(สม
ศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให�เกิดอัตลักษณ& ข�อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม1ประเมิน 

16.2 
(สม
ศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ& คะแนน 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม1ประเมิน 
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(ร"าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2555 

เปXาหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบป การศึกษา, ป งบประมาณ, ป ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัวบ$งชี ้ หน$วย 

2555 2556 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือสัดส$วน) 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% หรือ
สัดส$วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

หมายเหต ุ  

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน�นและจุดเด1นที่
ส1งผลสะท�อนเป;นเอกลักษณ&ของสถาบัน 

ข�อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม1ประเมิน 

องค�ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต                3.67 3.82   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข�อ 7 7 7 6 5.00 4.00 ขาดเกณฑ&ข�อ 8 

35 35 2.2 อาจารย&ประจาํที่มีวุฒิปริญญาเอก ร�อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

40 40 

81.5 

42.94 

81.5 

42.94 3.58 3.58   

11 11.0 2.3 อาจารย&ประจาํที่ดํารงตําแหน1งทางวิชาการ ร�อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

15 15 

81.5 

13.50 

81.5 

13.50 2.25 2.25   

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย&และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข�อ 7 7 7 5 5.00 4.00 ขาดเกณฑ&ข�อ 6 และ 7 

2.5 ห�องสมุด อุปกรณ&การศึกษา และ
สภาพแวดล�อมการเรียนรู� 

ข�อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข�อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข�อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร�าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให�กับนิสิต 

ข�อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

360 360 1  
(สม
ศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได�งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป� 

ร�อยละ 80 80 

425 

84.71 

425 

84.71 4.24 4.24   
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เปXาหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบป การศึกษา, ป งบประมาณ, ป ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัวบ$งชี ้ หน$วย 

2555 2556 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือสัดส$วน) 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% หรือ
สัดส$วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

หมายเหต ุ  

  จํานวนผู�ตอบแบบสํารวจ คน     660 660       
  จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและ

ภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
คน     693 693       

  จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาที่ได�งานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน     360 360       

  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต1อ คน     153 153       

  จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก1อนเข�าศึกษา คน     9 9       

  จํานวนบัณฑิตที่ได�รับการเกณฑ&ทหาร ลา
อุปสมบท 

คน     2 2       

  จํานวนบัณฑิตที่ไม1ได�งานทํา คน     65 65       
  จํานวนบัณฑิตที่ไม1ประสงค&ทํางาน คน     71 71       
  เงินเดือนหรือรายได�ต1อเดือนของผู�สําเร็จ

การศึกษาที่ได�งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     15,311.27 15,311.27       

2  
(สม
ศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห1งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ�าง 

3.51 3.51 4.05 4.11 4.05 4.11   

6.50 6.50 3  
(สม
ศ.) 

ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได�รับการตีพิมพ&หรือเผยแพร1 

ร�อยละ 15 15 

367 

1.77 

367 

1.77 0.35 0.35   
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(ร"าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2555 

เปXาหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบป การศึกษา, ป งบประมาณ, ป ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัวบ$งชี ้ หน$วย 

2555 2556 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือสัดส$วน) 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% หรือ
สัดส$วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

หมายเหต ุ  

  จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด 

คน     367 367       

  การตีพิมพ&เผยแพร1สู1สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน     26 6.50 26 6.50       

  มีการตีพิมพ&ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)  

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ&ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ&ใน
วารสารระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ&ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร�างสรรค&ที่ได�รับการเผยแพร1ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร�างสรรค&ที่ได�รับการเผยแพร1ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร�างสรรค&ที่ได�รับการเผยแพร1ในระดับ
ความร1วมมือระหว1างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร�างสรรค&ที่ได�รับการเผยแพร1ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร�างสรรค&ที่ได�รับการเผยแพร1ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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เปXาหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบป การศึกษา, ป งบประมาณ, ป ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัวบ$งชี ้ หน$วย 

2555 2556 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือสัดส$วน) 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% หรือ
สัดส$วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

หมายเหต ุ  

0.00 0.00 4  
(สม
ศ.) 

ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได�รับการตีพิมพ&หรือเผยแพร1 

ร�อยละ 0 0 

0 

0 

0 

0 0.00     

  จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทั้งหมด 

คน     0 0       

  มีการตีพิมพ&ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ&ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข�อมูล TCI 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ&ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู1ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ&ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู1ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ&ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข�อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในป�ล1าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ&หรือมีการ
ตีพิมพ&ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู1ในฐานข�อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัวบ$งชี ้ หน$วย 

2555 2556 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือสัดส$วน) 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% หรือ
สัดส$วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

หมายเหต ุ  

  งานสร�างสรรค&ที่ได�รับการเผยแพร1ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร�างสรรค&ที่ได�รับการเผยแพร1ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร�างสรรค&ที่ได�รับการเผยแพร1ในระดับ
ความร1วมมือระหว1างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร�างสรรค&ที่ได�รับการเผยแพร1ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร�างสรรค&ที่ได�รับการเผยแพร1ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

319 319.00 14 
(สม
ศ.) 

