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รายงานการประเมินตนเอง 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 



คํานําคํานํา  
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็นภารกิจท่ีสําคัญอย่างหนึ่งของคณะสังคมศาสตร์ เพ่ือท่ีจะ
กําหนดระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษาหนึ่งๆ ในแต่ละ
องค์ประกอบอย่างมีคุณภาพ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง และสาธารณะให้เกิดความม่ันใจว่า
สถานศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษา จึงต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการให้มีแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย และ
ได้รับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยจาก
ผลการตรวจสอบคุณภาพท้ังภายในและภายนอกในระยะเวลาท่ีผ่านมาได้สะท้อนให้ คณะสังคมศาสตร์ได้รับทราบ
ถึงจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะต่างๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะต่อไป โดยคณะสังคมศาสตร์
ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรของคณะทุกคน รวมท้ังการกระตุ้นให้ผู้บริหารของ
คณะให้ตื่นตัวในด้านคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักในการนําไปสู่ความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

  รายงานการตรวจประเมินตนเองฉบับนี้คณะสังคมศาสตร์จัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจ
ประเมินตนเอง โดยรอบระยะเวลาของการตรวจประเมิน คือ ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 
25567) ซ่ึงจะใช้รอบระยะเวลานี้กับการตรวจประเมินคุณภาพทุกองค์ประกอบยกเว้นบางองค์ประกอบ ซ่ึงจะใช้รอบ
ระยะเวลาของปีงบประมาณ ปี 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)  สาระสําคัญของรายงานการตรวจ
ประเมินตนเองเล่มนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลพ้ืนฐานของทุกหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบ
คุณภาพการศึกษา ผลการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในและวิเคราะห์ตนเอง ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามแผนพัฒนาและการปรับปรุง และแหล่งตรวจสอบ 
 

  คณะสังคมศาสตร์ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกชุดท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนบุคลากรทุกคนท่ีให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจนทําให้งานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี    เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของคณะท่ีได้ตั้งไว้ 
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                         คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้

องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 4 (ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก)    
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 12 (ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งชี้ท่ี 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 
(รายงานข้อมูล แต่ไม่นําคะแนนมาพิจารณา) รวมท้ังหมด 36 ตัวบ่งชี้  

 
  ผลการประเมินตนเองของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 9 องค์ประกอบ 
จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนผลการประเมิน 4.18 อยู่ในระดับดี โดยด้านปัจจัยนําเข้าจํานวน 4 ตัวบ่งชี้ มี
ผลการประเมิน 2.63 อยู่ในระดับพอใช้ ด้านกระบวนการ จํานวน 19 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.95 อยู่ใน
ระดับดีมาก  และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จํานวน 14 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.95 อยู่ในระดับดีมาก 
 

• ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (รวม 36 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบ 

คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค์และแผนการดําเนนิการ 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต 3.18 4.12 พอใช้ ดี 
องค์ประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ  5.00 4.00 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบที่  4 การวิจัย  4.91 3.91 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบที่  5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

4.49 2.00 ดี ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที่  6 การทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.33 3.67 พอใช้ ดี 

องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ 4.92 3.92 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

5.00 3.96 ดีมาก ดี 

คะแนนภาพรวม 4.18 3.82 ดี ดี 
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• ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานอุดมศึกษา (รวม 36 ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพบัณฑิต         2.91 3.87 พอใช้ ดี 
มาตรฐานที ่2 ด้านการบริหารจดัการการ
อุดมศึกษา 

4.27 3.94 ดี ดี 

 ก ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา  

4.95 4.45 ดีมาก ดี 

 ข ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  4.02 3.74 ดี ดี 
มาตรฐานที ่3 ด้านการสร้างและพัฒนาสงัคม
ฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

4.89 3.29 ดีมาก พอใช้ 

คะแนนภาพรวม 4.18 3.82 ดี ดี 

 
 

• ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (รวม 36 ตัวบ่งชี้) 

ด้านการบริหารจัดการ 

คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ด้านนิสิตและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 4.11 3.42 ดี พอใช้ 
ด้านกระบวนการภายใน 4.71 4.18 ดีมาก ดี 
ด้านการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวตักรรมม 3.36 3.67 พอใช้ ดี 
คะแนนภาพรวม 4.18 3.82 ดี ดี 
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• ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (รวม 36 ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

4.01 4.15 ดี ดี 

1)   ด้านกายภาพ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
2)   ด้านวชิาการ 2.89 3.99 พอใช้ ดี 
3)   ด้านการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
4)   ด้านการบริหารจัดการ 4.87 4.06 ดีมาก ดี 

2. มาตรฐานด้านการดําเนนิการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

4.32 3.62 ดี ดี 

1)    ด้านการผลิตบณัฑิต 3.84 4.18 ดี ดี 
2)    ด้านการวิจัย 4.91 3.91 ดีมาก ดี 
3)    ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม 
4.49 2.00 ดี ต้อง

ปรับปรุง 
4)    ด้านการทาํนบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
4.33 3.67 ดี ดี 

คะแนนภาพรวม 4.18 3.82 ดี ดี 

  
 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการ
ประเมิน 4.51-5.00) จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-
4.50) จํานวน 7 ตัวบ่งชี้ ตัวบง่ชี้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) จํานวน 
2 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) จํานวน 1 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 2.3 และตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 
0.00-1.50) จํานวน 1  ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 3   
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จากผลการประเมินตนเองคณะสังคมศาสตร์ มีจุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงไว้ดังนี้ 
 ประเมินตนเอง กรรมการ 

 จุดแข็ง  1. คณะสังคมศาสตร์มีหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ครอบคลุมเกือบทุกสาขา
ในด้านสังคมศาสตร์ และหลักสตูรที่เปิดสอน
ได้รับความสนใจจากผู้เรียนทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทําให้
ผลิตบัณฑิตได้ตามเปา้หมาย 
 2. คณะสังคมศาสตร์มีงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนนุการเรียนการสอน 
 3. คณะสังคมศาสตร์มีงบประมาณในการ
พัฒนานิสติให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1. คณะมีสาขาวชิาดา้นสังคมศาสตร์ที่
หลากหลาย สามารถสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง นิสิต
ที่มาเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
สาขาวชิา 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง  1.ดําเนินโครงการ/ให้บรรลุเปา้หมายตาม
แผนกลยุทธ์  

 - 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. คณะสังคมศาสตร์ยังมสีัดส่วนคุณวุฒิ
การศึกษาและตาํแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาํไม่เปน็ไปตามเกณฑ์เฉพาะ
สถาบนักลุ่ม ค1 และ ง กําหนด 
 2. คณะสังคมศาสตร์ยังมผีลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ของผู้สําเร็จในระดับปริญญาโทน้อย 
 3. คณะสังคมศาสตร์มีสัดส่วนจาํนวนนิสติใน
ระดับปริญญาโท แผน ก และนสิิตปริญญา
เอก น้อยกว่า ร้อยละ 30 (10.86) 

1. ยังไม่มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมในระดับคณะ แต่ใช้ระบบ
ของมหาวิทยาลัยทาํให้การบริการวิชาการ
แก่สังคมของคณะสังคมศาสตร์ยังไม่เป็น
ระบบ จึงมลีักษระของการนาํหลักฐานเชงิ
ประจักษ์ของการให้บริการทางวิชาการแต่
ละโครงการมาเป็นหลักฐาน เพือ่แสดงว่ามี
การดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินแต่ละ
ข้อแล้ว 
2. อาคาร 1 ส่วนที่เป็นห้องพักอาจารย์ 
และสํานักงานของแต่ละภาควิชามีลักษณะ
การจัดแบ่งพื้นที่ปะปนกัน ไม่เปน็สัดส่วน
ของแต่ละภาควิชาอย่างชัดเจน และ
ค่อนข้างแออัด 
3. การจัดเก็บสิ่งของภายในอาคาร 
ค่อนข้างรกไม่เป็นระเบียบ 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
(ต่อ) 

4. อาจารย์มีภาระงานทีไ่ม่ใช่ภาระงานทาง
วิชาการ แต่เปน็งานที่เก่ียวกับ “กลไกและ
ระบบ” การทาํงานของคณะค่อนข้างมาก 
ทําให้ไม่มีเวลาและสมาธิที่จะทํางานตาม
ภาระงานทางวิชาการ 
5. ยังมีปัญหาด้านคุณภาพของอาจารย์ ทั้ง
ด้านวฒุิการศึกษา และตําแหนง่ทาง
วิชาการ 
6. การปรับปรุงจํานวนอาจารย์ให้มีความ
เหมาะสมกับจํานวนนิสิต เนื่องจากในบาง
สาขาวชิามีอาจารย์ค่อนข้างน้อย 
7. ควรมีการพัฒนาให้สาขาวชิาต่างๆ มี
ความโดดเด่นในทางวิชาการ ไดรั้บการ
ยอมรับจากแวดวงวิชาการและวิชาชีพมาก
ข้ึน ซึ่งจะชว่ยดึงดูดผู้เรียนและทําให้บัณฑิต
ผู้จบการศึกษาจากคณะได้งานทํามากข้ึน 

 ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ประจําขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
 2. ควรมีระบบและกลไกในการจูงใจให้นิสิต
ในระดับบณัฑิตศึกษาเรียนในแผน ก ให้มาก
ข้ึน 

1. ควรพัฒนาให้มีระบบและกลไกการ
บริการทางวชิาการแก่สังคมในภาพรวมของ
คณะสังคมศาสตร์ที่ดําเนนิการตาม
กระบวนการอย่างครบถ้วน ตั้งแต่วางแผน 
ดําเนินการตามแผน กํากับติดตาม และ
ประเมินผล และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนการให้บริการวิชาการของ
คณะสังคมศาสตร์ในปีงบประมาณต่อไปได ้
2. ควรร้ือและปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร 
1 ใหม่ เพื่อให้แต่ละภาควิชามีพืน้ที่การ
ทํางาน อยู่รวมกันเป็นสัดส่วนทีช่ัดเจน
ภายในบริเวณเดียวกัน ทัง้ห้องทํางานของ
หัวหน้าภาควิชา ห้องพักอาจารย์ และ
สํานักงานฯ 
3. ทําระบบ 5 ส. อย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

ข้อเสนอแนะ (ต่อ) 4. คณะต้องพัฒนา “ระบบและกลไก” การ
ทํางานตา่งๆ เพื่อให้สามารถสนบัสนนุให้
อาจารย์สามารถทํางานตามภาระงานทาง
วิชาการได้อย่างเต็มที ่
5. การปรับปรุงคุณภาพอาจารย์ที่ทําได้ง่าย
กว่าคือ การขอตําแหน่งทา 
วิชาการของอาจารย์ ดงันัน้คณะควรจัดทํา
แผน กําหนดระยะเวลาการขอตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์แตล่ะทา่นอย่างชัดเจน 
และติดตามกํากับให้อาจารย์ทาํผลงานทาง
วิชาการให้มีความพร้อมที่จะเสนอขอ
ประเมินตําแหนง่ทางวิชาการไดท้ันที่เมื่อถึง
กําหนดเวลา 

 แนวปฏิบัตทิี่ด ี  ส่งเสริมและสนับสนนุให้คณาจารย์ บุคลากร 
และนิสติเห็นความสาํคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้วยการมสี่วนร่วม 

 - 
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บทที่ 1  
ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะ 

 

ช่ือหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมา 
 
 ช่ือหน่วยงาน 

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

  สถานท่ีตั้ง 
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เลขท่ี 50  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทร.  0 2561 3480  0 2561 3484  โทรสาร  0 2561 2738 
Home page  :  http://www.soc.ku.ac.th 

 
ตราประจําคณะ 
  

  
  
  
  

ตราประจําคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณ
ทร งน าคอยู่ ก่ึ ง ก ล า ง  ล้ อ ม ร อบด้ ว ย กลี บบั ว ค ว่ํ า  แ ล ะกลี บบั ว ห ง า ย  แล ะ มี ข้ อค ว าม 
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์” ล้อมรอบ และมีแถบข้อความ“Faculty of Social 
Sciences Kasetsart University” เป็นครึ่งวงกลมล้อมอยู่ด้านล่างชั้นนอกสุดของรูปวงกลม 

  
สีประจําคณะสังคมศาสตร์  คือ สีแดง  

  

ต้นไม้ประจําคณะ  คือ ต้นประดู่แดง    
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ประวัติความเป็นมา 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาด้านสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ.2486 เป็น
ต้นมา พร้อมๆ กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชาท่ีเปิดสอนในขณะนั้น ได้แก่ วิชา
กฎหมาย      เปิดสอนอยู่ในคณะสหกรณ์ สังกัดแผนกวิชานิติศาสตร์ ส่วนรายวิชาด้านสังคมศาสตร์ ก็
เปิดสอนเพียงบางรายวิชา ได้แก่ สังคมวิทยาเบื้องต้น สังคมวิทยาชนบท แต่ยังไม่มีภาควิชาสังกัด 
 

  ในปี พ.ศ.2509 ได้มีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์เกิดข้ึน แผนกวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จึงได้มาสังกัดอยู่ในคณะนี้ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ คันธเสวี 
เป็นหัวหน้าแผนก 
 

  คณะสังคมศาสตร์ตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2517 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี       
มีท่ีทําการอยู่ท่ีอาคารชั่วคราวหลังท่ี 4 ตรงข้ามกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เม่ือแรกก่อตั้ง 
คณะสังคมศาสตร์ยังไม่ได้มีการแบ่งส่วนราชการในคณะสังคมศาสตร์แต่อย่างใด จนกระท่ังวันท่ี 2 
ตุลาคม 2518  จึงได้มีสํานักงานเลขานุการเกิดข้ึนก่อน ต่อมาในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2518 จึงมีการ
แบ่งส่วนราชการข้ึนมาอีก 5 ส่วนราชการ นอกเหนือจากสํานักงานเลขานุการท่ีมีอยู่แล้ว คือ ภาควิชา
จิตวิทยา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 

  ต่อมาในปี พ.ศ.2522 เม่ืออาคารคณะสร้างเสร็จจึงได้ย้ายท่ีทําการคณะมาอยู่ท่ี
อาคารคณะสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน และได้เพ่ิมภาควิชานิติศาสตร์ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี               
ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2523 ภาควิชานิติศาสตร์นี้แต่เดิมสังกัดอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจเม่ือคณะมนุษยศาสตร์ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2528 ภาควิชาปรัชญาและศาสนาได้ย้ายไป
สังกัดในคณะ      ดังกล่าว และได้แยกภาควิชาภูมิศาสตร์ และภาควิชาประวัติศาสตร์ ออกจากกัน
ด้วย 
 

  ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์มีส่วนราชการในสังกัดรวมท้ังสิ้น 7 ส่วนราชการ คือ 
1.  ภาควิชาจิตวิทยา 
2.  ภาควิชานิติศาสตร์ 
3.  ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
4.  ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
5.  ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
6.  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
7.  สํานักงานเลขานุการคณะ 
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ทําเนียบคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งมาถึง ณ ปัจจุบัน มีคณาจารย์
ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดี ทําหน้าท่ีบริหารราชการภายในคณะบริหารราชการภายในคณะ ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ดังนี้ 

 

  
ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล  
วาระท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 17 กรกฎาคม 2517 - 7 เมษายน 2518 
วาระท่ี 2 (รักษาการ) ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2522- 23 ธันวาคม 2522 
 

 

 
ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี  
วาระท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 8 เมษายน 2518 - 3ตุลาคม 2521 
วาระท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 4 ตุลาคม 2526 - 3 ตุลาคม 2530 

 

 
อ.ดร.ระดม เศรษฐีธร 
ระหว่างวันท่ี 24 ธันวาคม 2522 - 30 กันยายน 2526 
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รศ.อัณณพ ชูบํารุง  
วาระท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 4 ตุลาคม 2530 - 3 ตุลาคม 2534 
วาระท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 4 ตุลาคม 2534 - 3 ตุลาคม 2538 

 

 
รศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ  
วาระท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 4 ตุลาคม 2538 - 3 ตุลาคม 2542 
วาระท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 4 ตุลาคม 2542 - 3 ตุลาคม 2546 
 

 
รศ.พวงเพชร สุรัตนกวีกุล   
ระหว่างวันท่ี 4 ตุลาคม 2546 - 3 ตุลาคม 2550 
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รศ.ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ 
ระหว่างวันท่ี 4 ตุลาคม 2550 - ปัจจุบัน 

 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายหลัก  

 
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสังคมศาสตร์  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

และสร้างจิตสํานึกรับใช้สังคม 
 

วิสัยทัศน์ 
 

คณะสังคมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ 
มีผลงานเป็นประโยชน์แก่สังคม  เป็นผู้นําทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ของคณะสังคมศาสตร์ 
 

1.  เพ่ือจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้แก่เยาวชนและประชาชน 

2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรมและมีจิตสํานึกเพ่ือส่วนร่วม 

3.  เพ่ือสร้างงานวิจัยและการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

4.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเชื่อม่ันของประเทศและความม่ันคงของรัฐ 

5.  เพ่ือให้มีระบบบริหารของคณะท่ียึดม่ันในการบริหารจัดการท่ีดี 
6.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่สู่สังคม 

 

พันธกิจของคณะสังคมศาสตร์ 
 

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาสังคมศาสตร์ สร้างคนท่ีมีปัญญา มีเหตุผล มีคุณธรรมและ
จิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม พร้อมท้ังให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้เป็นกลไกสําคัญในการนําประเทศ
ไปสู่ความผาสุกและม่ันคง 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556   - 6 -

คณะสังคมศาสตร์ มีพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย 
 

1. การผลิตบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ได้จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาจิตวิทยา นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

2. การวิจัย คณะสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางสังคมศาสตร์เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ โดยดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภายนอก 

3. การบริการทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ให้บริการทางวิชาการใน 2 ลักษณะ คือ จัดการ
เรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานในหมวดศึกษาท่ัวไปให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และให้บริการ
ด้านวิชาการ การฝึกอบรม แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมท้ังสังคม
เมืองและชนบท รวมถึงการดําเนินกิจกรรมเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะดังกล่าว 
 
เป้าประสงค์ของคณะสังคมศาสตร์ 
 

1. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ 
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งม่ันในการทํางาน และมีทักษะทางวิทยาการท่ีก้าวหน้า
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

2. เพ่ือผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยข้ันสูง และสร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือความ
เป็นเลิศ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําในระดับภูมิภาคอาเซียน 

3. เพ่ือพัฒนาวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาในการแก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน 

4. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  
5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม   
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แผนงานประจําปีของหน่วยงาน 
 