การพัฒนาคณาจารย& สัดส1วน 3.51 3.51 

82 

3.91 

81.50 

3.91 3.26 3.26   

  อาจารย&วุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00 0.0 0.00       

  อาจารย&วุฒิปริญญาโท คน     39 77.00 38.5 77.00       

  อาจารย&วุฒิปริญญาเอก คน     14 70.00 14.0 70.00       

  ผู�ช1วยศาสตราจารย&วุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00 0.0 0.00       

  ผู�ช1วยศาสตราจารย&วุฒิปริญญาโท คน     4.0 12.00 4.0 12.00       
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ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัวบ$งชี ้ หน$วย 

2555 2556 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือสัดส$วน) 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% หรือ
สัดส$วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

หมายเหต ุ  

  ผู�ช1วยศาสตราจารย&วุฒิปริญญาเอก คน     14 84.00 14.0 84.00       

  รองศาสตราจารย&วุฒิปริญญาตรี คน     0.0 0.00 0.0 0.00       

  รองศาสตราจารย&วุฒิปริญญาโท คน     4.0 20.00 4.0 20.00       

  รองศาสตราจารย&วุฒิปริญญาเอก คน     7 56.00 7.0 56.00       

  ศาสตราจารย&วุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00 0.0 0.00       

  ศาสตราจารย&วุฒิปริญญาโท คน     0 0.00 0.0 0.00       

  ศาสตราจารย&วุฒิปริญญาเอก คน     0 0.00 0.0 0.00       

องค�ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต               5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให�คําปรึกษาและ
บริการด�านข�อมูลข1าวสาร 

ข�อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส1งเสริมกิจกรรมนิสิต ข�อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให�คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

ข�อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค�ประกอบที่ 4  การวิจัย                3.82 3.32   
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองาน

สร�างสรรค& 
ข�อ 6 6 7 5 5.00 3.00 ขาดเกณฑ&ข�อ 6 และ 7 
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ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัวบ$งชี ้ หน$วย 

2555 2556 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือสัดส$วน) 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% หรือ
สัดส$วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

หมายเหต ุ  

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู�จาก
งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค& 

ข�อ 6 6 6 4 5.00 4.00 ขาดเกณฑ&ข�อ 2 และ 3 

17,094,930.00 8,862,430 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค&
ต1อจํานวนอาจารย&ประจําและนักวจิัย
ประจํา 

สัดส1วน 75000 75000 

73 

235,792.14 

72.5 

122,240.41 5.00 5.00 ไม1นับรวมเงินทุนจากการ
พัฒนาวิชาการ โดยตัด
โครงการที่ 1-12, 14, 15, 
18, 19, 20 ออก 

15.00 12.50 5 
(สม
ศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค&ที่ได�รับการ
ตีพิมพ&เผยแพร1 

ร�อยละ 48 50 

82 

18.4 

81.5 

15.3 5.00 5.00   

  
จํานวนอาจารย&ประจาํทั้งหมด 

คน     81.50 81.50       

  
จํานวนนักวิจยัทั้งหมด 

คน     0.00 0.00         

  มีการตีพิมพ&ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ&ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข�อมูล TCI 

ผลงาน     23 5.75 25 6.25       

  มีการตีพิมพ&ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู1ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     7 3.50 6 3.00       

  มีการตีพิมพ&ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู1ในประกาศของ 
สมศ. 

      1 0.75 3 2.25       
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ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัวบ$งชี ้ หน$วย 

2555 2556 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือสัดส$วน) 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% หรือ
สัดส$วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

หมายเหต ุ  

  มีการตีพิมพ&ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข�อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในป�ล1าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ& หรือมีการ
ตีพิมพ&ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู1ในฐานข�อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

      5 5.00 1 1.00       

  งานสร�างสรรค&ที่ได�รับการเผยแพร1ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร�างสรรค&ที่ได�รับการเผยแพร1ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร�างสรรค&ที่ได�รับการเผยแพร1ในระดับ
ความร1วมมือระหว1างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร�างสรรค&ที่ได�รับการเผยแพร1ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร�างสรรค&ที่ได�รับการเผยแพร1ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

3 3 6 
(สม
ศ.) 