คณะสังคมศาสตร์ มีพันธประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ และมีคุณธรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1 

การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ และมีคุณธรรม 
 
เป้าประสงค์ เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความรู้ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งม่ันในการทํางานและมีทักษะ
ทางวิทยาการท่ีก้าวหน้าตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและภูมิภาค
อาเซียน 

 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ประเทศและสร้างความพร้อมรองรับสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 88.00 

2. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิต 3.96 
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ (เฉพาะ ป.ตรี) 698 

4. จํานวนนิสิตรับเข้าใหม่ด้านสงัคมศาสตร์ (เฉพาะ ป.ตรี) 971 
5. จํานวนนิสิตคงอยู่ดา้นสังคมศาสตร์ (เฉพาะ ป.ตรี) 3,515 
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มาตรการ 
1.1 จัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และภูมิภาคอาเซียน โดย

มีระบบสนับสนุนท่ีเพียงพอต่อการใช้งานและพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
1.2 พัฒนาหลักสูตร ให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

วิทยาการและเทคโนโลยี สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ
และเน้นตอบสนองความต้องการของกลุ่มประเทศอาเซียน  

1.3 ส่งเสริมการบูรณาการและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงกับการวิจัย
และการบริการวิชาการ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีเก่ง ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งม่ันในการทํางาน และ
มีทักษะทางวิทยาการท่ีก้าวหน้า 

1.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงการ งบประมาณปี 

2556 
ผู้รับผิดชอบ แหล่งเงิน 

1. โครงการจัดการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 26.947 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ งบประมาณแผน่ดิน 
2. โครงการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร 0.100 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ / 

ภาควิชา 
งบประมาณเงินรายได ้

คณะฯ 
3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชา 
- ภาควิชาภูมิศาสตร์ 

 
0.030 

 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ 

 
งบประมาณเงินรายได ้

4. โครงการพัฒนาศักยภาพในการประเมินผลการ
เรียนการสอนของคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ 

0.130 ภาควิชาภูมิศาสตร์ 0.030 
โครงการพิเศษ 0.100 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชา/ภาคพิเศษ 

5.โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภาควิชา
ภูมิศาสตร์ 

0.015 ภาควิชาภูมิศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ 
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาอาจารย์ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

6. ร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 46.00 

7. ร้อยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ 36.00 

 

มาตรการ 
2.1 เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพได้

มาตรฐาน โดยพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการให้มีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและ
เทคโนโลยี มีความมุ่งม่ันและสร้างสรรค์ในการทํางาน 

2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ร่วมปฏิบัติงานเป็นทีม และอยู่ในสังกัดหน่วยปฏิบัติการวิจัยท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะแต่ละสาขา และมีนิสิตร่วมปฏิบัติงานเพ่ือบ่มเพาะทางวิชาการท้ังระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา  
 2.3 มีระบบและกลไกในการเพ่ิมสัดส่วนคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตาม
คุณภาพมาตรฐานระดับประเทศและนานาชาติ โดยเน้นในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 

โครงการ งบประมาณปี 
2556 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งเงิน 

1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 0.240 รองคณบดีฝ่ายบริหาร /
ภาควิชา 

งบกองทุนพฒันาบุคลากร 

- โครงการสัมมนาสัญจร ภาควชิาจิตวทิยา 
- โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
- โครงการพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

0.100 
0.800 

 
0.800 

ภาควิชาจติวิทยา 
 สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมฯ 

 
สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน 

งบประมาณเงินรายได ้

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของ
คณาจารย์ภาควชิานิติศาสตร์ 
- โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการให้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก 
- โครงการอบรม สัมมนา ประชมุวิชาการและศึกษา
ดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

0.060 
 

0.010 
2.500 

 
0.200 

 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
 

งบประมาณเงินรายได ้
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โครงการ งบประมาณปี 
2556 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งเงิน 

-โครงการสัมมนาสัญจรคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
 
- โครงการอบรม สัมมนา ประชมุวิชาการ 

0.130 
 

0.130 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ 0.030 
โครงการพิเศษ 0.100 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ 0.030 
โครงการพิเศษ 0.100 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชา/ภาคพิเศษ 

-โครงการอบรม สัมมนา ประชมุวิชาการและศึกษาดู
งานทัง้ในและต่างประเทศ 

0.500 ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ งบประมาณเงินรายได ้

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการภาควชิาสังคม
วิทยาฯ (ประชุม/สัมมนา/เสนอผลงาน/อบรม) 

0.098 ภาควิชาสังคมวิทยาฯ งบประมาณเงินรายได ้

2. โครงการสปัดาห์การเขียนบทความทางวิชาการ 0.080 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ งบประมาณเงินรายได ้
3. โครงการฝึกอบรม “การจัดทาํกรณีศึกษา” 0.030 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ งบประมาณเงินรายได ้
4. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้บุคลากร 0.070 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ งบประมาณเงินรายได ้
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กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารการศึกษา 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

8. จํานวนทนุการศึกษา 78 

 
 มาตรการ 

3.1 ให้มีระบบสนับสนุนทุนการศึกษา และ/หรือ วิจัย ให้กับนิสิตทุกระดับเพ่ิมมากข้ึน  
3.2 พัฒนาการผลิตผลงาน ปรับปรุงช่องทางการนําเสนอ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน

ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร มีคุณภาพ และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 
โดยเน้นในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน  

3.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและห้องสมุดให้ทันสมัยพร้อมใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
โครงการ งบประมาณปี 

2556 
ผู้รับผิดชอบ แหล่งเงิน 

1. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 0.780 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต/ภาควิชา 

งบกองทุนพฒันานสิิต 

- โครงการจ้างนิสิตช่วยงานดา้นวิชาการของภาควชิา
นิติศาสตร์ 

0.150 ภาควิชานิติศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชา 

- โครงการจ้างนิสิตเพื่อช่วยงานอาจารย์ภาควิชา
รัฐศาสตร์ฯ 

0.200 ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชา 

2. โครงการพัฒนาห้องสมุด 0.110 รองคณบดีฝ่าย 
วิเทศสัมพันธ ์

งบประมาณเงินรายได ้
คณะฯ 

3. โครงการปรับปรุงเว็บไซต ์    
ภาควิชาภูมิศาสตร์ 0.015 ภาควิชาภูมิศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้

ภาควิชาฯ 
ภาควิชาจติวิทยา 0.050 ภาควิชาจติวิทยา งบประมาณเงินรายได้

ภาควิชา 
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กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาการรับผู้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

9. จํานวนนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ นักเรียนเรียนดีจากตา่งจังหวัด 24 

 
 มาตรการ 

4.1 พัฒนากระบวนการได้มาซ่ึงผู้เรียนท่ีจะเข้าสู่ระบบการศึกษาท่ีมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมใน
ทุกระดับ  

4.2 ปรับปรุงระบบท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนในภูมิภาคและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาสามารถเข้าศึกษา 
4.3 ดําเนินการรับผู้เข้าศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการรับนิสิตและสอดคล้องกับศักยภาพและความ

พร้อม  
 

โครงการ งบประมาณปี 
2556 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งเงิน 

1. โครงการจัดการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ
และผู้มีความสามารถพิเศษ 

- รองคณบดีฝ่ายวชิาการ /
ภาควิชา 

งบประมาณแผน่ดิน 

2. โครงการรับตรงนักเรียนเรียนดี (ต่างจังหวัด) - รองคณบดีฝ่ายวชิาการ /
ภาควิชา 

งบประมาณแผน่ดิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556   - 13 -

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมก.และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

10. จํานวนโครงการส่งเสริมและพัฒนานสิิต 10 

 
มาตรการ 
5.1 สนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสฝึกงานและสร้างเสริมประสบการณ์ในองค์การต่างๆ ท้ังภายในประเทศ 

และนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยเพ่ิมโอกาสให้กับนิสิตท่ีด้อยโอกาส พร้อมท้ังการ
สนับสนุนด้านทุน 

5.2 ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนานิสิตให้เป็นนิสิตท่ีมีคุณภาพ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยม ความมุ่งม่ันในการทํางานและทัศนคติท่ีถูกต้องแก่นิสิต พร้อมท้ังส่งเสริมให้
นิสิตมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ 

5.3 สนับสนุนกิจกรรมอันดีของนิสิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ต่อชุมชน สังคม และภูมิภาค
อาเซียน โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในชีวิตสังคมชนบทและสัมผัสวิถีชีวิตรากหญ้า ตลอดจนให้นิสิต
ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง 

5.4 ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ  เพ่ือสร้างความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 

5.5 ให้ข้อมูลข่าวสาร และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า 
 

โครงการ งบประมาณปี 
2556 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งเงิน 

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านกิจการนสิิต 0.500 รองคณบดีฝ่าย 
กิจการนิสิต/ภาควชิา 

งบกองทุนพฒันานสิิต 

2. โครงการพัฒนานิสิตสู่ประชาคมอาเซียน 0.800 รองคณบดีฝ่าย 
กิจการนิสิต/ภาควชิา 

งบกองทุนพฒันานสิิต 

3. โครงการนาํนสิิตตามรอยพระราชดาํริ 0.200 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต งบกองทุนพฒันานสิิต 
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โครงการ งบประมาณปี 
2556 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งเงิน 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติด้านทักษะวิชาการและ
วิชาชีพ 

1.500 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต/ภาควิชา 

งบกองทุนพฒันานสิิต 

- โครงการสัมมนาจิตวิทยาคลนีคิ 
- โครงการสัมมนาจิตวิทยาพัฒนาการระดบั 
ปริญญาตรี 
- โครงการสัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ระดับปริญญาตรี 
- โครงการสัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ระดับปริญญาโท 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะในการทํางานสําหรับนสิิต
ปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ 
- โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนิสิต
ปริญญาตรีสาขาวชิาจิตวทิยาอุตสาหกรรมฯ  
- โครงการศึกษาดูงานและบริการชุมชนของนิสิต
สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชนระดบัปริญญาตรี 
- โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวชิาการของนสิิต
ปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนสิิตปริญญาโทสาขาวชิาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
- โครงการศึกษาดูงานดา้นจิตวทิยาชุมชนของนสิิต
ปริญญาโทสาขาจิตวิทยาชุมชน 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท สาขาจติวิทยา
ชุมชน 
- โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นป ี
- โครงการศึกษาดูงานของนิสติระดับปริญญาตรีภาควิชา
จิตวิทยา 
- โครงการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ด้านจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
- โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพนิสิตสาขาจิตวทิยา
อุตสาหกรรมและองค์การด้วยนพลักษณ ์
- โครงการสัมมนาฝึกงานนสิิต 

     0.050 
0.040 

 
0.040 

 
0.050 

 
0.050 

 
0.050 

 
0.500 

 
0.060 

 
0.060 

 
0.500 

 
0.050 

 
0.050 
1.000 

 
0.100 

 
0.100 

 
0.025 

ภาควิชาจติวิทยาและ
สาขาวชิา 

 
” 
 
” 
 
” 
 
” 

 
” 

 
” 

 
” 

 
” 
 
” 
 

ภาควิชาจติวิทยา 
ภาควิชาจติวิทยา 

 
สาขาวชิา 

 
สาขาวชิา 

 
สาขาวชิา 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชา/สาขา/ภาค

พิเศษ 
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โครงการ งบประมาณปี 
2556 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งเงิน 

- โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน 
- โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อปลูกผังค่านิยมและ
จิตสํานึกที่ดีแก่สังคม 
- โครงการนิติสานฝันปันน้ําใจ 
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของ
นิสิต 

0.010 
0.050 
0.020 

 
0.200 
0.500 

ภาควิชานิติศาสตร์ / 
โครงการภาคพิเศษ 

” 
 
” 
” 
 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชา/ ภาคพิเศษ 

- โครงการปัจฉิมนิเทศ 
- โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา  
- โครงการทัศนศึกษาเสริมหลักสูตร 
- โครงการวารสารนิสิต 

- 
0.030 
5.600 
0.100 

ภาควิชาประวัติศาสตร์/ 
โครงการเอเชียฯ 

” 
” 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชา/ ภาคพิเศษ 

- โครงการอบรมนิสิต 4 โครงการ  
- โครงการอาจารย์พบนิสิตในทีป่รึกษา  
- โครงการเร่งรัดการทําวิทยานพินธ์และการค้นคว้า
อิสระ  
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
- โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ 

 
 

          0.730 
 

 
 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ (0.070) 
โครงการพิเศษ (0.660) 

 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชา/ภาคพิเศษ 

- โครงการตามรอยประชาธปิไตย 
- โครงการสิงห์สัมพันธ ์
- โครงการยุวชนรัฐศาสตร์ 
- โครงการปัจฉิมนิเทศ 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
- โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- โครงการอบรมและให้ความรู้ในการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยแก่นสิิตปริญญาโท 
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ทางรัฐศาสตร์ 
- โครงการสัมมนาทางรัฐศาสตร์ รัฐธรรมนูญศึกษา
และกระบวนการยุติธรรม 
- โครงการศึกษาวิชาชีพ 

0.060 
0.250 
0.065 
0.050 
0.050 
0.050 
0.050 

 
0.500 

 
0.500 

 
0.020 

ภาควิชารัฐศาสตร์/ 
โครงการ 

” 
” 
” 
” 
” 
 
” 
 
” 
 
” 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชา/ ภาคพิเศษ 
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โครงการ งบประมาณปี 
2556 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งเงิน 

- โครงการนิสิตพบทีป่รึกษา 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดบัปริญญาตรี 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดบัปริญญาโท 
- โครงการฝึกงานภาคสนาม (ป.ตรี) 
- โครงการส่งเสริมการศึกษานอกสถานที ่
- โครงการศึกษานอกสถานที่ในวิชาโบราณคดี
เบื้องต้น 
- โครงการชนบทศึกษา 
- โครงการส่งเสริมผลงานวิชาการของนิสิต (จาก
ห้องเรียนสู่โลกออนไลน)์ 

0.007 
0.007 
0.005 
0.080 
0.100 
0.060 

 
0.040 
0.020 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
” 
” 
” 
” 
” 
 
” 
” 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติด้านบุคลิกภาพ 0.350 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
/ ภาควิชา 

งบกองทุนพฒันานสิิต 

- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมของนิสิต
ภาควิชาจติวิทยา 
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักจิตวิทยาและสร้าง
สัมพันธภาพของนิสิตปริญญาโทสาขาวชิาจิตวิทยา
ชุมชน 
- โครงการคุณธรรมนําชีวติ 
- โครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลกิภาพและเสริมสร้าง
สัมพันธภาพนิสติจิตวิทยา 

0.500 
 

0.500 
 
 

0.050 
0.060 

 

ภาควิชาจติวิทยา 
 

จิตวิทยาชุมชน  
 
 

ภาควิชาจติวิทยา 
จิตวิทยาชุมชน 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชา/สาขา/ภาค

พิเศษ 

- โครงการแรกพบภาควิชาประวัติศาสตร์  
(เปิดกรุง) 
- โครงการค่ายประวตัิฯอาสาคร้ังที่ 4 
- โครงการฟุตบอลสานสัมพันธ ์
- โครงการประวัติศาสตร์ร่วมใจ 
- โครงการแรกพบ 
- โครงการออกค่ายปลูกป่า    
- โครงการเวลาของน้อง 
- โครงการสมัชชาค่าย staff อาณาบริเวณศึกษา 
- โครงการสานสัมพันธ์เอเชียฯ มก. – มธ. 
- โครงการสืบสานตํานานศิลป ์

0.010 
 

0.065 
0.005 
0.070 
0.020 
0.070 
0.015 
0.070 
0.010 
0.070 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
 
” 
” 
” 

โครงการเอเชียฯ 
” 
” 
” 
” 
” 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ/งบกองทุน

พัฒนานิสติ 
” 
” 

งบประมาณเงินรายได้
ภาคพิเศษ 

” 
” 
” 
” 

- โครงการปัจฉิมนิเทศ ภาควชิาภูมิศาสตร์ 0.005 ภาควิชาภูมิศาสตร์ งบประมาณเงินรายได ้
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โครงการ งบประมาณปี 
2556 

ผู้รับผิดชอบ แหล่งเงิน 

- โครงการปัจฉิมนิเทศ ภาควชิาสังคมวิทยาฯ 
- โครงการเรียนรู้สํารวจตัวตน 

0.005 
0.020 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
” 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติด้านคุณธรรมตาม
กรอบวิชาชีพ 

0.160 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
/ ภาควิชา 

งบกองทุนพฒันานสิิต 

- โครงการอบรมจรรยาบรรณนกัวิจัยสําหรับนสิิต
ปริญญาตรี/ปริญญาโท/บุคคลทัว่ไป 

0.010 ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติด้านพฒันาจิตสาํนึก
ต่อส่วนรวม 

0.040 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
/ ภาควิชา 

งบกองทุนพฒันานสิิต 

- โครงการสานสัมพนัธ์ผูป้่วยจิตเวช 0.050 ภาควิชาจติวิทยาและ
สาขาวชิา 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ 

- โครงการค่ายประวัติฯอาสาคร้ังที่ 4 
- โครงการออกค่ายปลูกป่า 

0.065 
0.070 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
โครงการเอเชียฯ 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ/ภาคพิเศษ 

- โครงการค่ายรัฐศาสตร์เพื่อเยาวชนและชุมชน 
“ปลูกต้นคิด(ส์)” 

0.400 ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านพฒันาจิตสาํนึก
ต่อส่วนรวม 

0.050 ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติสุขภาพและ
กายภาพ 

0.450 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
/ ภาควิชา 

งบกองทุนพฒันานสิิต 

- โครงการพัฒนาซุ้มประวัติศาสตร์ 
- โครงการฟุตบอลสานสัมพันธ์ 
-โครงการสานสัมพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
มก. – มธ.  

0.060 
0.005 

 
0.015 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
” 

โครงการเอเชียฯ 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ/กองทุนฯ 

งบประมาณเงินรายได้
ภาคพิเศษ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านพฒันาสุขภาพ
และกายภาพ ภาควิชาภูมิศาสตร์  

0.030 
 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ 0.010  
โครงการพิเศษ 0.020 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชา/ภาคพิเศษ 

- โครงการ Pol-Sci Sport day 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มรัฐศาสตร์ 

0.015 
0.050 

ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ 

- โครงการสานสัมพนัธ์ 5 สถาบนั 
- โครงการแรกพบภาควิชา (ลุยรังมด) 
- โครงการปรับปรุงห้องโครงการปริญญาโทสาขา
สังคมวิทยาประยุกต ์
- โครงการพัฒนาซุ้ม 

0.030 
0.005 
0.020 

 
0.005 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
” 
” 
 
” 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2 
การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

 
เป้าประสงค์ เพ่ือผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้งานวิจัย และสร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ 

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัย 
 

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
 
กลยุทธ์ท่ี 1  สร้างองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนองตอบต่อ

ความต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศและเป็นผู้นําในระดับนานาชาติ 
โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 

 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา (สกอ.4.3) 

100,000 

 
มาตรการ 
1.1 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างความพร้อมด้านการวิจัย ระดมทรัพยากรและร่วมใช้ทรัพยากร

เพ่ือการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศในสาขาท่ีมีศักยภาพและมีความ
พร้อม  

1.2 สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
1.3 เร่งรัดและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ รวมถึงงานวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือสร้างสรรค์

งานวิจัยท่ีสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในระดับประเทศ และนานาชาติ โดยเฉพาะใน
กลุ่มภูมิภาคอาเซียนได้ อีกท้ังยังเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

1.4 พัฒนาระบบบริหารการวิจัย โดยเน้นการบริหารเชิงรุกเพ่ือให้สามารถรองรับการก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยท่ีมีศักยภาพและพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยในภูมิภาคอาเซียน 
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โครงการ งบประมาณปี 
2556 

ผู้รับผิดชอบ  แหล่งเงิน 

1. โครงการสนับสนุนการทําวิจยัเพื่อการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ *โครงการใหม่* 

3.000 รองคณบดีฝ่ายวิจยั 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

2. โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการทางการวิจยั 0.200 รองคณบดีฝ่ายวิจยั งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

3. โครงการวิจัยสถาบนั 0.050 รองคณบดีฝ่ายวิจยั / 
ภาควิชา 

งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

4. โครงการจัดทาํวารสารสังคมศาสตร์ 0.300 รองคณบดีฝ่ายวิจยั งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

5. โครงการส่งเสริมการทาํวิจัยภาควิชา    
- โครงการวิจัยทางจิตวิทยาชุมชน 0.050 สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน งบประมาณรายได ้
- กิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในเว็บไซต์ 
 
- โครงการจัดซื้ อวั สดุการ เ รียนการสอนเพื่ อ
การศึกษา 

- 
 

0.500 

ภาควิชาประวัติศาสตร์/
โครงการเอเชียฯ 

” 

- 
 

งบประมาณเงินรายได้
ภาคพิเศษ 

- โครงการสํารวจปัญหาและความต้องการของนิสิต
ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาเอกสารวิชาการและการทํา
วิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 

0.030 
 
 
 

0.100 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ (0.010) 
และโครงการพิเศษ 

(0.020) 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
(โครงการพิเศษ) 

 

- โครงการส่งเสริมการทําวจิัยทางรัฐศาสตร์ 
- โครงการจัดทําวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ 
- โครงการจัดตั้งศูนยป์ระชาสงัคมศึกษา 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาเอกสารวิชาการและการทํา
วิจัย 

2.000 
0.500 
0.100 
0.100 

ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ 
” 
” 
” 

 

- โครงการส่งเสริมการทําวจิัยเพื่อพัฒนาภาควิชา
สังคมวิทยาฯ 
 - โครงการสํารวจปัญหาและความต้องการของนิสิต
ภาควิชาสังคมวิทยา / สงัคมวิทยาประยุกต ์

0.006 
 

0.006 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
 

” 
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาบุคลากรการวิจัยและระบบสนับสนุนวิจัย 
  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2. จํานวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาต ิ(สงป.) 

14 

 
มาตรการ 

 2.1 เร่งรัดการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้ช่วยวิจัย (RA) ท่ีมีศักยภาพและสร้างสรรค์ในการพัฒนา
งานวิจัย ท้ังงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต์ และส่งเสริมการสร้างศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากร 
อย่างบูรณาการเชื่อมโยงเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมท้ังส่งเสริมให้นักวิจัยอาวุโสเป็นพ่ีเลี้ยงด้านการวิจัย
อย่างจริงจัง  
 2.2 เร่งรัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการวิจัยให้พร้อมรองรับความต้องการ
ข้อมูลข่าวสารและความต้องการองค์ความรู้เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและรวดเร็วทันเหตุการณ์  
 2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน ในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการวิจัย  
 

โครงการ งบประมาณปี 
2556 

ผู้รับผิดชอบ  แหล่งเงิน 

1. โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้ชว่ยวิจัย 
(RA) 

0.500 รองคณบดีฝ่ายวิจยั งบประมาณเงินรายได ้

2. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

0.250 รองคณบดีฝ่ายวิจยั งบประมาณเงินรายได ้

3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับ
หน่วยงานอ่ืน 

0.180 รองคณบดีฝ่ายวิจยั งบประมาณเงินรายได ้
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ประเดน็ยทุธศาสตรที์�  3 
การถ่ายทอดองคค์วามรู้เพื�อพฒันาชุมชนและสงัคม 

 
เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา ในการแก้ไขปัญหาและ

ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
ยั่งยืน 

 
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

 
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริการวิชาการ  
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (สงป.) 6 

2. กระบวนการบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อสังคม (คะแนนเต็ม 5) 5 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สงป.) 80 

 

มาตรการ 
1.1 ผลักดัน และพัฒนาศักยภาพการดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการ การให้บริการวิชาการแก่ 

หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชนให้มากยิ่งข้ึน 
มุ่งเน้นการแสวงหารายได้ด้านบริการวิชาการ  

1.2 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างจริงจัง 
1.3 ส่งเสริมการนําหลักวิชาการและองค์ความรู้ไปสู่ปฏิบัติและใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศ  

          1.4 กระตุ้นให้เกิดความจูงใจในการพัฒนาวิชาการตลอดจนการเผยแพร่ผลงานสู่สังคม 
     1.5 พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริการวิชาการและ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสังคมท้ังในเชิงบริการและเชิงพาณิชย์แก่หน่วยงานต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556   - 22 -

โครงการ งบประมาณปี 
2556 

ผู้รับผิดชอบ  แหล่งเงิน 

1. โครงการบริการวชิาการดา้นสังคมศาสตร์ 
- โครงการบริการทดสอบทางจติวิทยา 
- โครงการตรวจวัดพัฒนาการ 
- ค่ายประมวลสีเขียว (ซ้ํา ป.4 กลยุทธ์ที่ 1) 
- โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่าน 
website ภาควิชา 
- โครงการกิจกรรมวันรพี 
- โครงการอบรมกฎหมาย 
 
- โครงการสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ 
- โครงการสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้าน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
 
- โครงการจัดฝึกอบรมด้าน GIS ตามการร้องขอของ
หน่วยงานภายนอก 
 
- โครงการสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทาง
รัฐศาสตร์ 
 
- โครงการสัมมนาวิชาการทางสงัคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา 
- อบรมการวิจัยเบื้องต้น 
- อบรมการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล้อม / 
สังคม 

 
- 

0.100 
0.150 
0.05 

 
0.200 
0.350 

 
0.040 

 
0.060 

 
 

- 
 
 

0.500 
 
 
- 
 

0.005 
0.010 

รองคณบดีฝ่ายวิจยั/
ภาควิชาจติวิทยา 

สาขาจิตวทิยาพฒันาการ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

” 
 
” 
” 

 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ 

 
โครงการเอเชียฯ 

 
 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ 
 
 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
 
” 
” 
 

โครงการบริการวิชาการ 
 
 

ภาควิชา/โครงการภาค
พิเศษ 

 
 

 
 
งบประมาณเงินรายได้

ภาควิชาฯ 
งบประมาณเงินรายได้

ภาคพิเศษ 

2. โครงการประเมินผลการให้บริการวิชาการ 
* โครงการเพิ่มเติม * 

- รองคณบดีฝ่ายวิจยั/
ภาควิชา 

โครงการบริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดํารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

 
เป้าประสงค์ เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเผยแผ่

วัฒนธรรมสู่อาเซียน 
 

แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมวัฒนธรรมในสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. จํานวนโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม (นิสิต) 7 

2. ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 80 

 

มาตรการ 
1.1 ดําเนินกิจกรรมท่ีเน้นการให้สังคมไทยตระหนักและให้ความสําคัญกับความหลากหลายทาง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นมรดกของชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือให้เยาวชนและ
สังคมได้เรียนรู้ และภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างเต็มภาคภูมิ ตลอดจนให้เป็นท่ีประจักษ์ในประชาคม
อาเซียน 

1.2 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสถาบันและภูมิภาคต่างๆ เพ่ือความเข้าใจอันดี
และก่อให้เกิดการเรียนรู้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ท้ังในบริบทของไทยและนานาประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 

 
โครงการ งบประมาณปี 

2556 
ผู้รับผิดชอบ  แหล่งเงิน 

1. โครงการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระ
ราชวงศ์ทุกพระองค์ 

0.050 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

2. โครงการไหว้ครูคณะสงัคมศาสตร์ 0.044 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

3. โครงการปัจฉิมนิเทศและอําลาครูคณะ
สังคมศาสตร์ 

0.250 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

4. โครงการจัดกิจกรรมสังคมศาสตร์เพื่อสังคมไทย 0.200 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต งบกองทุนพฒันานสิิต 
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โครงการ งบประมาณปี 
2556 

ผู้รับผิดชอบ  แหล่งเงิน 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติด้านทาํนบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

0.200 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต งบกองทุนพฒันานสิิต 

- โครงการค่ายประมวลสีเขียว           
(ซ้ํา ป.3 กลยุทธท์ี่ 1) 

0.150 ภาควิชานิติศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชา/ ภาคพิเศษ 

- โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์อยุธยา 
- โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินไทย 
- โครงการเปิดโลกประวัติศาสตร์ 
- โครงการประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีสัญจร 
- โครงการศึกษาความเป็นไทยผ่านการเรียนรู้จาก
พิพิธภัณฑ์ 
- โครงการฝึกทําสารคดีสังคมและวัฒนธรรมไทย 
- โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
- โครงการสืบสานตํานานศิลป์ 
- โครงการเรียนรู้การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติใน
ไทย 

0.030 
0.030 
0.030 
0.030 

- 
 
- 

0.030 
 

0.100 
0.070 
0.100 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
” 
” 
” 
” 
 
” 

โครงการเอเชียฯ 
 
” 

ภาควิชาฯ/ 
โครงการเอเชียฯ 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ 

” 
” 

งบจัดสรรมก.ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

” 
งบประมาณเงินรายได้

ภาคพิเศษ 
” 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ/ภาคพิเศษ 

-โครงการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม / โครงการ
บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 

0.010 ภาควิชาภูมิศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ 

- โครงการไหว้ครูภาควิชารัฐศาสตร์ 
- โครงการปลูกปา่อยู่อย่างสงิห์ตามรอยพ่อหลวง 
- โครงการเปิดถํ้าสิงห์ 

0.005 
0.050 
0.030 

ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ 

- โครงการไหว้ครูภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
- โครงการเสริมสร้างค่านิยมและจิตสํานึกให้แก่นิสิต
ในการช่วยเหลือสังคม 

0005 
0.010 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 
” 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ 

- โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ร่วมกับการจัดการ
การเรียนการสอน) 

- 
 
 

0.050 

ทุกภาควิชา 
 
 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ 

- โครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย - 
0.020 

ทุกภาควิชา 
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชาฯ 
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กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานภายใน 
  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

3. จํานวนโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม (บุคลากร) 2 

4. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 80 

 
มาตรการ 
2.1 สนับสนุนให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสมํ่าเสมอ 
2.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี และวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยการสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ การปลูกฝังจิตสํานึก ความซ่ือสัตย์ สุจริต และทัศนคติท่ีถูกต้องให้แก่บุคลากร  
 

โครงการ งบประมาณปี 
2556 

ผู้รับผิดชอบ  แหล่งเงิน 

1. โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากร 0.090 รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

2. โครงการวันคล้ายวนัสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ 
0.060 รองคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ ์
งบประมาณเงินรายได้

คณะฯ 
3. โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมภาควิชา    
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เตรียมความ
พร้อมสําหรับวิชาชีพนักกฎหมาย 

0.200 ภาควิชานิติศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม   
 

แผนงานบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารงาน 
  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ภาวะผู้นาํของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ (คะแนนเต็ม 5) 5.0 

2. ระดับความสาํเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (คะแนนเต็ม 5) 4.0 

 
มาตรการ 
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเตรียมความ

พร้อมไปสู่การพ่ึงพาตนเองในอนาคตอันใกล้ และมีการบริหารในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถรองรับการจัดการศึกษาทุกรูปแบบท่ีสนองตอบการพัฒนาของท้องถ่ิน และภูมิภาคอาเซียน โดย
คํานึงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  

1.3 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในหน่วยงานทุกระดับ  
1.4 สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เป็นสถานศึกษาชั้นนําในระดับ

นานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน 
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โครงการ งบประมาณปี 
2556 

ผู้รับผิดชอบ  แหล่งเงิน 

1. โครงการจัดทาํยุทธศาสตร์เชงิรุกและแผน ปฏิบัติ
ราชการประจาํปทีี่สอดคล้องกับ มก. 
- โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ
การภาควิชาภูมิศาสตร์ 

0.010 
 

0.115 

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ 0.015  

โครงการพิเศษ 0.100 

งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชา / ภาคพิเศษ 

2. โครงการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง 0.010 รองคณบดีฝ่ายนโยบาย งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

3. โครงการประกวดผลงานการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

0.045 รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

4. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ 0.080 รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารในเร่ืองการ
ประกันคุณภาพ 

0.100 รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

6. โครงการผลักดนัการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 0.150 รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบงบประมาณและการหารายได้ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

3. จํานวนหลักสูตรโครงการภาคพิเศษระดับปริญญาตรี - โท 12 

 
มาตรการ 
2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาระบบการหารายได้ในทุกภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการ

สอน การวิจัยและการบริการวิชาการ เพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ  
2.2 สร้างระบบ และกลไกในการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างศักยภาพการบริหารการเงินและทรัพย์สินท่ีมี

เสถียรภาพเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ซ่ึงรวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนแสวงหาแหล่งทุน
สนับสนุนใหม่ๆ ระดมทรัพยากรในการจัดหารายได้อย่างคุ้มค่า และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

โครงการ งบประมาณปี 2556 ผู้รับผิดชอบ  แหล่งเงิน 
1. โครงการจัดการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
(ภาคพิเศษ) 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

(ภาคพิเศษ) 

ประธานโครงการ
ภาคพิเศษทุก

โครงการ 

งบประมาณเงินรายได้
โครงการภาคพิเศษ 

 
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ ส่ิงแวดล้อม และการกีฬา 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

4. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (งบประมาณแผน่ดิน) 95 

5. ระดับความสาํเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน 
(คะแนนเต็ม 5) 

5.0 

 
มาตรการ 
3.1 สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบในเชิงรุก ตามศักยภาพของตนเองและตามความ

ต้องการของหน่วยงาน เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความสามัคคี รักองค์กร และเป็นนักพัฒนา 
รวมท้ังสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสริมสร้างทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร เพ่ือให้พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

3.2 พัฒนากายภาพให้สวยงาม สร้างบรรยากาศให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน  

3.3 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพและความสามัคคี  
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โครงการ งบประมาณปี 
2556 

ผู้รับผิดชอบ  แหล่งเงิน 

1. โครงการการจัดการความรู้ 0.800 รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

2. โครงการสัมมนาสญัจร  
(สายวชิาการ + สายสนับสนนุ) 

1.800 รองคณบดีฝ่าย 
วิเทศสัมพันธ ์

งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

- โครงการอบรมสัมมนาประชุมวิชาการและศึกษาดู
งานทัง้ในและต่างประเทศ 

1.000 ภาควิชานิติศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้
ภาควิชา/โครงการฯ 

3. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่งเสริมกีฬา
และสุขภาพ 

0.050 รองคณบดีฝ่าย 
วิเทศสัมพันธ ์

งบประมาณเงินรายได้
คณะฯ 

 
 
แผนงานประกันคุณภาพของคณะสังคมศาสตร์ 
 

แผนงานแผนงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์   
ประจําปี ประจําปี 25525566  --  22555577 

 

รอบปีการศึกษา 2556 ( 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 
รอบปีการศึกษา 2557 ( 1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)  

กิจกรรม 

ปี พศ.56 ปี พศ.57 
ปีการศึกษา 56   ปีการศึกษา 57 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 

ธัน
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

กุม
ภา

พัน
ธ ์

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

1. กําหนดแผนการดําเนินงานฝ่าย  
ประกันคณุภาพการศึกษา              
คณะสังคมศาสตร ์

 
 

          

 

 

2. โครงการประกวดผลงานการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(แผนงบประมาณ 45,000 บาท) 

       

 

   

 

 

3. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการ (แผนงบประมาณ 80,000 บาท) 

           
 

 

   3.1  พัฒนาและปรบัปรุงแบบจดั เตรียม
เอกสารหลักฐานตามตัวบ่งช้ีประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร ์
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กิจกรรม 

ปี พศ.56 ปี พศ.57 
ปีการศึกษา 56   ปีการศึกษา 57 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 

ธัน
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

กุม
ภา

พัน
ธ ์

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

   3.2  พัฒนาและปรับปรุงคูม่ือการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะสังคมศาสตร ์

 

          

 

 

   3.3  โครงการพัฒนามาตรฐานการ
บริหารจดัการ เรื่อง รางวัลคณุภาพการ
สร้างเสริมแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภายในคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (20,000) 

       

 

   

 
 
  

   3.4 โครงการพัฒนามาตรฐานการ
บริหารจัดการ เร่ือง ศึกษาดูงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาในการ
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบระบบ Online 
ณ สํานักงานวิทยาเขต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 

    

 

      

 

 

4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
เรื่องการประกันคณุภาพ (แผน
งบประมาณ 100,000 บาท) 
(อบรมบุคลากร) 
   -โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
เรื่องการประกันคุณภาพ “การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. สมศ. และ CHE QA Online” 
วิทยากร  
รศ.อุษณีย์ คําประกอบ  
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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5.โครงการผลักดันการดําเนินงานให้
บรรลเุป้าหมาย (แผนงบประมาณ 
150,000 บาท) 

           

 

 

   5.1  โครงการผลักดันการดําเนินงานให้
บรรลเุป้าหมาย เรื่อง การคิดและวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายรายหัวของนิสิต 
วิทยากร นางเรวดี  รุ่งจตุรงค์ 
เลขานุการคณะ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 