งานวิจัยที่นําไปใช�ประโยชน& ร�อยละ 12 12 

82 

3.68 

82 

3.68 0.92 0.92   
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(รอบป การศึกษา, ป งบประมาณ, ป ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัวบ$งชี ้ หน$วย 

2555 2556 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือสัดส$วน) 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% หรือ
สัดส$วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

หมายเหต ุ  

  
การใช�ประโยชน&ในเชิงสาธารณะ 

เรื่อง     3 1       

  
การใช�ประโยชน&ในเชิงนโยบาย 

เรื่อง     0 2       

  
การใช�ประโยชน&ในเชิงพาณิชย& 

เรื่อง     0 0       

  
การใช�ประโยชน&ทางอ�อมของานสร�างสรรค& 

เรื่อง     0 0       

3.25 3.25 7 
(สม
ศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได�รับการรับรองคุณภาพ ร�อยละ 0 0 

82 

3.99 

81.5 

3.99 1.99 1.99   

  บทความวิชาการตีพิมพ&ในวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง     13 3.25 13 3.25       

  บทความวิชาการตีพิมพ&ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ1านตาม
เกณฑ&โดยผู�ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       
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ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัวบ$งชี ้ หน$วย 

2555 2556 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือสัดส$วน) 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% หรือ
สัดส$วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

หมายเหต ุ  

  ตําราหรือหนังสือที่ใช�ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ1านการพิจารณาตามเกณฑ&
การขอตําแหน1งทางวิชาการแล�ว หรือตํารา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู�ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ1านตามเกณฑ&การขอตําแหน1งทาง
วิชาการ 
 

เรื่อง     0 0.00 0 0.00       

องค�ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก$สังคม              5.00 3.97   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก1
สังคม 

ข�อ 5 5 5 3 5.00 3.00 ขาดเกณฑ&ข�อ  4 และ 5 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให�เกิด
ประโยชน&ต1อสังคม 

ข�อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

27.00 5.00 8 
(สม
ศ.) 

ผลการนําความรู�และประสบการณ&จากการ
ให�บริการวิชาการมาใช�ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

ร�อยละ 20 20 

54.00 

50.00 

29.00 

17.24 5.00 2.87 ตัดโครงการที่ 
1,3,4,7,8,10,11,12,13-
19 และ 28-32,51-54 
ออก เพราะไม1ใช1โครงการ
บริการวิชาการ 

  - ใช�การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     19 3 
    

  

  - ใช�การพัฒนาการวิจยั เรื่อง     1 1 
    

  

  - ใช�การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

เรื่อง     7 1 
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ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัวบ$งชี ้ หน$วย 

2555 2556 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือสัดส$วน) 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% หรือ
สัดส$วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

หมายเหต ุ  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง     54 29       

9 
(สม
ศ.) 

ผลการเรียนรู�และเสริมสร�างความเข�มแข็ง
ของชุมชนหรือองค&กรภายนอก 

ข�อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

18.1 
(สม
ศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก�ปTญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

ข�อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม1ประเมิน 

18.2 
(สม
ศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก�ปTญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อความ
กินดีอยู1ดีของชาติ) 

ข�อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม1ประเมิน 

องค�ประกอบที่ 6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม             4.67 4.67   
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ข�อ 5 5 6 5 5.00 5.00 ขาดเกณฑ&ข�อ 6 

10 
(สม
ศ.) 

การส1งเสริมและสนับสนุนด�านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข�อ 4 4 4 4 4.00 4.00   

11 
(สม
ศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข�อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค�ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ             4.95 4.35   
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เปXาหมาย ผลการดําเนินงาน  
(รอบป การศึกษา, ป งบประมาณ, ป ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

ประเมินตนเอง กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัวบ$งชี ้ หน$วย 

2555 2556 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% 
หรือสัดส$วน) 

ตัวหาร 

ผลลัพธ� (% หรือ
สัดส$วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

หมายเหต ุ  

7.1 ภาวะผู�นําของคณะกรรมการประจําคณะ
และผู�บริหารทุกระดับของคณะ 

ข�อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู1สถาบันเรียนรู� ข�อ 5 5 5 5 5.00 5.00   
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
ข�อ 4 4 5 3 5.00 3.00 ขาดเกณฑ&ข�อ 3 และ 4 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข�อ 6 6 6 5 5.00 4.00 ขาดเกณฑ&ข�อ 2 

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน�าที่ของสภา
สถาบัน 

คะแนน     ไม1ประเมิน ไม1ประเมิน 0.00 0.00 ไม1ประเมิน 

13 
(สม
ศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน�าที่ของผู�บริหาร
สถาบัน 

คะแนน 3.90 4.50 4.75 4.75 4.75 4.75   

องค�ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ           5.00 5.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข�อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

องค�ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             4.91 4.69   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข�อ 8 8 9 9 5.00 5.00   

15 
(สม
ศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต�นสังกัด 

คะแนน 0 0 4.82 4.38 4.82 4.38   
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คณะสังคมศาสตร�

ลําดับ

ท่ี

ลําดับท่ี

บนระบบ 

CHE

CdsID

ชื่อข�อมูลพ้ืนฐาน (CdsName)
ประเมิน

ตนเอง

กรรมการ

ยืนยัน

1 จํานวนตัวบ�งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณท้ังหมด 24

2 จํานวนตัวบ�งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณท่ีบรรลุเป'าหมาย 23