  

 

        

 

 

   5.2 โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านประกันคณุภาพการศึกษาแก่นิสิต 
(19 กุมภาพันธ์ 2557) 
วิทยากร   
1. อาจารย์วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ ์
2. อาจารย์กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 

  

 

        

 

 

   5.3  โครงการพัฒนา web site ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา (พัฒนาและ
ปรับปรุง) 
ดําเนินการโดย คณุมนัธญา นิลพันธ์ุ 

 

          

 

 

6.  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์  

 
          

 
 

7.  ดําเนินการจัดทํา Model Self – 
Assessment Report (SAR) และแบบ
เก็บข้อมูลดิบ 

 

          

 

 

8.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินตนเองภายในคณะ ระดับ
ภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า  

   

 

       

 

 

9.  จัดส่ง Model SAR แบบกรอกข้อมูลดบิ 
และแบบจดัเตรยีมเอกสารหลักฐาน ให้
ภาควิชา สํานักงานเลขานุการคณะ และ
โครงการสหวิทยาการ จดัทํา SAR  แบบ
กรอกข้อมลูดิบ และแฟ้มเอกสารหลกัฐาน
เพ่ือรับการตรวจประเมินภายในคณะ 
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10.  ภาควิชา สํานักงานเลขานุการคณะ 
และโครงการสหวิทยาการ ส่ง SAR แบบ
กรอกข้อมูลดิบ และแฟ้มเอกสาร  
(เมษายน 2557) 

      

 

    

 

 

11.  ตรวจประเมินภายในคณะ ระดับ
ภาควิชา โครงการสหวิทยาการ และ
สํานักงานเลขานุการ (พฤษภาคม 2557) 

       

 

   

 

 

12.  ส่งรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในคณะ มอบเงินรางวัลการ
ประกวดผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพและโครงการรางวัลคณุภาพการ
สร้างเสริมแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภายในคณะ
สังคมศาสตร์ให้ ภาควิชา โครงการสห
วิทยาการ และสํานักงานเลขานุการ 

           

 

 

13.  จัดทํา SAR และแบบกรอกข้อมูล
ดิบ แฟ้มเอกสาร และข้อมลูพ้ืนฐานผล
การดําเนินงาน (Common Data Set) 
ฉบับภาพรวมของคณะ 

      

 

    

 

 

14.  เสนอช่ือคณะกรรมการประเมินคุณ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

      
 

    
 

 

15. ประสานงาน จัดเตรียมสถานท่ี ผู้เข้า
รับการสัมภาษณ์ ขออนุมัติเงิน หนังสือ
เชิญผู้บรหิาร คณะกรรมการฝา่ยประกัน
ฯ คณาจารย์ และบุคลากรต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินและการ
รายงานผลการดําเนินงาน และการ
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ 

      

 

    

 

 

16.  กรอกข้อมูลระบบฐานข้อมลูด้าน
การประกันคณุภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE 
SYSTEM) (ก่อนประเมิน 1 สัปดาห์) 
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17.  คณะสังคมศาสตร์ส่ง SAR และ
แบบกรอกข้อมูลพ้ืนฐาน ของคณะฯ ให้
มหาวิทยาลยั 
(ก่อนการตรวจประเมิน 1 สัปดาห)์ 

        

 

  

 

 

18.  รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
(มิถุนายน 2556) 

        

 
 

  

 

 

19.  คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แจ้งรายงาน
ผลการประเมินคณุภาพฯให้คณะ
สังคมศาสตร์  
(ภายใน 1 เดือนหลังตรวจประเมนิเสร็จ) 

          

  

 

20. ปรับปรุงเล่ม SAR ตามรายงานผล
การประเมินของคณะกรรมการ (ภายใน 
2 สัปดาห์ หลังจากไดร้ับรายงานฯ) 

          

  

 

21.  ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์
พิจารณารายงานผลการประเมินคณุภาพ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ (สปค.01) 
เสนอมหาวิทยาลัย 

          

  

 

22.  ติดตามแผนพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2556 
(สปค.02) 
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 
  คณะสังคมศาสตร์บริหารงานโดยมีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและของคณะ  มีคณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้กําหนดนโยบายด้านการบริหาร มีรองคณบดี 
7 ฝ่าย ช่วยคณบดีในงานต่าง ๆ คือ  ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายวิชาการ การจัด
โครงสร้างการบริหารของคณะ ประกอบด้วย 6 ภาควิชา และมีสํานักงานเลขานุการคณะ รับผิดชอบงาน
บริหารและธุรการของคณะ 
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รายนามผู้บริหาร คณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการบริหารคณะ 
 
การบริหารงาน 
 

  เพ่ือให้การบริหารงานของคณะสังคมศาสตร์ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว 
ต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุด คณบดีจึงมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่ รองคณบดี และแต่งตั้ง
กรรมการชุดต่างๆ ในการทํางานดังนี้ 
 
ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ 
  

รองศาสตราจารย์ ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ  คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์ ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสวัตรี ณ ถลาง   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
รองศาสตราจารย์สิริกร กาญจนสุนทร   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
 

คณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสตร์ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนฤตย์พล  อุรบุญนวลชาติ  คณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพทินนา  สมุทรานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย ์ เนียมทรัพย์   หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา 
อาจารย์ สรียา กาฬสินธุ์     หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์  พงศ์ยี่หล้า  หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา   เจริญหิรัญยิ่งยศ  หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  ชาญศิลป์   หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.ปุรินทร์  นาคสิงห์    หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
อาจารย์ กังสดาล เชาว์วัฒนกุล    กรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจําคณะ 
อาจารย์ วริศรา อ่ิมพิทักษ์     กรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจําคณะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวณ์ี  บุนนาค   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556   - 37 -

หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน  
 

   ปีการศึกษา 2556 คณะสังคมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ 
(นอกเวลาราชการ) รวมท้ังหมด 15 หลักสูตร 25 สาขาวิชา โดยเป็นระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร 14 
สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร แผน ก,ข 10 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 1 
สาขาวิชา  
 

ท้ังนี้ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และหลักสูตรระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
53.33 ของหลักสูตรท้ังหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  หลักสูตรปริญญาตรี ประกอบด้วย 
 

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

        • สาขาวิชาภูมิศาสตร์ * 
 

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต มี 4 หลักสูตร 
        • สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

•••• สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภาคพิเศษ)          
         • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      
         • สาขาวิชารัฐศาสตร์ มี 5 สาขาวิชา * 
    -  สาขาวิชาการปกครอง 
    -  สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
    -  สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 
    -  สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถ่ิน 
    -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มี 1 หลักสูตร 
         • สาขาวิชานิติศาสตร์* 
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  หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย 
  หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มี 9 หลักสูตร 

    • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ* 
     • สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน* 
     • สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา (ปิดหลักสูตรชั่วคราว) 
 

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มี 6 หลักสูตร 
     •••• สาขาวิชาประวัติศาสตร์  (ปิดหลักสูตรชั่วคราว) 
     •••• สาขารัฐศาสตร์ มี 4 สาขาวิชา * 
    -  สาขาวิชาการปกครอง 
    -  สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
    -  สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 
    -  สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
     •••• สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ 
     •••• สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ) 
     •••• สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ * 
   •••• สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม * 
 

  หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย 
  หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 1 หลักสูตร 
   •••• สาขาสังคมศาสตร์ 
 

* เปิดสอนท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาสังคม  เปิดสอนท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 
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จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนในแต่ละภาควิชาและ/หรือสาขาวิชา 
(หน่วย : หลักสูตร) 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาคพิเศษ* 

เอก รวม 

ตรี 
โท 

เอก ตรี 
โท 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน ก แผน ข 

ภาควิชาจิตวิทยา          
หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

1 - - - 1* - - - 1 

สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก          
สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ          
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม          
หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

- 1 1 - - 1* 1* - 1 

หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

- 1 1 - - 1* 1* - 1 

ภาควิชานิติศาสตร์          
หลักสตูรปริญญานิติศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชานิติศาสตร ์

1 - - - 1* - - - 1 

ภาควิชาประวัติศาสตร์          
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร ์

1 - - - - - - - 1 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ภาคพิเศษ) 

- - - - 1 - - - 1 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร ์

ปิดหลักสูตรช่ัวคราว 
 

ภาควิชาภูมิศาสตร์          
หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร ์

1 - - - 1* - - - 1 

หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา 

ปิดหลักสูตรช่ัวคราว 
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ภาควิชา/สาขาวิชา 

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาคพิเศษ* 

เอก รวม 

ตรี 
โท 

เอก ตรี 
โท 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน ก แผน ข 

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์          
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง 

1 - - - 1* - - - 
 

1 

สาขาวิชาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ          
สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและความ
ปลอดภัย 

         

สาขาวิชาการบรหิารจดัการท้องถ่ิน          
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์          
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง 

- 1 1 - - 1* 1* - 1 

สาขาวิชาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ          
สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและความ
ปลอดภัย 

         

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ          
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา          
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

1 - - - - - - - 1 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต ์

 1 1 - - - - - 1 

โครงการสหวิทยาการ          
หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการความขัดแย้ง (ภาค
พิเศษ) 

- - - - - 1 1 - 1 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร ์

- 1 1 - - 1* 1* - 1 

หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาสังคม 

- 1 1 - - 1* 1* - 1 

หลักสตูรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาสังคมศาสตร ์

- - - 1 - - - - 1 

รวม 6 6 6 1 1 1 1 1 15 

หมายเหตุ –  ใส่ * ไว้ที่หลักสูตรภาคพิเศษ หากเป็นการนาํหลักสูตรภาคปกติที่มีอยู่แล้ว ไปเปิดสอน 
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หลักสูตรภาษาไทย รวมท้ังหมด 17 หลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี รวม 7 หลักสูตร 14 สาขาวิชา 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
1 หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต     
 วิชาแกน 23 23 46 
 สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 17 17 34 
 สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 10 10 20 
 สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 14 14 28 
 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 17 17 34 
2 หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภมูิศาสตร ์ 43 43 86 
3 หลักสตูรปริญญานิติศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร ์ 58 58 116 
4 หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ์ 47 - 47 
5 หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ้
- 53 53 

6 หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต    
 สาขาวิชาการปกครอง 4 4 8 
 สาขาวิชาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ 25 25 50 
 สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 21 21 42 
 สาขาวิชาการบรหิารจดัการท้องถ่ิน 26 26 52 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 84 84 168 
7 หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 
47 47 94 

รวมจํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 436 442 878 
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ระดับปริญญาโท รวม 9 หลักสูตร 12 สาขาวิชา เปิดสอน 7 หลักสูตร 10 สาขาวิชา 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
1 หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ 
15 15 30 

2 หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน 

17 17 34 

3 หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต     
 สาขาวิชาการปกครอง 14 14 28 
 สาขาวิชาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ 14 14 28 
 สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 14 14 28 
 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 14 14 28 
4 หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

ประยุกต ์
5 - 5 

5 หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ
ความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ) 

- 15 15 

6 หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
สังคมศาสตร ์

12 12 24 

7 หลักสตูรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาสังคม 

7 7 14 

8 หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิาสตร์
การวางแผนพัฒนา 

- - - 

9 หลักสตูรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิาสตร์
การวางแผนพัฒนา 

- - - 

รวมจํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 112 122 234 

 
ระดับปริญญาเอก รวม 1 หลักสูตร 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหลักสูตร จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
1 หลักสตูรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาสังคมศาสตร ์ 2 - 2 

รวมจํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 2 - 2 
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จํานวนนิสิตทั้งหมด FTES และผู้สําเร็จการศึกษา 
จํานวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 คณะสังคมศาสตร์ 
(ใช้ข้อมูลสํานักทะเบียนและประมวล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556) 

ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังหมด 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ปริญญาตร ี 1,560 2,068 - - 3,628 
ประกาศนียบัตรบัณฑติ - - - - - 
ปริญญาโท แผน ก 180 187 - - 367 

แผน ข 25 580 - - 605 
ปริญญาเอก 17 - - - 17 
รวมจํานวนนสิิตท้ังหมด 1,782 2,835 - - 4,617 
รวมจํานวนนิสติปรญิญาโท แผน ก 
และปรญิญาเอก 

197 187 - - 384 

ร้อยละของจํานวนนิสิตปริญญาโท 
แผน ก และปริญญาเอกต่อจํานวน
นิสิตท้ังหมด 

11.05 6.60 - - 8.32 

 
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังหมด 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ปริญญาตร ี 1,758.57 1,794.47 - - 3,553.04 
ประกาศนียบัตรบัณฑติ - - - - - 
ปริญญาโท แผน ก 160.43 - - - 994.43 

แผน ข      
ปริญญาเอก      
รวม FTES 1,919.00 2,628.47 - - 4,547.47 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
(ใช้ข้อมูลสํานักทะเบียนและประมวลผล ณ วันท่ี......) 

ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมท้ังหมด 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ปริญญาตร ี 345 412 - - 757 
ประกาศนียบัตรบัณฑติ - - - - - 
ปริญญาโท แผน ก 28 28 - - 56 

แผน ข 2 244 - - 246 
ปริญญาเอก - - - - - 
รวมจํานวนบัณฑิตท้ังหมด 375 684 - - 1,059 

 
 
จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  
   (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าท่ี)  
  (การนับจํานวนบุคลากร กําหนดให้นับท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป  คิดเป็น 1 
คน   6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้) 
จํานวนอาจารย์ประจํา (FTET) (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ - 27 14 41 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - 3 19 22 
รองศาสตราจารย ์ - 3 6 9 
ศาสตราจารย ์ - - - - 

รวม - 33 39 72 

 
จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ - 9 - 9 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - 1 - 1 
รองศาสตราจารย ์ - - - - 
ศาสตราจารย ์ - - - - 

รวม - 10 - 10 
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จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (FTET) (รวมลาทุกประเภท) 
วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ - 36 14 50 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - 4 19 23 
รองศาสตราจารย ์ - 3 6 9 
ศาสตราจารย ์ - - - - 

รวม - 43 39 82 
 
 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 

ประเภท 
จํานวนบุคลากร (คน) 

ต่ํากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

นักวิจัย - - 2 - 2 
ช่วยวิชาการ - 46 13 - 59 

รวม - 46 15 - 61 
แรงงาน เชน่ พนักงานทําความสะอาด 
พนักงานขับรถ ฯลฯ 

11 - - - 11 

รวมทั้งหมด 11 46 15 - 72 
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ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานท่ี 
รายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท งบประมาณ (บาท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ 
แผ่นดิน : เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

รวม 23,844,714.69 163,529,774.40 187,374,489.09 100 12.73 : 87.27 
-  งบบุคลากร 20,188,729.33 6,933,599.55 27,122,328.88  74.44 : 25.56 
-  งบดําเนินการ 2,320,585.36 85,341,124.37 87,661,709.73  2.65 : 97.35 
-  งบลงทุน 1,128,000.00 10,263,088.95 11,391,088.95  9.90 :90.10 
-  งบอุดหนุน 207,400.00 23,146,834.08 23,354,234.08  0.89 : 99.11 
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ - 37,845,127.45 37,845,127.45  0.00 : 100 

 
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวนเงิน (บาท) 
-  งบประมาณแผ่นดิน 47,044,700.00 
-  งบประมาณเงินรายได ้ 65,635,106.00 

รวมท้ังหมด 112,679,806.00 
สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้   41.75 : 58.25 

 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
งบประมาณ (บาท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
-  งบบุคลากร 43,512,100.00 6,973,024.00 50,458,124 
-  งบดําเนินการ 2,268,500.00 20,056,671.00 22,325,171.00 
-  งบลงทุน 1,093,800.00 774,500.00 1,868,300.00 
-  งบอุดหนุน 170,300.00 20,895,800.00 21,066,100.00 
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ - 555,800.00 555,800.00 
-  งบสํารองจ่าย - 1,730,199.00 1,730,199.00 

รวมท้ังหมด 47,044,700.00 50,985,994.00 98,030,694.00 
หมายเหตุ : คณะ+วิชา ภาคปกต ิ
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อาคารและสถานท่ี 
ชื่ออาคาร ปีที่เร่ิม

ใช้ 
พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคารประหยัด
พลังงาน (ใช่/ไมใ่ช่) อาคารที่ ชื่ออาคาร 

1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ 2521 3,871.32 ไม่ใช ่
2 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์ 2531 3,572.61 ไม่ใช ่
3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ 2541 2,570.50 ใช่ 
4 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ 2552 10,090.29 ใช่ 

 
 

ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ 

• พ้ืนที่ภาพรวมของคณะ จํานวนพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 

1. พื้นที่แนวราบทัง้หมด  6,061.43 

2. พื้นที่ชัน้ 1 ของทุกอาคารรวมกัน  4,046.30 

3. พื้นที่ที่เปน็ถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับ
ผิวหน้าโดยวัสดปุระเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาด
ยางมะตอย ฯลฯ  

1,457.50 

4. พื้นที่ภายในอาคารที่เปน็ Green Area  - 

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

• รถของคณะ จํานวน (คัน) 

1. รถยนต์ทุกประเภท 5 
2. รถจักรยานยนต ์ 3 
3. รถจักรยาน - 
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ผลงานเด่นท่ีภาคภูมิใจ 
 
ภาควิชาจิตวิทยา 
 

    เนื่องจากภาควิชาจิตวิทยาเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ อันจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาฯจึงจัดสรร
งบประมาณในการดําเนินโครงการ ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนานิสิตในหลากหลายมิติท้ังการพัฒนาความเข้มแข็งใน
เชิงวิชาการโดย การจัดสัมมนาวิชาการหลากหลายหัวข้อท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นอกจากนั้น
ยังมีการจัดการ ศึกษาดูงานอันสอดคล้องกับเนื้อหาทางวิชาการแต่ละสาขาวิชา อันจะเอ้ือประโยชน์ให้นิสิต
มีประสบการณ์เชิงวิชาการนอกชั้นเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในมิติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ภาควิชาจิตวิทยาจัดโครงการเสริมสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณให้แก่นิสิตใน
หัวข้อคุณธรรมนําชีวิตอีกท้ัง จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา อันเป็น
การส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของภาควิชาจิตวิทยา
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ในด้านสํานึกดี นอกจากนี้ ภาควิชาจิตวิทยายังให้ความสําคัญ
กับการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก อันได้แก่ 
โครงการตรวจวัดพัฒนาการเด็ก และโครงการสานสัมพันธ์ผู้ป่วยจิตเวช และดําเนินโครงการบริการวิชาการ
แก่หน่วยงานภายใน คือ โครงการบริการทดสอบและให้คําปรึกษาทางจิตวิทยา 