3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีเป0ดสอนท้ังหมด 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 อยู�ในเอกสารหลักสูตรฉบับ

เดียวกัน

8

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 9

11 9 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง

12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1

13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1

14 12 25 (สกอ.) จํานวนศูนย�จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด

15 13 26 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง

16 14 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

17 15 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี

18 16 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

19 17 30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท

20 18 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง

21 19 32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

22 20 33 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และแจCงใหC

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

23 21 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

24 22 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี

25 23 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

26 24 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท

รายการขCอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ประจําป�การศึกษา 2555  ระดับคณะวิชา

องค�ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนดําเนินการ

องค�ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต



27 25 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง

28 26 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

29 27 40 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดCรับอนุมัติตามกรอบ 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.บัณฑิตข้ันสูง

35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1

36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดCรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตาม

ตัวบ�งช้ีผลการดําเนินงานฯ ครบถCวน

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.บัณฑิตข้ันสูง

42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

43 41 11 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเป0ดสอนท้ังหมด 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.บัณฑิตข้ันสูง

49 47 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

50 48 18 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเป0ดสอนและไดCรับการรับรองหลักสูตรจากองค�กร

วิชาชีพท้ังหมด

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.บัณฑิตข้ันสูง

56 54 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

57 55 61 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ียังไม�ไดCรับอนุมัติตามกรอบ TQF แต�เปUนไปตามเกณฑ�

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถCวน

7

58 56 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

59 57 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1



60 58 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

61 59 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 5

62 60 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง

63 61 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1

64 62 54 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดCรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัว

บ�งช้ีผลการดําเนินงานฯ ผ�านเกณฑ�การประเมิน 5 ขCอแรก และอย�างนCอยรCอยละ 80 

ของตัวบ�งช้ีท่ีกําหนดในแต�ละป�)

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.บัณฑิตข้ันสูง

70 68 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

71 69 695 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดCรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตาม

ตัวบ�งช้ีผลการดําเนินงานฯ ผ�านเกณฑ�การประเมินครบทุกตัวบ�งช้ี

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.บัณฑิตข้ันสูง

77 75 701 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

78 76 68 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร�วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

กับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวขCองกับวิชาชีพของหลักสูตร

79 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.บัณฑิตข้ันสูง

84 82 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 

85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปXจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา          4,419

86 84 76 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปXจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปริญญา

87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปXจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 3,577

88 86 78 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปXจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต

89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปXจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 823

90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปXจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก)

91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปXจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)



92 90 82 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปXจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง

93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปXจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  19

94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ 81.5

95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 72.5

96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารย�ประจําท่ีลาศึกษาต�อ  9

97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ แยกตามวุฒิ

ปริญญาหรือเทียบเท�า 

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ วุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท�า 

0

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ วุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเท�า

38.5

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ วุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท�า 

14

101 99 597 (สกอ.) รCอยละของอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกป�การศึกษาท่ีผ�านมา (กรณีท่ี

เลือกใชCเกณฑ�ประเมินเปUนค�าการเพ่ิมข้ึนของรCอยละฯ) 

42.94

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน�งอาจารย� 52.5

103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจํา (ท่ีไม�มีตําแหน�งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท�า

0

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจํา (ท่ีไม�มีตําแหน�งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเท�า

38.5

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจํา (ท่ีไม�มีตําแหน�งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท�า

14

106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน�งผูCช�วยศาสตราจารย�  18

107 105 112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน�งผูCช�วยศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท�า

0

108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน�งผูCช�วยศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเท�า

4

109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน�งผูCช�วยศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท�า

14

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน�งรองศาสตราจารย� 11

111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน�งรองศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท�า

0

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน�งรองศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเท�า

4



113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน�งรองศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท�า

7

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน�งศาสตราจารย� 0

115 113 120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน�งศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท�า 0

116 114 121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน�งศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท�า 0

117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน�งศาสตราจารย� ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท�า 0

118 116 595 (สกอ.) รCอยละของอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการของป�ท่ีผ�านมา 13.50

119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 4,459.47

120 118 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 3,515.60

122 120 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 943.88

124 122 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง

125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก

126 124 130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีจัดบริการใหCนักศึกษา 150

127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต�างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการ

ลงทะเบียนการใชC Wi-Fi กับสถาบัน

8,584

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหCบริการหCองสมุดและแหล�งเรียนรูCอ่ืนๆ ผ�านระบบ

เครือข�ายคอมพิวเตอร� และมีการฝlกอบรมการใชCงานแก�นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.98

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหCบริการดCานกายภาพท่ีเหมาะสมต�อการจัดการ

เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ หCองเรียน หCองปฏิบัติการ อุปกรณ�

การศึกษา และจุดเช่ือมต�ออินเตอร�เน็ตในระบบไรCสาย (จากคะแนนเต็ม 5)

3.86

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหCบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปUนอ่ืนๆ 

อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ�านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร� การบริการอนามัยและการ

รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดCานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)

3.84

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหCบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย

ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ'า ระบบกําจัดของเสีย การ

จัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ�ป'องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต�างๆ โดย

เปUนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขCอง (จากคะแนนเต็ม 5)

3.94



132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูCเรียนท่ีมีต�อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูC (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร

4.09

133 131 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา

134 132 138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 3.89

135 133 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต

136 134 140 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 4.00

137 135 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง

138 136 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 

139 137 84 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขCอมูล สําหรับ สมศ1) 693

140 138 85 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา  660

141 139 86 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดCงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม�นับรวมผูCท่ี

ประกอบอาชีพอิสระ)

360

142 140 87 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ

143 141 88 (สมศ.) จํานวนผูCสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก�อนเขCาศึกษา 9

144 142 681 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดCประจําอยู�แลCว

145 143 89 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต�อระดับบัณฑิตศึกษา 153

146 144 682 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 2

147 145 683 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ�ทหาร 0

148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดCต�อเดือน ของผูCสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดCงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค�าเฉลี่ย)

15,311.27

149 147 669 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขCอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 698

150 148 670 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขCอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)

151 149 671 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขCอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)

152 150 93 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดCรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ

97

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ�มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญา

ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

4.11

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจCางท่ีมีต�อผูCสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

4.11

155 153 96 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดCรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ



156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ�มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญา

โทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจCางท่ีมีต�อผูCสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

158 156 99 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดCรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ�มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญา

เอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจCางท่ีมีต�อผูCสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของค�าคะแนนท่ีไดCจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF

162 160 692 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีไดCรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด

163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจCางท่ีมีต�อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท 

เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

164 162 165 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเปUนผลจากวิทยานิพนธ� หรือบทความจากสาร

นิพนธ� หรือบทความจากศิลปนิพนธ� [ผลงานของผูCสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ี

ผ�านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร�วมเปUนกรรมการ

พิจารณาดCวย]

165 163 672 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ�เผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง 

26

166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings)

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติ

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

169 167 175 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรCางสรรค�จากศิลปนิพนธ�ท่ีเผยแพร� (ผลงานของผูCสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท)

170 168 176 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรCางสรรค�จากศิลปนิพนธ�ท่ีไดCรับการเผยแพร�ระดับสถาบันหรือ

จังหวัด

171 169 177 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรCางสรรค�จากศิลปนิพนธ�ท่ีไดCรับการเผยแพร�ในระดับชาติ

172 170 178 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรCางสรรค�จากศิลปนิพนธ�ท่ีไดCรับการเผยแพร�ในระดับความ

ร�วมมือระหว�างประเทศ

173 171 179 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรCางสรรค�จากศิลปนิพนธ�ท่ีไดCรับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาค

อาเซียน



174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรCางสรรค�จากศิลปนิพนธ�ท่ีไดCรับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติ 

175 173 91 (สมศ.) จํานวนผูCสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ป�การศึกษาท่ีเปUนวงรอบ

ประเมิน)

367

176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ� ท่ีตีพิมพ�เผยแพร� (ผลงานของ

ผูCสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขCอมูล TCI 

(จํานวนบทความท่ีนับในค�านํ้าหนักน้ี จะตCองไม�นับซํ้ากับค�านําหนักอ่ืนๆ)

178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค�านํ้าหนักน้ี จะตCองไม�ซ้ํากับท่ีนับในค�า

นํ้าหนักอ่ืนๆ)

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือ

ปรากฎอยู�ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค�านํ้าหนักน้ี จะตCองไม�ซ้ํากับท่ี

นับในค�านํ้าหนักอ่ืนๆ)

180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขCอมูล

การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ 

ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในค�านํ้าหนักน้ี จะตCองไม�ซ้ํากับท่ีนับในค�า

นํ้าหนักอ่ืนๆ)

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรCางสรรค�ท่ีเผยแพร� (ผลงานของผูCสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก)

182 180 589 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรCางสรรค�จากศิลปนิพนธ�ท่ีไดCรับการเผยแพร�ระดับสถาบันหรือ

จังหวัด

183 181 590 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรCางสรรค�จากศิลปนิพนธ�ท่ีไดCรับการเผยแพร�ในระดับชาติ

184 182 591 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรCางสรรค�จากศิลปนิพนธ�ท่ีไดCรับการเผยแพร�ในระดับความ

ร�วมมือระหว�างประเทศ

185 183 592 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรCางสรรค�จากศิลปนิพนธ�ท่ีไดCรับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาค

อาเซียน

186 184 593 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรCางสรรค�ท่ีไดCรับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติ

187 185 92 (สมศ.) จํานวนผูCสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ป�การศึกษาท่ีเปUนวงรอบ