 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
 

 ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้นํานิสิตเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์ 
และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 6  เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกการนําเสนอผลงานต่อบุคคล
ท่ัวไป และในการนี้   นิสิตชั้นปีท่ี 4 ได้รับรางวัลดังนี้  
 

• นางสาวนันทกานต์ เจียมศรีกุล และนาวสาวสุธาทิพย์ ผ่องสุคนธ์ ได้รับรางวัลดีเด่น
การนําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “การประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัยต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย” 

• นายธนากร ขุนศรี และนางสาวฤทธิดา นิ่มอนงค์ ได้รับรางวัลดีเด่นนําเสนอผลงาน
วิชาการภาคโปสเตอร์ ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “เผด็จการทางเวลาจากนโยบายรถคันแรก” 

• นายปรเมษฐ์ ทองอินทร์ และนางสาวสโรชา ชนะชล ได้รับรางวัลชมเชยนําเสนอ
ผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการ
ให้บริการเขตการศึกษาท่ีเกิดจากนโยบายการยุบโรงเรียน” 
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• นางสาวปรีชญา กิตติภควัต และนางสาวอรอุมา โหมดนอก ได้รับรางวัลชมเชย
นําเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “การจัดระดับสภาวะสบาย
ของพ้ืนท่ีอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

 
คณาจารย์ในภาควิชาได้รับรางวัลด้านการวิจัยและบริการวิชาการดังนี้ 

• อ.ดร.สุพรรณิกา โกยสิน ได้รับรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับ
นานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI 

• ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรยได้รับรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับ
นานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus 

• รศ.ดร.สากล สถิตย์วิทยานันท์ ได้รับรางวัลการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ได้จัดทําโครงการฝึกการวิจัยภาคสนาม ทําแผนท่ีวัฒนธรรม “วิถี
ชีวิตท้องถ่ินริมน้ํา ณ อัมพวา” ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับชุมชนท้องถ่ินในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินไทย ส่งผลทําให้อาจารย์และนิสิตได้เข้าไปเรียนรู้วิถีชุมชน “ย่านอัมพวา” ท้ังใน
ประเด็นประวัติศาสตร์ชุมชน ประเด็นวิถีชีวิตท้องถ่ินและประเด็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ รวมท้ังยัง
สามารถนําองค์ความรู้ท่ีได้ไปต่อยอดทําเป็นงานวิจัยของนิสิตท่ีมีอาจารย์ผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาการทําวิจัยอีก
ชั้นหนึ่งซ่ึงจะมีการนํางานวิจัยชิ้นนี้เป็นเผยแพร่ต่อในเว็บไชต์ของภาควิชาประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ผู้สอนก็
จะนํางานวิจัยชิ้นนี้ไปใช้เป็นตัวแบบในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินต่อไปด้วยเช่นกัน 
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ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์
 

วารสาร รัฐศาสตร์ปริทรรศน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ริเริ่มจัดทําวารสาร รัฐศาสตร์ปริทรรศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้ึนเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2555) และ
ดําเนินการต่อเนื่อง ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2556) เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีสําหรับคณาจารย์ และ
นักวิชาการ/นักวิจัย ของภาควิชาฯ ตลอดจนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจท่ัวไปในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดความเห็นในทางวิชาการ สาขา “รัฐศาสตร์” กับแวดวง
วิชาการภายนอก 
 
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
    นอกเหนือจากนี้ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ยังได้มีการดําเนินการจัด
ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา “ระดับชาติ” ครั้งท่ี 3 และ 4 ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย เพ่ือเป็นเวที ให้นิสิต/นักศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต ตลอดจนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้สนใจท่ัวไป ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอผลงานวิชาการและวิจัย โดยจะมีการจัดการประชุมเช่นนี้ต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง 
 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาภาคภูมิใจ 
 

1. รางวัลการแข่งขันทางวิชาการและวิจัยระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ 
1.1 รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิจัยดีเด่นของนิสิตได้แก่ นางสาวสุภาทิพย์ เชื้อสายงาม  

นางสาวสุดารัตน์ บริพันธ์  และนางสาวพัชรี ศรีรอด 
1.2 รางวัลชนะเลิศ โปสเตอร์วิชาการดีเด่น ได้แก่ นายชาญบดินทร์ ทรัพย์ถนอม 
1.3 รางวัลรองชนะเลิศโปสเตอร์วิชาการดีเด่น อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกติกา พรรณบัวตูม 
1.4 รางวัลชมเชยโปสเตอร์วิชาการดีเด่น 2 รางวัล ได้แก่ 1. นางสาววัลย์ลิกา หารต๊ะ  

นายนิรุตน์ ชัยจันทร์ นางสาวเฉลิมขวัญ พงษ์พิชิต และ 2. นางสาวปิ่นหทัย เนื้อนิ่ม นางสาวมัณฑณี ศรี
จันทร์ และนางสาวสยุมพร ปัญญา 
 

  2.  การจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง 
เวทีทางวิชาการให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชา 
 

  3.  การจัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง Hormones The series กับปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นการ
ดําเนินการโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เนื้อหาซีรี่ย์กระแสนิยมของวัยรุ่นเชื่อมโยงกับมุมมอง
และปรากฎการณ์ท่ีเป็นจริงในสังคม 
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 4.  การจัดโครงการสังคมสู่สังคม เป็นการเข้าไปร่วมซ่อมแซมลานอเนกประสงค์และจัดทําห้อง
อาเซียนให้กับโรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) ต.กบเจา อ.บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือ
เป็นการสร้างจิตสํานึกให้กับนิสิตในการทํางานเพ่ือสังคมและสามารถทํางานร่วมกับชุมชนได้ ท้ังนี้ได้รับคํา
ชมเชยจากผู้นําในชุมชนท่ีเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว 
 

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม 
 

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม ได้สนับสนุนให้คณาจารย์และ
บุคลากรทางด้านการวิจัยพัฒนาศักยภาพการวิจัย จนเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานราชการและเอกชน หลาย
โครงการ และได้รับการยอมรับให้เป็นท่ีปรึกษาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังหน่วยงานราชการ
สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชน อย่างเช่น โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาลนครปากเกร็ด  โครงการพัฒนาระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (GIS) และโครงการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นท่ี 4   

 

นอกจากนี้ โครงการฯ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับของหน่วยงานและผู้รับบริการ โดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อย่างเช่น การ
ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตร “ปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) รวมท้ังแนวทางการตรวจสอบ ข้อสังเกตจากความผิดพลาดในการจ่ายเงินกองทุนจากสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รุ่นท่ี 5” เป็นต้น 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 
 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปี
การศึกษา 2555 ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

1. ควรให้ความสําคัญในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ของคณะให้ชัดเจน
อย่างเป็นระบบ เพื่อนาํมาใช้
ประโยชน์ในการกําหนดทิศ
ทางการดาํเนินงานในอนาคตและ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี

คณะสังคมศาสตร์ได้ดาํเนินการทบทวน
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกวิเคราะห์จุด 
แข็งและจุดอ่อนและจัดทําแผนกลยุทธ ์

คณบด ี

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

1. ควรเพิ่มจํานวนนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

ดําเนินการรับอาจารย์ใหม่แทนอาจารย์เดิมที่
เกษียณอายุราชการแล้ว 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2. การจ้างอาจารย์พิเศษเป็นการ
แก้ไขปัญหาในระยะสั้น ควร
พิจารณาการเพิ่มอัตราตําแหนง่
อาจารย์ ให้สอดคล้องกับภาระงาน
ในภาพรวม 

ดําเนินการบรรจุอาจารย์ใหม่ในวุฒิปริญญาเอกแล้ว รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

3. การสนบัสนุนให้อาจารยไ์ป
เพิ่มเติมคุณวุฒิทางการศึกษา ควร
มีการปรับหลักเกณฑ์ของกองทุน
พัฒนาบุคลากรในเร่ืองคุณสมบตัิ
ของผู้รับทุนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของการใช้งานอาจารย์
ปริญญาเอกของคณะ 

- ดําเนินการบรรจุอาจารย์ใหม่แทนอาจารย์เดิมที่
เกษียณอายุราชการแล้ว 
- อาจารย์ได้ตาํแหน่งทางวชิาการเพิ่มข้ึนและอยู่น
ระหว่างพิจารณาผลงานทางวิชาการในการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

1. ควรนาํโครงการ/กิจกรรมของสโมสร
นิสิตมานาํเสนอเปน็ข้อมูลคณะ
มากกวา่โครงการ/กิจกรรมของภาควิชา 
เพื่อให้เกิดความเปน็เอกลักษณ์ของ
ความเปน็คณะสังคมมากข้ึน 

ดําเนินการจาํแนกโครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยแยก
เป็นส่วนของคณะ ภาควิชา และนิสิต 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

1. ควรแปลงแผนกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติการประจาํปดี้านการ
วิจัยและถ่ายทอดไปยงัภาควชิา
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

มีแผนปฎิบัติการประจาํปี และถ่ายทอดไปยงั
ภาควิชา หนว่ยงานที่เก่ียวข้องแล้ว 

รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบริการวิชาการ 

2. ควรจัดทําตัวบ่งชี้ พร้อมทั้ง
กําหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบง่ชี้
ที่ใช้วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธไ์ว้ใน
แบบรายงานผลการดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาํปีให้
ครบถ้วนและชัดเจน 

อยู่ระหว่างดําเนนิการ รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบริการวิชาการ 

3. คณะควรจัดสรรเงินจากภายใน
คณะเพื่อสนับสนุนการทําวิจยัให้
มากข้ึนและประชาสัมพนัธ์ไปยัง
คณาจารย์ให้ทั่วถึง 

มีโครงการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1. คณะควรจัดตั้งศูนย์บริการ
วิชาการเพื่อความเปน็เลิศและ
พัฒนาขีดความสามารถของผู้นาํ
ท้องถ่ิน โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยูใ่น
ศาสตร์สาขาต่างๆ ของคณะเปน็
ฐานในการให้บริการวิชาการ 

มีการจัดกลุ่มวิจัยตามสาขาของแต่ละภาควชิา และ
ส่งข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการ
สนับสนนุจากมหาวทิยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. คณะควรจัดสรรทุนสําหรับ
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับองค์
ความรู้ของคณะและมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับตา่ง ๆ 
 
 
 
 

ดําเนินการกระตุน้ให้มีการขอทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบริการวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

1. ควรให้ความสําคัญในการ
ติดตามและประเมินผล ให้มีการ
นําเอาความรู้ทีไ่ด้จากการจัดทํา 
KM ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ของบุคลากร 

ดําเนินการจัดโครงการ KM ในการให้ความรู้แก่
บุคลากรที่ทาํหน้าที่แนะนําข้อมลูการเข้าศึกษาใน
โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต ประจําปี 2556 
สรุปผลการประเมินโครงการฯ เท่ากับ 4.25 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
คณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินการ “การ
จัดการความรู้ภายใน
หน่วยงาน” 

2. ควรให้ความสําคัญในการ
ติดตามประเมนิผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ 
เพื่อนํามาใชป้ระโยชน์ในการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะ
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดําเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศของคณะ มีระดบัความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ 3.40 
 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

3. ควรให้ความสําคัญในการจัดทํา
ระบบบริหารความเสี่ยงให้ได้อยา่ง
น้อย 3 ด้านและอย่างเปน็ระบบให้
ครบถ้วนตามหลักการ 

ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงครบทั้ง 3 ด้าน 
คือ 1.ด้านภารกิจหลักการเรียนการสอน  
     2.ด้านภัยภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิ
     3.ด้านบริหารจัดการ (ความปลอดภัย) 
ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ด้านได้ผา่นที่
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะในการคิด
วิเคราะห์ตามแบบฟอร์ม Risk Matrix ของ
มหาวิทยาลยั 

รองคณบดีฝ่าย
นโยบายและแผน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

1. ควรนําข้อมูลดา้นการเงินมา
วิเคราะห์ “เพิ่มเติม” เช่นการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงาน 
(Unit Cost) ของโครงการ/
กิจกรรมหรือต่อหัวของนิสิต การ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
รายรับและรายจ่าย เปน็ตน้ เพื่อ
นํามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในการควบคุมและ
จัดการได้อย่างมปีระสทิธิภาพและ
ประสิทธผิล 

จัดโครงการผลักดนัการดําเนนิงานให้บรรลุเป้าหมาย 
เร่ือง การสัมมนาการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต  
มีค่าใช้จ่ายทั้งสิน้ 15,172.80 บาท สรุปผลการ
ประเมินโครงการฯ ร้อยละ 3.87 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
รองคณบดีฝ่าย
นโยบายและแผน 
รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556   - 55 -

ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 
ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. การจัดเก็บเอกสาร เพื่อการ
ตรวจประเมินคุณภาพ ควรให้ตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐานรายข้อในแต่
ละ  ตัวบง่ชี้ เชน่ จํานวนโครงการ/
กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 
หรือทุนสนับสนุนงานวิจัย ไม่ควร
นํามาใส่ปนในตารางเดียวกัน 

- จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการในเร่ืองการ
ประกันคุณภาพ “การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. สมศ. และ 
CHE QA Online” มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 36,436.00 
บาท สรุปผลการประเมินโครงการฯ ร้อยละ 4.44 
 

- จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ 
เร่ือง ศึกษาดูงานดา้นประกันคุณภาพการศึกษาใน
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบระบบ Online ณ 
สํานักงานวทิยาเขต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรี
ราชา มีค่าใช้จ่ายทั้งสิน้ 5,446.00 บาท 
 

- ตรวจทานเอกสารหลักฐานให้ตรงกับเกณฑ์/ตัวบ่งชี ้

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. การเขียนผลการดาํเนินงานใน
แต่ละตัวบง่ชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
แต่ละข้อควรอธิบายรายละเอียดว่า 
ทําอะไร อย่างไร ไม่ควรคัดลอกชื่อ
เร่ืองของเกณฑ์มาตรฐาน แตล่ะข้อ
แล้วบอกว่ามีการดําเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานนั้นๆ 
3. ไม่พบเอกสารหลักฐานตามที่
ระบุหมายเลขไว้ในแฟ้มแตล่ะ
องค์ประกอบ 

- ตรวจทานเอกสารให้ตรงกัตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ที่
ระบ ุ
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บทที่ 2  
การรายงานผลการดําเนินงาน 

 
รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการ
ดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น คณะสังคมศาสตร์ 
ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซ่ึงเป็น
ระบบท่ีใช้สําหรับหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่า
คะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 

  ผลการประเมินตนเองของคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 9 
องค์ประกอบ จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ ไม่รวมตัวบ่งชี้ 
4,12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน 4.18 อยู่ในระดับดี โดยด้านปัจจัยนําเข้า
จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 2.63 อยู่ในระดับพอใช้ ด้านกระบวนการ จํานวน 19 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมิน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก  และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จํานวน 14 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 3.82 
อยู่ในระดับดี  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉล่ีย 
3.82 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง ป.2 
 

ตาราง ป.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน รวม 36 ตัวบ่งช้ี  

องค์ประกอบคุณภาพ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

คณะ กก. คณะ กก. คณะ กก. คณะ กก. คณะ กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 2.16 4.70 4.75 4.00 2.99 3.86 3.18 4.12 พอใช้ ดี 
องค์ประกอบท่ี 3 - - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 3.50 4.82 3.82 4.91 3.91 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบท่ี 5 - - 5.00 1.50 3.97 2.50 4.49 2.00 ดี ต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบท่ี 6 - - 5.00 3.00 4.00 4.00 4.33 3.67 ดี ดี 
องค์ประกอบท่ี 7 - - 5.00 3.75 4.60 4.60 4.92 3.92 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบท่ี 8 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาด 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 9 - - 5.00 4.00 5.00 3.92 5.00 3.96 ดีมาก ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.63 4.78 4.95 3.67 3.82 3.71 4.18 
 

3.82 ดี ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดี ดี * ไม่รวมคะแนนตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 15 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสังคมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผล
การดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน หมาย

เหตุ 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

( / - บรรลุ , 
x - ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 

คณะ กก. คณะ กก. คณะ กก. คณะ กก. คณะ กก.  

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 8 ข้อ - - - - 8 8 / / 5.00 5.00  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 7 ข้อ - - - - 6 6 × × 4.00 4.00  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 40 39  82  47.56 49.26 / / 3.96 4.11  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 15 9  82  10.98 11.13 × / 1.83 5.00  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 7 ข้อ - - - - 7 5 / × 5.00 

 
4.00  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 7 ข้อ - - - - 7 7 / / 5.00 5.00  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 7 ข้อ - - - - 7 5 / × 5.00 3.00  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 6 ข้อ - - - - 7 6 / / 5.00 5.00  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8 5 ข้อ - - - - 5 5 / / 5.00 5.00  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 
๑ 

80 392  465  84.30 84.65 / / 4.22 4.23  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 
๒ 

3.51 -  -  4.04 4.04 / / 4.04 4.04  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 
๓ 

15 21.75  336  6.47 11.09 × × 1.29 2.22  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน หมาย

เหตุ 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

( / - บรรลุ , 
x - ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 
๔ 

50 - - - - - - - - - ยังไม่มผีู้สําเร็จ
การศึกษา 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 
๑๔ 

3.51 331  82  4.04 4.57 / / 3.36 3.81  

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 7 ข้อ - - - - 7 6 / × 5.00 4.00  

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 6 ข้อ - - - - 6 5 / × 5.00 4.00  

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 6 ข้อ - - - - 7 6 / / 5.00 4.00  

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 6 ข้อ - - - - 6 4 / × 5.00 3.00  

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 75,000 
บาท/คน 

24,20
9,538.