ประเมิน)

188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหCบริการใหCคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว

การใชCชีวิตแก�นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

5

องค�ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา



189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหCบริการขCอมูลข�าวสารท่ีเปUนประโยชน�ต�อ

นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

5

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ�ทางวิชาการ

และวิชาชีพแก�นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

5

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรูCดCานการประกันคุณภาพไปใชCแยกตามประเภท

กิจกรรม

 - จํานวนกิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�

 - จํานวนนิสิตท่ีเขCาร�วมทุกกิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�

 - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส�งเสริมสุขภาพ

 - จํานวนนิสิตท่ีเขCาร�วมกิจกรรมกีฬาหรือการส�งเสริมสุขภาพ

 - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดลCอม

 - จํานวนนิสิตท่ีเขCาร�วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดลCอม

 - จํานวนกิจกรรมท่ีเสริมสรCางคุณธรรมและจริยธรรม

 - จํานวนนิสิตท่ีเขCาร�วมกิจกรรมท่ีเสริมสรCางคุณธรรมและจริยธรรม

192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดCรับการพัฒนาศักยภาพดCาน

งานวิจัยหรืองานสรCางสรรค�

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดCรับความรูCดCานจรรยาบรรณการวิจัย

194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรCางสรรค�ท่ีมีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร

1

195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรCางสรรค�จากภายในสถาบัน 217,250.00

196 193 149 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

197 194 150 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ

198 195 151 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 217,250.00

199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรCางสรรค�จากภายนอกสถาบัน 16,877,680.00

200 197 153 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

201 198 154 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ

202 199 155 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 16,877,680.00

203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม�นับรวมผูCลาศึกษาต�อ) 72.5

204 201 157 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

205 202 158 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ

206 203 159 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 72.5

207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม�นับรวมผูCลาศึกษาต�อ)

208 205 161 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

องค�ประกอบท่ี 4  การวิจัย



209 206 162 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ

210 207 163 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารย�ประจําท่ีลาศึกษาต�อ 9

212 209 613 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

213 210 614 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 

214 211 615 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  9

215 212 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต�อ

216 213 617 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  

217 214 618 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ  

218 215 619 - -(สกอ.) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ�ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขCอมูล TCI 

(จํานวนบทความท่ีนับในค�านํ้าหนักน้ี จะตCองไม�ซ้ํากับท่ีนับในค�านํ้าหนักอ่ืนๆ)

23

220 217 626 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

221 218 627 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ

222 219 628 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 23

223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค�านํ้าหนักน้ี จะตCองไม�ซ้ํากับท่ีนับในค�า

นํ้าหนักอ่ืนๆ)

7

224 221 629 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

225 222 630 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ

226 223 631 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 7

227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎ

อยู�ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค�านํ้าหนักน้ี จะตCองไม�ซ้ํากับท่ีนับใน

ค�านํ้าหนักอ่ืนๆ)

1

228 225 632 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

229 226 633 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ

230 227 634 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 1

231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขCอมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI 

หรือ Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในค�านํ้าหนักน้ี จะตCองไม�ซ้ํากับท่ีนับในค�านํ้าหนัก

อ่ืนๆ)

5

232 229 647 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

233 230 648 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ

234 231 649 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 5



235 232 202 (สมศ.) จํานวนผลงานสรCางสรรค�ท่ีไดCรับการเผยแพร�ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

(ผลงานของอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา)

236 233 653 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

237 234 654 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ

238 235 655 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

239 236 203 (สมศ.) จํานวนผลงานสรCางสรรค�ท่ีไดCรับการเผยแพร�ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย�

ประจําและนักวิจัยประจํา)

240 237 656 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

241 238 657 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ

242 239 658 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

243 240 204 (สมศ.) จํานวนผลงานสรCางสรรค�ท่ีไดCรับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�าง

ประเทศ (ผลงานของอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา)

244 241 659 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

245 242 660 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ

246 243 661 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

247 244 205 (สมศ.) จํานวนผลงานสรCางสรรค�ท่ีไดCรับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงาน

ของอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา)

248 245 662 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

249 246 663 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ

250 247 664 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

251 248 206 (สมศ.) จํานวนผลงานสรCางสรรค�ท่ีไดCรับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติ (ผลงานของ

อาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา)

252 249 665 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

253 250 666 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ

254 251 667 - -(สมศ.) กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใชCประโยชน�

256 253 208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรCางสรรค�ท่ีนําไปใชCประโยชน�

257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดCรับการรับรองคุณภาพ

258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดCรับการตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติ

259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดCรับการตีพิมพ�ในวารสารระดับนานาชาติ

260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ�านตามเกณฑ�โดยผูCทรงคุณวุฒิท่ี

สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตCองเกินรCอยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีใชCในการขอผลงานทางวิชาการและผ�านการพิจารณาตาม

เกณฑ�การขอตําแหน�งทางวิชาการแลCว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมี

ผูCทรงคุณวุฒิตรวจอ�านตามเกณฑ�ขอตําแหน�งทางวิชาการ (ผลงานจะตCองเกินรCอยละ 

๕๐ ของช้ินงาน)



262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 54

263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชCในการพัฒนา เฉพาะการ

เรียนการสอน

19

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชCในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 1

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชCในการพัฒนา ท้ังการเรียน

การสอนและการวิจัย

7

266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม�ต่ํา

กว�า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

3.78

267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) 

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูCบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแต�งตั้ง (คะแนน

เต็ม ๕) 

4.65

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด 72.5

270 จํานวนอาจารย�ประจําท่ีเขCาร�วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังใน

ประเทศและต�างประเทศ 25

 -  จํานวนอาจารย�ประจําท่ีเขCาร�วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการใน

ประเทศ 17

 -  จํานวนอาจารย�ประจําท่ีเขCาร�วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอก

ประเทศ 3

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดCรับการพัฒนาความรูCและทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ 

และต�างประเทศ 49

 - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดCรับการพัฒนาความรูCและทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ

45

 -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดCรับการพัฒนาความรูCและทักษะวิชาชีพต�างประเทศ

8

272 จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดCรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ระดับชาติ

 - ดCานการวิจัย

 - ดCานศิลปวัฒนธรรม

 - ดCานอ่ืนๆ

273 จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดCรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ระดับนานาชาติ

 - ดCานการวิจัย

องค�ประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค�ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ

องค�ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก�สังคม



 - ดCานศิลปวัฒนธรรม

 - ดCานอ่ืนๆ

284 รายรับท้ังหมดของคณะ  (ป�งบประมาณ) 296,104,435.82

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ

286 ค�าใชCจ�ายท้ังหมดของคณะโดยไม�รวมครุภัณฑ�อาคารสถานท่ีและท่ีดิน

 - ป�งบประมาณ 173,423,555.21

 - ป�การศึกษา

287 ค�าใชCจ�ายดCานครุภัณฑ� อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน (ป�งบประมาณ) 2,924,272.83

288 ค�าใชCจ�ายและมูลค�าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ

289 ค�าใชCจ�ายเพ่ือพัฒนาคณาจารย� (ป�งบประมาณ) 2,527,595.00

290 ค�าใชCจ�ายท่ีใชCในระบบหCองสมุด คอมพิวเตอร� และศูนย�สารสนเทศ (ป�งบประมาณ)
379,395.18

291 เงินเหลือจ�ายสุทธิ  (ป�งบประมาณ) 122,680,880.61

292 สินทรัพย�ถาวร (ป�งบประมาณ) 60,403,947.88

274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ี

สอดคลCองกับอัตลักษณ� (จากคะแนนเต็ม ๕)

275 267 579 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดCรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ�

276 268 580 (สมศ.) ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ� (คะแนนเต็ม ๕)

277 269 581 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดCรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ�

278 270 582 (สมศ.) ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ� (คะแนนเต็ม ๕)

279 271 583 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดCรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ�

280 272 584 (สมศ.) ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ� (คะแนนเต็ม ๕)

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของค�าคะแนนท่ีไดCจากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ�

282 274 689 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตท่ีไดCรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ� ท้ังหมด

283 275 668 (สมศ.) ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ� (คะแนนเต็ม ๕)

284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนCน 

และจุดเด�น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕)

องค�ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ

องค�ประกอบท่ี 97  องค�ประกอบตามอัตลักษณ�



293 277 222 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขCาสอบภาษาต�างประเทศท้ังหมด

294 278 223 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขCาสอบภาษาเกาหลี

295 279 224 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขCาสอบภาษาเขมร

296 280 225 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขCาสอบภาษาจีนกลาง

297 281 226 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขCาสอบภาษาญี่ปุ�น

298 282 227 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขCาสอบภาษาทมิฬ

299 283 229 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขCาสอบภาษาพม�า

300 284 230 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขCาสอบภาษาฟ0ลิป0โน

301 285 231 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขCาสอบภาษามลายู

302 286 232 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขCาสอบภาษามาเลย�

303 287 233 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขCาสอบภาษาลาว

304 288 234 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขCาสอบภาษาเวียดนาม

305 289 235 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขCาสอบภาษาอังกฤษ

306 290 236 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขCาสอบภาษาอินโดนีเซีย

307 291 237 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเขCาสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใชCในกลุ�มประเทศอาเซียนอ่ืนๆ

308 292 238 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านเกณฑ�การทดสอบความรูCความสามารถดCาน

ภาษาต�างประเทศท่ีกําหนดท้ังหมด (ไดCคะแนนในระดับไม�ต่ํากว�ารCอยละ 60 ของคะแนน

เต็ม)

309 293 239 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านเกณฑ�การทดสอบความรูCความสามารถดCานภาษา

เกาหลีท่ีกําหนด (ไดCคะแนนในระดับไม�ต่ํากว�ารCอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