40 

 72  336,2
43.59 

327,1
54.57 

/ / 5.00 5.00  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 
๕ 

ร้อยละ 50 13.88  84  16.5 10.97 × / 5.00 5.00  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 
๖ 

ร้อยละ 12 15  84  17.86 8.77 / × 4.46 2.19  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 
๗ 

ร้อยละ 10 9.75  84  11.61 8.55 / / 5.00 4.28  

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 5 ข้อ - - - - 5 3 / / 5.00 3.00  

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 5 ข้อ - - - - 5 0 / × 5.00 0.00 ไม่พบการ
สํารวจความ
ต้องการของ
ชุมชน
โครงการที่
นําเสนอมี
กระบวนการ
ไม่ครบเกณฑ ์

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 
๘ 

ร้อยละ 20 3  17  17.65 64.71 / / 2.94 5.00  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 
๙ 

5 ข้อ - - - - 5 0 / × 5.00 0.00 ไม่พบเอกสาร
หลักฐาน
ยืนยันการ
ดําเนินงาน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 5 ข้อ - - - - 6 3 / × 5.00 3.00  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 
๑๐ 

4 ข้อ - - - - 4 3 / × 4.00 3.00  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 
๑๑ 

4 ข้อ - - - - 4 5 / / 4.00 5.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน หมาย

เหตุ 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

( / - บรรลุ , 
x - ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 7 ข้อ - - - - 7 6 / × 5.00 4.00 คณะกรรมกา
รประเมินผล
การ
บรหิารงานฯ 
แต่ยังไม่มี
ข้อมูล/
หลักฐานว่า
ผู้บริหารนํา
ผลการ
ประเมินไป
ปรับปรงุการ
บรหิารงาน
อย่างไร 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 5 ข้อ - - - - 5 2 / × 5.00 2.00 -ประเด็น
ความรู้ที่
กําหนดไม่ใช่
ด้านการผลิต
บัณฑิตและ
การวิจัย 
-ไม่มีการ
กําหนด
เป้าหมายตาม
ประเด็น
ความรู้ตาม
เกณฑ์
มาตรฐานข้อ
ที่ 1  
-ยังไม่มีการ
นําองค์ความรู้
ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติจริง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.3 4 ข้อ - - - - 5 4 / × 5.00 4.00 ไม่มีข้อมูล/
หลักฐานการ
นําผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจฯมา
ปรับปรงุ
ระบบฯ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 6 ข้อ - - - - 6 6 / / 5.00 5.00  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 
๑๓ 

4.51 - - - - 4.60 4.60 / / 4.60 4.60  

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 7 ข้อ - - - - 7 7 / / 5.00 5.00   

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1 8 ข้อ - - - - 9 7 / × 5.00 4.00  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 
๑๕ 

3.51 - - - - 4.43 3.92 / / 4.43 3.92  
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 
  คณะสังคมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ซ่ึงไม่นําคะแนน
มาประเมินท้ัง 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 2 หรือ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 4 หรือ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 6 หรือ 

7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 8 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ี
สอดคล้องกับนโยบายของ
สภาสถาบัน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถาบัน 
และได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน โดยเป็นแผนท่ี
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2551 – 2554)  

คณะสังคมศาสตร์ได้นําข้อมูลการ

วิเคราะห์ SWOT จากการ

ประชุมสัมมนาสัญจรคณาจารย์ระหว่าง

วันท่ี 1 – 4 มิถุนายน 2555 และข้อมูล

จากแบบสอบถามบุคลากรภายในคณะ

ระหว่างวันท่ี 19-31 กรกฎาคม 2555 

นํามาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

(พ.ศ.2555 - 2558) และแผนปฏิบัติ

ราชการ 10 ปี (พ.ศ.2556 – 2565)  

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2556 ของ
คณะสังคมศาสตร์ได้ปรับประเด็น
ยุทธศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2556 – 2565) 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
ปรับลดจาก 7 ประเด็น เหลือ 5 
ประเด็น ดังน้ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 

1.1-1-1 เอกสารแผนกลยุทธ์/นโยบายของ
มหาวิทยาลัย (2556-2565) 
1.1-1-2 เอกสารแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และ 10 ปีของคณะ 
1.1-1-3 เอกสารแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2556 
1.1-1-4 เอกสาร Web site  ท่ีแสดงการ
เผยแพร่ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
1.1-1-5 เอกสารวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างปรัชญา หรือปณิธาน กับนโยบาย
และกลยุทธ์ 
1.1-1-6 เอกสาร/หลักฐานการจัดต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
(strategy) เพ่ือนําคณะไปสู่ความสําเร็จ 
1.1-1-7 เอกสาร/หลักฐานว่า
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
(strategy) ร่วมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค เพ่ือวิเคราะห์
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ และมี
คุณธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ชุมชนและสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
      การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ดํารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

สภาพแวดล้อมและประเมินตนเอง  
1.1-1-8 เอกสาร/หลักฐานว่า
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
(strategy) ร่วมกันยกร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร์ 
1.1-1-9 เอกสารท่ีแสดงว่าแผนกลยุทธท่ี
คณะกําหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์
ร่วมกันจากท้ังผู้บริหาร อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย
1.1-1-10 เอกสารรายงานการประชุม
กรรมการประจําคณะ  
ท่ีระบุว่าแผนกลยุทธ์ของคณะได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ 

� � 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน  

คณะสังคมศาสตร์มีการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการประจําปีไปสู่
หน่วยงานภายในโดยทําบันทึกข้อความ
เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังรองคณบดี 
หัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ และหัวหน้า
สํานักงานเลขานุการคณะ ตามเอกสาร
หมายเลข 1.1-2-1 บันทึกท่ี ศธ. 
0513.112/2873 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 
2555 และนําลงเว็บไซต์คณะ
สังคมศาสตร์ เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ดําเนินงานตามแผนได้อย่างสะดวก 

1.1-2-1 เอกสารการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับคณะไปสู่หน่วยงานภายใน เช่น แผ่นพับ
และโปสเตอร์ แจกให้บุคลากรทุกคนได้
รับทราบ 
1.1-2-2 เอกสารการประชาสัมพันธ์แผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ บน home page 
ของคณะ เพ่ือให้ภาควิชา/สํานักงานเลขา
การคณะได้เข้าถึงข้อมูล และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ
โดยท่ัวถึงกัน 
1.1-2-3 เอกสารการกําหนดเป้าหมายการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ของแต่ละ
หน่วยงานภายใน และมีการมอบหมาย
อย่างเป็นทางการ (อิงเอกสารหมายเลข 
1.1-1-3) 
1.1-2-4 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  
(อิงเอกสารหมายเลข 1.1-1-9/10) 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 3 มีกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2556 ของ
คณะสังคมศาสตร์ครอบคลุม 5 พันธกิจ 
คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ดัง
ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1.1-1-3 
(แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2556) 
และคณะสังคมศาสตร์ยังมีการจัดทํา
แผนท่ีกลยุทธ์ (strategic map) ดัง
เอกสารหมายเลข 1.1-3-1 เพ่ือช่วยใน
การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติ
ราชการตามกระบวนการของ Balance 
scorecard 

1.1-3-1 เอกสารแผนท่ีกลยุทธ์ (Strategic 
Map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์
ไปสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ 
Balance scorecard 
1.1-3-2 เอกสารการจัดทําแผนกลยุทธ์
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
2556 ท้ัง 4 พันธกิจ คือ ด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        
(อิงเอกสารหมายเลข 1.1-1-3) 

� � 4 มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจํา ปี 
และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี  

แผนปฏิบัติราชการคณะสังคมศาสตร์มี
การจัดทําตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมค่า
เป้าหมาย (target) ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ีจะใช้วัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน ท้ังน้ีมี
กระบวนการส่งเสริมให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องท้ังในระดับรองคณบดี 
หัวหน้าภาควิชา มีส่วนร่วมในการจัดทํา
ค่าเป้าหมายดังปรากฏในเอกสาร
หมายเลข 1.1-1-9 (รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 9/2555 ลงวันท่ี 20 กันยายน 
2555) และเอกสารหมายเลข 1.1-1-3 
(แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2556) 
แสดงให้เห็นว่าคณะสังคมศาสตร์มีตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ท้ังหมด 24 ตัว
บ่งช้ี 

1.1-4-1 เอกสารแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ท่ีกําหนดตัวบ่งช้ี (KPI) และค่า
เป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งช้ี  
(อิงเอกสารหมายเลข 1.1-1-3) 
1.1-4-2 เอกสารกระบวนการส่งเสริมให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทําตัวบ่งช้ี
และกําหนดค่าเป้าหมาย 

� � 5 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 
4 พันธกิจ  

คณะสังคมศาสตร์ได้ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการครบท้ัง 4 พันธกิจ 
ดังปรากฏในเอกสารหมายเลข 1.1-5-2 
แบบรายงานแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2556 และผลการดําเนินงาน 

1.1-5-1 เอกสารหรือรายงานการประชุม ท่ี
แสดงให้เห็นว่ามีการรายงานการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีท่ีกําหนด 
1.1-5-2 เอกสารแบบรายงานแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2556 และผลการ
ดําเนินงาน 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 6 มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา  

คณะสังคมศาสตร์มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ของภาควิชา 
ปีละ 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2556 และครั้งท่ี 2 เม่ือ
วันท่ี 29 ตุลาคม 2556  ดังปรากฏใน
เอกสารหมายเลข 1.1-6-1 

1.1-6-1 เอกสารการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไป
ตามแผนหรือไม่และมีการรายงานผลการ
ดําเนินตามตัวบงช้ีเทียบกับค่าเป้าหมาย
เสนอต่อผู้บริหาร หากไม่เป็นไปตามแผน
ควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ
นําเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

� � 7 มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณา  

คณะสังคมศาสตร์มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติ
ราชการ 2556 และรายงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้ง
ท่ี 4/2557 วันท่ี 28 เมษายน 2557 

1.1-7-1 เอกสารท่ีแสดงให้เห็นว่า มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี การ
ประเมินตามเกณฑ์ฯ ข้อน้ีต้องสอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 9.1 ใน
มาตรฐานข้อ 5 ต้องส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์ 
1.1-7-2 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ท่ีมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งช้ีการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย 
และนําผลการประเมินท่ีได้ 
บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเป็นประจําอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

� � 8 มีการนําผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี  

คณะกรรมการประจําคณะ ได้นํา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในปี 2555 ไป
ปรับปรุงโดยปรับหลักเกณฑ์กองทุน
พัฒนาบุคลากร  และเพ่ิมเงินสนับสนุน
การวิจัยใน “โครงการสนับสนุนการทํา
วิจัยเพ่ือการตีพิมพ์และเผยแพร่” เป็น 
3,000,000 บาท และในปี 2556 ได้มี
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 
4/2557 วันท่ี 28 เมษายน 2557 ดัง
เอกสารหมายเลข 1.1-8-1 

1.1-8-1 เอกสารท่ีแสดงถึงการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับมา และมีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1.1-8-2 เอกสารท่ีแสดงถึงว่าได้มีการนํา
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีท่ี
ได้รับการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะ (อิงเอกสารหมายเลข 1.1-8-1) 
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ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 5 บรรล ุ
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 
  คณะสังคมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ตาม
ตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.18 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.12 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 2 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 3 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 
ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และ

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเตมิ 
เฉพาะกลุ่ม 

 

หมายเหตุ 1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา 
ลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดให้
นับหลักสูตรท่ีได้รับ อนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับ
นักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรท่ีสภา สถาบันอนุมัติให้ปิดดําเนินการแล้ว  
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปี 
การศึกษานั้นๆ และนับท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง  
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตร
ใหม่ หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไป ตามรายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซ่ึงอาจเป็น
ชุดเดียวกันท้ังหมดหรือต่างชุดก็ได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร
ใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

ระดับปริญญาตรี 
ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีการ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้
เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี
การเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร (2.1-1-2) 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ มีการ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี
การเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหา
บัณฑิต (2.1-1-2) และมีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย เข้ามาร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร (2.1-1-13) 
โดยมีระบบและกลไกการเปิด-ปิด
หลักสูตรกระบวนการขั้นตอน 
(2.1.1-1) และจัดทําเป็น
โครงการวิจัยสถาบัน (2.1.1-12) 
 

2.1-1-1 เอกสารกําหนดวิธีการ หรือ 
ขั้นตอนในการดําเนินการเปิด/
ปรับปรุงหลักสูตร/เอกสารกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2.1-1-2 เอกสารแต่งต้ัง
คณะกรรมการหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตร/คณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร/คณะกรรม 
การพัฒนาหลักสูตร 
2.1-1-3 เอกสารคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ของ
คณะ/ภาควิชา/โครงการสหวิทยา 
2.1-1-4 เอกสารคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําคณะ 
2.1-1-5 เอกสารการวิจัยสถาบัน/
การประเมินหลักสูตร 
2.1-1-6 เอกสารการเสนอขออนุมัติเปิด/
ปรับปรุงหลักสูตร 
2.1-1-7 การอนุมัติเปิด/ปรับปรุง
หลักสูตร โดยสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/สกอ. 
ให้ความเห็นชอบ 
2.1-1-8 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ
คณะ/ภาควิชา/โครงการสห
วิทยาการ 
2.1-1-9 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรรับผิดชอบ
หลักสูตรของภาควิชา/โครงการสห
วิทยาการ 
2.1-1-10 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
2.1-1-11 เอกสารฐานข้อมูล Online 
หลักสูตร และ มคอ.2 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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2.1-1-12 เอกสารขออนุมัติ
โครงการวิจัยสถาบัน 
2.1-1-13 เอกสารเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 

� � 2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

คณะฯ มีกระบวนการปิดหลักสูตร
ตามรายละเอียดขั้นตอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ และสอดคล้อง
กับระเบียบปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (2.1-2-1) 

2.1-2-1 เอกสารประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
ข้อกําหนดการปิดหลักสูตร 
 

� � 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
(การดํา เนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใด
ยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตาม
ตัวบ่งช้ีกลางท่ีกําหนดในภาคผนวก 
ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่า
หรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ได้
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )  

คณะฯ ได้ดําเนินการปรับหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คือ 
หลักสูตร ให้เปิดสอนในปีการศึกษา 
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว (2.1-3-1) 

2.1-3-1 เอกสารหลักสูตรท่ีเปิดสอน/
การปรับปรุงหลักสูตร  
2.1-3-2 เอกสารกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  
2.1-3-3 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

2.1-3-4 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  
2.1-3-5 เอกสารเกี่ยวกับการรับรอง
หลักสูตรวิชาชีพ (สาขาวิชา
นิติศาสตร์และสาขาวิชาจิตวิทยา) 
2.1-3-6 เอกสารการเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศหรืคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่  
2.1-3-7 เอกสารรายงานการเข้าร่วม
การพัฒนาทางวิชาการ/และหรือ
วิชาชีพของอาจารย์ประจําทุกคนใน
หลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.1-3-8 เอกสาร มคอ.ท่ีสาขาวิชา
ดําเนินการกรอกข้อมูลแล้ว 
- มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
สาขา/สาขาวิชา (ดูหลักฐานในเล่ม
หลักสูตรท่ีปรับปรุงในปีการศึกษา 
2554 เป็นต้นไป)  
- มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
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- มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
- มคอ.4 รายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม 
- มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา 
- มคอ.6 รายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
- มคอ.7 ร ายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร 
2.1-3-9 เอกสารรายงานบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
2.1-3-10 เอกสารรายงานผลสํารวจ
ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
2.1-3-11 เอกสารรายงานผลสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5  
2.1-3-12 เอกสารสนับสนุนการให้
คําแนะนํานิสิต/อื่นๆ 

� � 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วน
ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่าง
น้อยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรท่ีดํา เนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัว
บ่งช้ีท่ีกําหนดในแต่ละปี ทุก
หลักสูตร  

คณะฯ มีคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรของหน่วยงาน (2.1-4-1) 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (2.1-4-
2) คณะกรรมการประจําคณะ (2.1-
4-3) รับผิดชอบ/ควบคุม/กํากับดูแล
ให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
(2.1-4-4) 
 

2.1-4-1 เอกสารคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของ
ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ 
2.1-4-2 เอกสารคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ    
2.1-4-3 เอกสารคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําคณะ  
2.1-4-4 เอกสารแสดงถึงผลการ
ประเมินหลักสูตร 
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� � 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม
กํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วน
ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตร
ท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งช้ี
และทุกหลักสูตร  

คณะฯ มีคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรของหน่วยงาน (2.1-5-1) 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (2.1-5-
2) รับผิดชอบ/ควบคุม/กํากับดูแลให้
ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  (2.1-
5-3) 
 

2.1-5-1 เอกสารคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร  
2.1-5-2 เอกสารคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
2.1-5-3 เอกสารรายงานวิจัย
สถาบัน/ประเมินหลักสูตร                               
 
 

- - 6 เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
ค1 และ ค2 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการ
ประเมิน) 

  

� � 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้น
การวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา  

ปีการศึกษา 2556 คณะ
สังคมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการ
สอนท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ 
รวมท้ังหมด 15 หลักสูตร 25 
สาขาวิชา โดยเป็นระดับปริญญาตรี 
7 หลักสูตร 14 สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาโท 7 หลักสูตร แผน ก,ข 10 
สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 1 
หลักสูตร 1 สาขาวิชา  
ท้ังน้ี หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน 
ก และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของหลักสูตร
ท้ังหมด 

2.1-7-1 เอกสารหลักสูตรท่ีเปิดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทแผน 
ก. และปริญญาเอก) มีมากกว่าร้อย
ละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด
ทุกระดับการศึกษา  

� � 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้น
การวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของ
จํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา  

ปีการศึกษา 2556 คณะ
สังคมศาสตร์ มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษา
ในหลักสูตรท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) จํานวน 377 คน 
จํานวนนิสิตท้ังหมด 3,628 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.40 ของนิสิตทุก
ระดับการศึกษา (2.1-8-1) 
 

2.1-8-1 เอกสารแสดงจํานวนนิสิต
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก)  ตามสาขาวิชาท่ีเปิด
สอน 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 6 (ชาดเกณฑ์ข้อ 8) 4 ไม่บรรล ุ

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 6 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 6 4 ไม่บรรล ุ

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนาํเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 
ข้ึนไป หรือ 
2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมา ที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ข้ึนไป 

หมายเหตุ 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวฒุิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาํเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี ้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒปิริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขา
วิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2. การนับจํานวนอาจารย์ประจาํ ให้นับตามปีการศึกษาและนบัทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ   
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์การนบัจํานวน อาจารยป์ระจําและนักวิจยัประจํา 
ดังนี้  
การนับจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนักวิจัยประจาํ ให้นับระยะเวลาการทาํงาน ดังนี้  
9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 6 เดือนข้ึนไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนาํมานับได ้

เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ปีการศึกษา 2556 คณะสังคมศาสตร์มีจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (รวมลาศึกษาต่อ) ท่ี
ปฏิบัติงานจริงเกิน 6 เดือน จํานวน 82 คน และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ จํานวน 10 คน โดยมีอาจารย์ประจํามี
คุณวุฒิ ดังนี้ 

 

อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท  จํานวน  43 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.44 
 อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน  39 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.56 
  

  เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 
  ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก   =     39 �100 
              82  
       =    47.56 
 

  คะแนนท่ีได้  =  47.56  �5 
        60 
 

    =  3.96  คะแนน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 42.94 3.58 บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 47.56 3.96 บรรล ุ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 49.26 4.11 บรรล ุ
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2-1 เอกสารแสดงวิธีการคํานวณเป็นค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2.2-2 เอกสารแสดงจํานวนรายชื่ออาจารย์ประจําท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ 

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีกําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป หรือ  
2. ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดาํรงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน เปรียบเทียบกับปีท่ีผา่นมา ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป 

เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 15 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ปีการศึกษา 2556 คณะสังคมศาสตร์มีจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 82 คน ท่ีปฏิบัติงานจริงเกิน 6 
เดือน จํานวน 82 คน และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ จํานวน 10 คน  โดยมีอาจารย์ประจํามีตําแหน่งทางวิชาการ 
ดังนี้ 
 อาจารย์ประจําท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ  จํานวน 50  คน  คิดเป็นร้อยละ 60.98 
 อาจารย์ประจําท่ีมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ 28.05 
 อาจารย์ประจําท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน    9  คน  คิดเป็นร้อยละ 10.98 
 

 สัดส่วนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ข้ึนไปจํานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.98 โดยมีรายละเอียดตารางแสดงจํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ ดังนี้ 
 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (FTET) รวมลาทุกประเภท 
วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ - 36 14 50 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - 4 19 23 
รองศาสตราจารย ์ - 3 6 9 
ศาสตราจารย ์ - - - - 

รวม - 43 39 82 
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วิธีการคํานวณ 
 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ข้ึนไป    
 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)                                
       
     =  9  �100 
                82 
      =  10.98 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ รศ. ข้ึนไป    
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ข้ึนไป ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5                               
        

     =  10.98   � 5 
                  30 
      =  1.83 
  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 15 13.50 2.25 ไม่บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 15 10.98 1.83 ไม่บรรล ุ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 15 11.13 5 บรรล ุ

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : ค่าการเพ่ิมของร้อยละอาจารย์ประจําตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่าน
มา เท่ากับ 11.131 เม่ือเทียบค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 5.00 

�100 

�100 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.3-1 เอกสารแสดงจํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของหน่วยงาน 
2.3-2 เอกสารแสดงจํานวนรายชื่ออาจารย์ประจําท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 � 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

คณะ สั งคมศาสตร์  มีแผน พัฒนา
บุคลากร ท้ังสาย วิชาการและสาย
สนับสนุน  
โดยในสายวิชาการ จะส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรในด้านการเรียนการ
สอน ท้ังการสนับสนุนงบประมาณใน
การเข้ารับการอบรมพัฒนาในด้านการ
เรียนการสอน เน่ืองจากการเรียนการ
สอนถือเป็นภาระงานหลักท่ีสําคัญใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสาย
วิชาการ รวมไปถึงการจัดการอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธ
ภาพ สนับสนุนการไปประชุมวิชาการ
แ ล ะ นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น ท้ั ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ (2.4-1-6)  
บุคลากรสายสนับสนุน จะส่งเสริมการ
ฝึกอบรมส่วนบุคคลเพ่ือพัฒนาทักษะ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนได้เข้ารับ
การฝึกอบรมในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน (2.4-1-7) และมีการ

2.4-1-1 เอกสารการมีคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรคณะ
สังคมศาสตร์ 
- คณะกรรมการประจําคณะ 
- คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
- คณะกรรมการกองทุนคณะ
สังคมศาสตร์ 
- คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากร คณะสังคมศาสตร์ 
2.4-1-2 เอกสารแสดงอัตรากําลังของ
อาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน  
2.4-1-3 เอกสารแผนความต้องการ
อัตรากําลังของอาจารย์และบุคลากร
ในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า 
2.4-1-4 เอกสารยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนงานประจําปี 
2.4-1-5 เอกสารกําหนดการจ้างงาน 
และวิธีสรรหาบุคลากร 
2.4-1-6 เอกสารการเข้าร่วมประชุม
วิชาการ/การอบรมฯลฯ ท้ังภายใน
และภายนอก 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

จัดฝึกอบรมในระดับคณะฯ (2.4-4-2) 
 

2.4-1-7 เอกสารแสดงโครงการท่ีคณะ
จัดทําให้อาจารย์และบุคลากร เพ่ือ
เพ่ิมผลปฏิบัติงาน 
2.4-1-8 เอกสาร/ภาพถ่ายการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นของคณะ 
2.1-1-9 เอกสารการวิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็งด้านทรัพยากรมนุษย์ประเด็น
ใดบ้างควรมีการวางแผนเพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากร 
ให้สอดคล้องกับความต้องการและ      
ความคาดหวังของผู้ปฏิบัติและของคณะ

 � 2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนท่ีกําหนด 

คณะสังคมศาสตร์ มีขั้นตอนการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส โดยการคัดเลือกจะ
ดําเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุเป็นพนังงานมหาวิทยาลัยและ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยการ
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลในแต่ละ
ตําแหน่ง คณะฯ จะดําเนินการอย่าง
เป็นขั้นตอน โดยการวิเคราะห์ภาระ
งานท่ีจะให้ปฏิบัติ (Job Analysis) 
(2.4-2-1) และได้กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งท่ีคัดเลือก 
(Job specification) โดยคณะฯ จะ
ประกาศคุณสมบัติดังกล่าวไว้ใน
ประกาศรับสมัครงาน พร้อมท้ัง 
กําหนดวิธีการคัดเลือก โดยพิจารณา
จากความสามารถท่ีจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน (Competencies) เพ่ือ
กําหนดเป็นหัวข้อในการสอบคัดเลือก
และแต่งต้ังกรรมการคัดเลือกตาม
ความเหมาะสม และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือรายงานต่อ
ผู้บริหารต่อไป 

2.4-2-1 เอกสารการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรและกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เช่น ประกาศรับสมัครท่ี
มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของ
ตําแหน่งไว้ 
2.4-2-2 เอกสารการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
2.4-2-3 เอกสารยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนงานประจําปี 
2.4-2-4 เอกสารการเข้าร่วมประชุม
วิชาการ/การอบรม 
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 � 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และ
สร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะสังคมศาสตร์ มีระบบสวัสดิการ
และเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้าง
บรรยากาศท่ีดีให้บุคลากรทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมี
ความสุข โดยคณะฯ ห้องพักอาจารย์ท่ี
มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการ
ทํางาน (2.4-3-1) ห้องเรียนท่ีมี
อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการ
เรียนการสอน (2.4-3-2) ท่ีทํางานของ
สํานักงานเลขานุการท่ีจัดให้บุคลากร
สายสนับสนุนท่ีมีอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
(2.4-3-3) และยังสร้างขวัญกําลังให้กับ
บุคลากรภายในคณะ โดยคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น (2.4-3-4) นอกจากน้ี 
ยังจัดโครงการการสัมมนา ศึกษาดูงาน
ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันทุกระดับ 
(2.4-3-4 - 3.4-3-9)  

2.4-3-1 ภาพถ่ายห้องพักอาจารย์ท่ีมี
อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการ
ทํางาน 
2.4-3-2 ภาพถ่ายห้องเรียนท่ีมีอุปกรณ์
และเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนการ
สอน 
2.4-3-3 ภาพถ่ายสถานการณ์ท่ีทํางาน
ของสํานักงานเลขานุการท่ีจัดให้
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
2.4-3-4 เอกสารการยกย่องชมเชย/
การให้รางวัล 
2.4-3-5 ภาพถ่าย/โครงการสัมมนา/
ศึกษางานของอาจารย์นอกสถานท่ี 
และเอกสารสรุปผลท่ีเกิดจากโครงการ
การสัมมนาฯลฯ ท่ีก่อให้เกิดการ
พัฒนาร่วมกันทุกระดับ 
2.4-3-6 ภาพถ่าย/โครงการสัมมนา/
ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน
นอกสถานท่ีและเอกสารสรุปผลท่ีเกิด
จากโครงการสัมมนา ฯลฯ ท่ีก่อให้เกิด
การพัฒนาร่วมกันทุกระดับ 
2.4-3-7 ภาพถ่ายห้อง Fitness ของ
คณะท่ีเป็นนโยบายดูแลสุขภาพ
บุคลากร 
2.4-3-8 เอกสารเชิญบุคลากรตรวจ
สุขภาพประจําปี 
2.4-3-9 บัตรประกันสุขภาพกลุ่มท่ี
ทางคณะจัดทําให้กับบุคลากร 

 � 4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และ
ทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะสังคมศาสตร์ สนับสนุนให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
นําความรู้ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนา 
(2.4-4-1, 2.4-4-2)  มาพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชา (2.4-4-3) 

2.4-4-1 เอกสารยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนงานประจําปี  
2.4-4-2 เอกสารโครงการฝึกอบรม/
สัมมนา ฯลฯท่ีคณะจัดให้อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนพร้อมผลการ
ประเมินโครงการ 
2.4-4-3 เอกสาร มคอ. ท่ีสาขาวิชา
ดําเนินการกรอกข้อมูลแล้ว 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 � 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะสังคมศาสตร์ มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน และควบคุมให้และดูแล
ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ (2.4-5-1 – 2.4-5-
5) 

2.4-5-1 เอกสารยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนงานประจําปี 
2.4-5-2 เอกสารการเข้าร่วมประชุม
วิชาการ/การอบรมด้านศีลธรรม/
จรรยาบรรณ 
2.4-5-3 เอกสารแสดงระบบการ
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต
ทางอินเตอร์เน็ต 
- web ประเมินการสอนของอาจารย์ 
- เอกสารประชาสัมพันธ์การประเมิน
การสอนของอาจารย์ 
- เอกสารการรายงานสรุปผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์  
2.4-5-4 เอกสารระเบียบข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.4-5-5 เอกสารคําส่ังแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 � 6 มีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะสังคมศาสตร์ มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการพัฒนา
บุคลากรของคณะฯ โดยสํารวจความ
พึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / 
เอกสารรายงานผลสํารวจความพึง
พอใจของนิสิตปีสุดท้าย / 
เอกสารรายงานผลสํารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร (2.4-6-1 – 2.4-6-3) 

2.4-6-1 เอกสารแผนกลยุทธ์ประจําปี  
2.4-6-2 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายเกีย่วข้อง 
- เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  
- เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา (ถ้ามี) 
- เอกสารรายงานการประชุมกองทุน
คณะสังคมศาสตร์ (ถ้ามี) 
- เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรม/
คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 
คณะสังคมศาสตร์ 
2.4-6-3 เอกสารรายงานผลสํารวจ
ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / 
เอกสารรายงานผลสํารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 � 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะสังคมศาสตร์ นําผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / 
เอกสารรายงานผลสํารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร รายงานต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผน/
โครงการ ต่อไป 

2.4-7-1 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4-7-2 เอกสารแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 
2.4-7-3 เอกสารโครงการ/กิจกรรมท่ี
คณะ/ภาควิชาจัดและประเมินความ
พึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีจัด  
2.4-7-4 มคอ.7 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 5 
(ขาดเกณฑ์ข้อ 6,7) 

4 ไม่บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 5 4 ไม่บรรล ุ
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีการจัดการหรือจัดบริการ
เพ่ือให้นิสิตมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูง
กว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดบริการเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ในรูปแบบ

เครื่องบริการนิสิตรวมถึงคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ของนิสิต ซ่ึงได้มีการ

ลงทะเบียนเพ่ือเช่ือมต่อการใช้งาน 

(mac address) กับมหาวิทยาลัยท้ังใน

ลักษณะใช้สายและไร้สาย โดยมีอัตรา

การจัดบริการคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิต

เท่ากับ 0.31 FTES ต่อเครื่อง (2.5-1-1, 

2.5-1-2) 

2.5-1-1  เอกสารแสดงการคํานวณการจัด
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้นิสิตใช้บริการในอัตรา
ไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
2.5-1-2 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ี
จัดไว้บริการนิสิต 

� � 2 มีบริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมี
การฝึกอบรมการใช้งานแก่
นิสิตทุกปีการศึกษา  

คณะสังคมศาสตร์ มีการให้บริการ
หลายรูปแบบเพ่ือสอดคล้อง 
กับความต้องการ และครอบคลุมทุก
สาขาวิชาการเรียนการสอนของ
ประกอบด้วย การให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศรูปแบบฉบับพิมพ์ ได้แก่ 
หนังสือ วารสารและโสตทัศนวัสดุ การ
บริการข้อมูลสารสนเทศบนฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการต่างๆ เพ่ือ
สร้างความสะดวกในการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีห้องสมุด (2.5-
2-1 – 2.5-2-4) 
  
 
 

2.5-2-1 เว็บไซต์คณะและภาควิชา ว่าด้วย
แหล่งเรียนรู้ 
2.5-2-2 ภาพถ่ายแหล่งเรียนรู้/
ห้องปฏิบัติการ  
2.5-2-3 ภาพถ่ายหน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 
(ห้องสมุด)  
2.5-2-4 โครงการ/ภาพถ่ายการฝึกอบรมท่ี
จัดให้นิสิต 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 3 มีบริการด้านกายภาพท่ี
เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานิสิต
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

คณะสังคมศาสตร์ มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาท่ี
เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต อาจารย์ผู้สอน 
(2.5-3-1, 2.5-3-2) มีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลผ่านระบบ
จอภาพ (2.5-3-3) มีการพ้ืนท่ีให้นิสิต 
(2.5-3-4) 

2.5-3-1 ภาพถ่ายแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อ
การเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต  
2.5-3-2 ภาพถ่ายห้องเรียนและห้อง
ประชุมสัมมนา 
2.5-3-3 ภาพถ่ายระบบส่งเสริมการเรียนรู้
และการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบจอภาพ 

 2.5-3-4 ภาพถ่ายสโมสรนิสิต/ซุ้มชุมนุมของ
นิสิตแต่ละสาขาวิชา/ท่ีคณะ/สาขาวิชาจัด
พ้ืนท่ีให้นิสิตเพ่ือการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ 

� � 4 มีบริการส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเป็นอื่นๆ อย่าง
น้อยในด้านงานทะเบียนนิสิต
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัย และการ
รักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา  

มีการบริการงานทะเบียนนิสิตผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2.5-4-1, 
2.5-4-2) มีห้องเรียนและห้อง
ประชุมสัมมนาท่ีเหมาะสมต่อการเรียน
การสอนและการพัฒนานิสิต (2.5-4-3) 
มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลผ่าน
ระบบจอภาพ (2.5-4-5) มีการพ้ืนท่ีให้
นิสิต (2.5-4-6, 2.5-4-7) 
 

 2.5-4-1 ภาพถ่ายการให้บริการท่ีจําเป็นแก่
นิสิตในด้านทะเบียนนิสิต 
2.5-4-2 เว็บไซต์บริการด้านทะเบียนผ่าน
ระบบเครือข่าย 
- การขอจบ 
- การลงทะเบียนเรียน 
- การรายงานผลการศึกษา 
- การตรวจสอบรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน
2.5-4-3 ภาพถ่ายแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อ
การเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต  
2.5-4-4 ภาพถ่ายห้องเรียนและห้อง
ประชุมสัมมนา 
2.5-4-5 ภาพถ่ายระบบส่งเสริมการเรียนรู้และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบจอภาพ 
2.5-4-6 ภาพถ่ายสโมสรนิสิต/ซุ้มชุมนุมของ
นิสิตแต่ละสาขาวิชา/ท่ีคณะ/สาขาวิชาจัด
พ้ืนท่ีให้นิสิตเพ่ือการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ  
2.5-4-7 ภาพถ่ายมุมกีฬาสําหรับนิสิต  

� � 5 มีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ 
รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะสังคมศาสตร์ มีระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารและบริเวณต่างๆ โดยรอบ  
มีระบบไฟฟ้าและนํ้าประปาอย่าง
เหมาะสม (2.5-5-1) กล้องวงจรปิดและ
จอภาพสังเกตการณ์เพ่ือการรักษา
ความปลอดภัย (2.5-5-2) ระบบ/
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (2.5-5-3)  
การจัดการขยะภายในคณะ (2.5-5-4) 
ห้องสุขา (2.5-5-5) 

2.5-5-1 ภาพถ่ายสภาพแวดล้อมบริเวณคณะ
ท่ีจัดไว้ให้นิสิตท่ีมีระบบไฟฟ้าและนํ้าประปา
อย่างเหมาะสม 
2.5-5-2 ภาพถ่ายกล้องวงจรปิดและจอภาพ
สังเกตการณ์เพ่ือการรักษาความปลอดภัย 
2.5-5-3 ภาพถ่ายระบบ/อุปกรณ์ป้องกนั
อัคคีภัยภายในคณะ 
2.5-5-4 ภาพถ่ายการจัดการขยะภายในคณะ 
2.5-5-5 ภาพถ่ายห้องสุขาท่ีจัดไว้ให้นิสิต 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 6 มีผลการประเมินคุณภาพของ
บริการในขอ้ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะสังคมศาสตร์ มีการประเมิน
คุณภาพการให้บริการ โดยสํารวจความ
ต้องการจําเป็นของนิสิต  
-บริการด้านส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ มีผลการ
ประเมิน เท่ากับ 3.80 
-บริการด้านกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต มีผลการประเมิน เท่ากับ 3.70 
-บริการให้คําปรึกษา มีผลการประเมิน 
เท่ากับ 3.82 
-บริการแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต มีผลการประเมิน 
เท่ากับ 3.67 
การจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นิสิต มีผลการประเมิน เท่ากับ 3.75 
(2.5-6-1,2.5-6-2) 

2.5-6-1 เอกสารการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ  
2.5-6-2 เอกสารรายงานการสํารวจความ
ต้องการจําเป็นของนิสิต  

� � 7 มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพท่ี
สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

คณะสังคมศาสตร์ ได้นําผลการการ
สํารวจความต้องการจําเป็นของนิสิต 
และการติดตามคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการให้บริการ เข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
เพ่ือให้รับทราบและนําผลดังกล่าวไป
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ (2.5-7-1) 

2.5-7-1 เอกสารการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพ ท่ีสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ  
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5 บรรล ุ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5 บรรล ุ