310 294 240 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านเกณฑ�การทดสอบความรูCความสามารถดCานภาษา

เขมรท่ีกําหนด(ไดCคะแนนในระดับไม�ต่ํากว�ารCอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

311 295 241 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านเกณฑ�การทดสอบความรูCความสามารถดCาน

ภาษาจีนกลางท่ีกําหนด (ไดCคะแนนในระดับไม�ต่ํากว�ารCอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

312 296 242 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านเกณฑ�การทดสอบความรูCความสามารถดCาน

ภาษาญี่ปุ�นท่ีกําหนด (ไดCคะแนนในระดับไม�ต่ํากว�ารCอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

313 297 243 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านเกณฑ�การทดสอบความรูCความสามารถดCานภาษา

ทมิฬท่ีกําหนด (ไดCคะแนนในระดับไม�ต่ํากว�ารCอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

314 298 245 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านเกณฑ�การทดสอบความรูCความสามารถดCานภาษา

พม�าท่ีกําหนด  (ไดCคะแนนในระดับไม�ต่ํากว�ารCอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

315 299 246 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านเกณฑ�การทดสอบความรูCความสามารถดCาน

ภาษาฟ0ลิป0โนท่ีกําหนด  (ไดCคะแนนในระดับไม�ต่ํากว�ารCอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

316 300 247 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านเกณฑ�การทดสอบความรูCความสามารถดCานภาษา

มาเลย�ท่ีกําหนด (ไดCคะแนนในระดับไม�ต่ํากว�ารCอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

องค�ประกอบท่ี 98  องค�ประกอบสํานักงาน กพร.



317 301 248 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านเกณฑ�การทดสอบความรูCความสามารถดCานภาษา

มลายูท่ีกําหนด (ไดCคะแนนในระดับไม�ต่ํากว�ารCอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

318 302 249 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านเกณฑ�การทดสอบความรูCความสามารถดCานภาษา

ลาวท่ีกําหนด (ไดCคะแนนในระดับไม�ต่ํากว�ารCอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

319 303 250 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านเกณฑ�การทดสอบความรูCความสามารถดCานภาษา

เวียดนามท่ีกําหนด  (ไดCคะแนนในระดับไม�ต่ํากว�ารCอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

320 304 251 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านเกณฑ�การทดสอบความรูCความสามารถดCาน

ภาษาอังกฤษท่ีกําหนด (ไดCคะแนนในระดับไม�ต่ํากว�ารCอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

321 305 252 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านเกณฑ�การทดสอบความรูCความสามารถดCานภาษา

อินโดนีเซียท่ีกําหนด (ไดCคะแนนในระดับไม�ต่ํากว�ารCอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

322 306 253 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ�านเกณฑ�การทดสอบความรูCความสามารถดCานภาษา

ตามกฎหมายท่ีใชCในกลุ�มประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  (ไดCคะแนนในระดับไม�ต่ํากว�ารCอยละ 

60 ของคะแนนเต็ม)

323 307 608 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดCานการส�งเสริมประชาธิปไตย

324 308 609 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดCานการส�งเสริมใหCมี

คุณธรรม จริยธรรมและความเปUนไทย

325 309 610 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดCานการสรCางภูมิคุCมกันภัย

จากยาเสพติดทุกชนิด

หมายเหตุ : 1 ลําดับท่ี CdsID เปUนลําดับท่ีบนระบบ CHE QA Online  แสดงไวCเพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการ import ขCอมูลพ้ืนฐานบนระบบ CHE QA Online

2 รายการขCอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ท่ีตCองแนบทCายเล�มรายงานการประเมินตนเอง

(SAR) ขอใหCซ�อนช�องลําดับท่ีบนระบบ CHE (Column B) และช�อง CdsID (Column C)  

3 รายการ CDS ท่ีแยกเปUนกลุ�มสาขาวิชา ใหCระบุขCอมูลเฉพาะกลุ�มสาขาวิชา ของคณะ 

และใหCทําแถบเทาท่ีกลุ�มสาขาอ่ืน  ในการรายงานทCายเล�มรายงานการประเมินตนเอง

(กรุณาอย�าลบ หรือซ�อนl)

องค�ประกอบท่ี 99  องค�ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)"



4 รายการขCอมูลพ้ืนฐาน องค�ประกอบท่ี 98  ลําดับท่ี 293 - 322  สามารถลบหรือซ�อนไวCในการ

รายงานแนบทCายเล�มรายงานประเมินตนเอง  ยกเวCน คณะมนุษยศาสตร�  

คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�   คณะวิทยาการจัดการ  และ

คณะศิลปศาสตร�และวิทยาการจัดการ 

5 รายการขCอมูลพ้ืนฐาน องค�ประกอบท่ี 99  ลําดับท่ี 323 - 325  สามารถลบหรือซ�อนไวCในการ

รายงานแนบทCายเล�มรายงานประเมินตนเอง  