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

คณะสังคมศาสตร์ มีกระบวนการใน

การดําเนินการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (2.6-1-1) 

และแนวทางการปฏิบัติการ

ปรับปรุงแบบประเมินการสอน การ

ประเมินผลการเรียนการสอนและ

แนวทางการนําผลประเมินปรับใช้

ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม

ศักยภาพ โดยมีการจัดทําแผนการ

ดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาระบบและ

กลไกการจัดการเรียนการสอน 

(2.6-1-2 – 2.6-1-5) 

 

 

 

 

2.6-1-1 เอกสารแนวทางการทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และแนวทางการปฏิบัติ  
2.6-1-2 เอกสารรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) 
2.6-1-3 เอกสารรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี)  
2.6-1-4 เอกสารรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชาและหลักสูตร (มคอ.5) และ 
(มคอ.7)  
2.6-1-5 เอกสารรายงานการวิจัยสถาบัน 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ทุกหลักสูตรของคณะฯ มีเอกสาร
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
(2.6-2-1) รายระเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
(2.6-2-2) เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา และ
หลักสูตร(มคอ.5) และ (มคอ.7) 
(2.6-2-3) และโครงการท่ีส่งเสริม
ทักษะการเรียนการสอนนอก
ห้องเรียน (2.6-2-4) 

2.6-2-1 เอกสารรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3)    
2.6-2-2 เอกสารรายระเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) 
2.6-2-3 เอกสารรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และหลักสูตร(มคอ.5) และ 
(มคอ.7) 
2.6-2-4 เอกสารส่งเสริมทักษะการเรียน
การสอนนอกห้องเรียน เช่น โครงการศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ีการขอความอนุเคราะห์/
เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย ฯลฯ 

� � 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการทําวิจัย 

ทุกหลักสูตรของคณะ มีรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) (2.6-3-1) มี
รายระเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) (2.6-3-2) มี
เอกสารรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) Z2.6-3-3) 
เอกสารส่งเสริมทักษะการเรียนการ
สอนนอกห้องเรียน (2.6-3-4) 

2.6-3-1 เอกสารรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) 
2.6-3-2 เอกสารรายระเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
2.6-3-3 เอกสารรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5)  
2.6-3-4 เอกสารส่งเสริมทักษะการเรียน
การสอนนอกห้องเรียน 

� � 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร 

คณะสังคมศาสตร์ กําหนดให้ทุก
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
ต้องจัดทํางานวิจัยสถาบัน
ประกอบการเสนอขออนุมัติ
หลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้
กําหนดให้มีการวิจัยความ 
ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 
และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต โดยให้เชิญผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วม (2.6-4-1 – 2.6-4-3) 

2.6-4-1 โครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้/เช่ียวชาญวิทยากรจาก
ภายนอกมาให้ความรู้หรือสัมมนา/ศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 
2.6-4-2 หนังสือเชิญ/ภาพถ่ายการ
บรรยาย/โครงการ/กิจกรรมทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 
2.6-4-3 เอกสารการฝึกงานของนิสิต 

� � 5 มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการ
วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

คณะสังคมศาสตร์ มีการสนับสนุน
ให้อาจารย์ผู้สอนนําความรู้ท่ีพัฒนา
จากการวิจัยไปสู่การพัฒนาการ
เรียนการสอนครอบคลุมทุก
สาขาวิชา (2.6-5-1 – 2.6-5-3) 

2.6-5-1 เอกสารรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5)  
2.6-5-2 เอกสารโครงการการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย 
2.6-5-3 เอกสารโครงการแลกเปล่ียนเรยีนรู้
ระหว่างอาจารย ์
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 6 มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความ
พึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

มีระบบการประเมินการสอนของ
อาจารย์ทุกรายวิชาโดยนิสิต ผ่าน
ระบบเครือข่าย โดยได้ระบุ
กําหนดการประเมินการเรียนการ
สอนอย่างชัดเจน (2.6-6-1) 

2.6-6-1 เอกสารการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิตผ่านระบบเครือข่าย 
ประจําปีการศึกษา 
 

� � 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา 

มีการรายงานผลการประเมินเสนอ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการนําผล 
การประเมินการเรียนการสอนโดย
นิสิตมาปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอน ประจําภาคต้นและภาค
ปลาย (2.6-7-1, 2.6-7-2) 
และมีระบบการปรับปรุงวิธีการ
เรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเน่ืองในทุกหลักสูตร โดย 
กําหนดให้คณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและหัวหน้าภาควิชา ได้รับ
สิทธ์ิเข้าดูผลการประเมินอาจารย์
ทุกคน และนํา 
ผลรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
คณะ เพ่ือกําหนดแผนงานการ
พัฒนาปรับปรุงในภาพรวม และ
อาจารย์ดําเนินการปรับปรุงเน้ือหา
การสอนและการจัดทําประมวลการ
สอนให้เหมาะสมตามผลการ
ประเมินในแต่ละภาคการศึกษา 
และมีการรายงานผลการปรับปรุง
อันเกิดจากการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน (2.6-7-3) 

2.6-7-1 เอกสารรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5)  
2.6-7-2 เอกสารการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิตผ่านระบบเครือข่าย 
ประจําปีการศึกษา 
2.6-7-3 เอกสารรายงานการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5 บรรล ุ
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ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 5 3 ไม่บรรล ุ

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรอื 5 ข้อ ตาม

เกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่ม 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตเป็นประจําทุกปี โดยสํารวจ

ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน

ระดับปริญญาตรี ได้ดําเนินการสํารวจ

ลักษณะบุคคลท่ีองค์กรต้องการตาม

ความคิดเห็นของนายจ้าง มีคะแนน

เฉล่ียด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

เท่ากับ 4.20 ด้านความรู้ เท่ากับ 3.91 

ด้านทักษะทางปัญญา เท่ากับ 3.92 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ เท่ากับ 4.21 ด้าน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เท่ากับ 3.91 

(2.7-1-1 – 2.7-1-3) 

2.7-1-1 เอกสารคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนา/ประจําหลักสูตร   
2.7-1-2 รายงานวิจัยสถาบัน/การประเมินผล
หลักสูตร 
2.7-1-3 รายงานการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
 

� � 2 มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ี
ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

คณะสังคมศาสตร์นําผลการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตฯ รายงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มา
ประกอบการพัฒนา/ปรับปรุง 
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร รวมถึงพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต (2.7-2-1 – 2.7-2-5) 

2.7-2-1 รายงานการประชุมฝ่ายต่างๆ ของ
คณะ/ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/
คณะกรรมการหลักสูตร  
2.7-2-2 ใบประกาศนียบัตรนิสิตท่ีได้รับรางวัล 
2.7-2-3 เอกสารรายงานการวิจัยสถาบัน /
ประเมินหลักสูตร 
2.7-2-4 เอกสาร มคอ. 
2.7-2-5 เอกสารการประเมินผลการฝึกงาน
ของนิสิต 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 3 มีการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

คณะสังคมศาสตร์ ได้ให้การสนับสนุน
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม 
และสนับสนุนทรัพยากรท้ังทางด้าน
บุคลากร ทรัพยากรประกอบการเรียน 
การสอน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุด ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพ่ือการเรียนการสอน รวมถึง 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนา
นิสิตและการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (2.7-3-1,2.7-3-2) 

2.7-3-1 เอกสารอนุมัติงบประมาณ  
2.7-3-2 ทรัพยากรบุคคล/เว็บไซต์ของ
ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ/คณะ/
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องเรียน/ห้อง
ประชุม 
 

� � 4 มีระบบและกลไกการ
ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในท่ีประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัย หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะสังคมศาสตร์ สนับสนุนให้นิสิตท้ัง
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วม จัด
โครงการวิชาการ/สัมมนา/กิจกรรมต่างๆ   
(2.7-4-1 – 2.7-4-5) 
 

2.7-4-1 เอกสารแผนงานฝ่ายวิชาการ/แผนงาน
ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ  
2.7-4-2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้า
ร่วมโครงการ/กจิกรรมประชุมวิชาการหรอืนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
2.7-4-3 เอกสารโครงการวิชาการ/สัมมนา/การ
จัดกิจกรรมต่างๆสําหรับนิสิต 
2.7-4-4 เอกสารการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/การ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ/การตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการของนิสิต 
 
2.7-4-5 เอกสารผู้สอนมีการฝึกทักษะ/สนับสนุน
ให้นิสิตนําเสนอ เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการให้ท่ี
ประชุมวิชาการต่างๆ  

� � 5 มีกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ 

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ
วิชาการ/สัมมนา/การจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิ
สิ (2.7-5-1, 2.7-5-2) และมีการ
ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการฝ่ายกิจการนิสิตด้านคุณธรรม
จริยธรรม (2.7-7-3) 

2.7-5-1 เอกสารแผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนิสิต
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2.7-5-2 โครงการวิชาการ/สัมมนา/การจัด
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิต เช่น กิจกรรมยกย่อง/เชิดชูคนดี  
2.7-5-3 เอกสารประเมินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการฝ่ายกิจการนิสิตด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 6 มีระบบและกลไกสนับสนุน
การประยุกต์ใช้ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภาครัฐ หรือ
เอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่ม ค1) 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่มีการประเมิน) 

- เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

� � 7 มีการพัฒนาทักษะนิสิตใน
การจัดทําบทความจาก
วิทยานิพนธ์และมีการนําไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (เกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
ง) 

คณะสังคมศาสตร์ให้การสนับสนุน 
ผลักดันให้นิสิตจัดทําบทความ 
วิทยานิพนธ์และนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ (2.7-
7-1 – 2.7-7-8) 

2.7-7-1 เอกสารแผนปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ

ประจําปี  

2.7-7-2 เอกสารการจัดหลักสูตร/รายวิชา/กิจกรรม
เสริมหลักสูตร เกี่ยวกับการจัดทําบทความวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้
นิสิตได้พัฒนาทักษะการจัดทําบทความ  
2.7-7-3 เอกสารแสดงการสนับสนุนให้นิสิตจัดทํา
บทความวิจัยจากผลการวิจยัระดับนานาชาติบางส่วนท่ี
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับนานาชาติ  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 5 บรรล ุ
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 5 บรรล ุ
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8 (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการครบ 5 
ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นิสิต ท่ีต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 

คณะสังคมศาสตร์ มีการกําหนด

พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

สําหรับนิสิต (2.8-1-1, 2.8-1-2)  

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(2.8-1-4) 

และคุณสมบัติรับเข้าศึกษาด้าน

คุณธรรมจริยธรรม (2.8-1-5) 

2.8-1-1 เอกสารการประชุมฝ่ายกิจการนิสิต
เกี่ยวกับการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต  
2.8-1-2 เอกสารการประชุมภาควิชา/โครงกา
รสหวิทยา/คณะกรรมการเกี่ยวกับการกําหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต 
2.8-1-3 คู่มือนิสิต 
2.8-1-4 เอกสารข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.8-1-5 เอกสารกําหนดคุณสมบัติด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

� � 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิตท่ี
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต
และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ท่ัวถึงท้ังคณะ 

คณะสังคมศาสตร์ มีเผยแพร่พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ี
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตหลายช่องทาง 
ท้ังการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง (2.8-2-1, 2.8-2-2) จัดทํา3 
โปสเตอร์/ภาพถ่ายการจัดประชุม
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริม เช่น การ
แต่งการไม่ถูกระเบียบ กิจกรรมนิสิต
ต้นแบบ (2.8-2-3) จัดโครงการเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม (2.8-2-4) และทาง 
web site (2.8-2-5) 

2.8-2-1 เอกสารการประชุมฝ่ายกิจการนิสิต
เกี่ยวกับการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและการเรียนของนิสิต  
2.8-2-2 เอกสารการประชุมภาควิชา/โครงกา
รสหวิทยาการ/ 
คณะกรรมหลักสูตร  
2.8-2-3 โปสเตอร์/ภาพถ่ายการจัดประชุม
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ี
ต้องการส่งเสริม เช่น การแต่งการไม่ถูกระเบียบ 
กิจกรรมนิสิตต้นแบบฯลฯ 
2.8-2-4 เอกสารเสนอโครงการเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมแจ้งผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทราบ 
2.8-2-5 เอกสารแสดง web site แสดงการ
เผยแพร่เอกสาร/คู่มือต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 3 มีโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ี
กําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัว
บ่งช้ีและเป้าหมายวัด
ความสําเร็จ 

คณะสังคมศาสตร์ มีการโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้นิสิต   
(2.8-3-1, 2.8-3-2, 3.8-3-3, 2.8-3-4) 

2.8-3-1 เอกสารแผนกลยุทธ์ด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนิสิต  
2.8-3-2 เอกสารแผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนิสิต
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2.8-3-3 เอกสารรายงานการประชุมฝ่ายกิจการ
นิสิตด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2.8-3-4 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้นิสิต 

� � 4 มีการประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิต
ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายท่ี
กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 

ท้ัง น้ีมีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิตตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายท่ีกําหนด 
(2.8-4-1 – 2.8-4-2)  

2.8-4-1 เอกสารการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดให้นิสิต โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี  
2.8-4-2 เอกสารรายงานผลสํารวจ/สังเกต
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 
 

� � 5 มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
นิสิตได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 

มีนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม (2.8-
5-1, 2.8-5-2) 

2.8-5-1 เอกสารรายช่ือนิสิตท่ีได้รับรางวัลและ
การยกย่องชมเชยด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.8-5-2 ใบประกาศนียบัตรจากหน่วยงานหรือ
องค์กรท่ีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมด้านจริยธรรม 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5 บรรล ุ
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5 บรรล ุ
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5 บรรล ุ
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ด้านคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
ผลการดําเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 

1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 675 
2 จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษา 757 
3 จํานวนบัณฑิตทีไ่ด้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ 392 
4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 142 
5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 19 
6 จํานวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการเกณฑท์หาร ลาอุปสมบท 6 
7 จํานวนบัณฑิตทีไ่ม่ได้งานทํา 43 
8 จํานวนบัณฑิตที่สาํเร็จการศึกษาในรอบปนีั้นที่ตอบแบบสํารวจ (ไม่นบั

รวมผู้ที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ บัณฑติไมป่ระสงค์ทาํงาน 
ได้รับการเกณฑ์ทหาร และลาอุปสมบท) 

508 

9 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 77.17 
10 คะแนนทีไ่ด ้ 77.17 x 5 = 3.86 

       100 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 
สมศ. ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

1 
 

392 77.17 3.86 ร้อยละ 80 
 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ 80 
508 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ 
สมศ. ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

1 
 

430 84.65 4.23 ร้อยละ 80 
 

บรรลุ ร้อยละ 80 
508 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2556 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 3.51 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
ผลการดําเนินงาน    
     ในปีการศึกษา 2556  คณะสังคมศาสตร์ได้สํารวจบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2555 จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ ทุกระดับปริญญาจํานวน 1,029  คน จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลแบบ
ประเมินได้จํานวนท้ังสิ้น  965 ชุด คิดเป็นร้อยละ    87.74 และสรุปเป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมินดังนี้ 
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน  
ปีการศึกษา 2556 

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (คน) 693   
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
338 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.04 

4 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

139 

5 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

41.12 

6 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) 337  
7 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
279 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน  
ปีการศึกษา 2556 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.05 

9 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

88 

10 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

31.54 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (คน) - 
12 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
- 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

14 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

- 

15 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

- 

16 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.04 

17 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 227 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 
สมศ. ท่ี 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

2 
 

4.04 4.04 ค่าเฉลี่ย 3.51 บรรล ุ ค่าเฉลี่ย 3.51 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ 
สมศ. ท่ี 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

2 
 

4.04 4.04 ค่าเฉลี่ย 3.51 บรรล ุ ค่าเฉลี่ย 3.51 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556   - 94 -

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2-1 สรุปผลการประเมินคณุภาพบัณฑติระดับปรญิญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2556 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 15 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า 

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน  
ปีการศึกษา 2556 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง 

0.25 12 3.00 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 12 6.00 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบัชาต ิ

0.75 17 12.75 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ  1.00 - - 
5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125 - - 
6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.25 - - 
7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.50 - - 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 - - 
9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 1.00 - - 
10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 41 21.75 
11 จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 336 
12 ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพห์รือ

เผยแพร่ 
6.47 

13 คะแนนที่ได ้
5

25

6.47
× =  1.29 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
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เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 
สมศ. ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

3 
 

21.75 6.47 1.29 
 

ร้อยละ 15 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 15 
336 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ 
สมศ. ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

3 
 

37.25 11.09 2.22 
 

ร้อยละ 15 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 15 
336 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

3-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 6 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ - 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ค่า 

  น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต/ิระดับนานาชาติหรือมกีารตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25   

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50   

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่
ในประกาศ สมศ. 

0.75   

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00   

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125   
6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.25   
7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
0.50   

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน 0.75   
9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ 1.00   
10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร ่   
11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา 

12 ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา 

13 คะแนนท่ีได ้
5

50
× = 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 
สมศ. ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

4 
 

      

 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 14  การพัฒนาคณาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 3.51 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
ผลการดําเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าท่ี) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ําหนัก 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 

1 จํานวนอาจารย์ประจําคณุวุฒิปรญิญาตรี และไมม่ีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

0 - - 

2 จํานวนอาจารย์ประจําคณุวุฒิปรญิญาตรี และดํารงตําแหน่ง 
ผศ. 

10 - - 

3 จํานวนอาจารย์ประจําคณุวุฒิปรญิญาตรี และดํารงตําแหน่ง 
รศ. 

3 - - 

4 จํานวนอาจารย์ประจําคณุวุฒิปรญิญาตรี และดํารงตําแหน่ง ศ. 6 - - 

5 จํานวนอาจารย์ประจําคณุวุฒิปรญิญาโท และไม่มีตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

2 36 72 

6 จํานวนอาจารย์ประจําคณุวุฒิปรญิญาโท และดํารงตําแหน่ง 
ผศ. 

3 4 12 

7 จํานวนอาจารย์ประจําคณุวุฒิปรญิญาโท และดํารงตําแหน่ง 
รศ. 

5 3 15 

8 จํานวนอาจารย์ประจําคณุวุฒิปรญิญาโท และดํารงตําแหน่ง ศ. 8 - - 

9 จํานวนอาจารย์ประจําคณุวุฒิปรญิญาเอก และไม่มีตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

5 14 70 

10 จํานวนอาจารย์ประจําคณุวุฒิปรญิญาเอก และดํารงตําแหน่ง 
ผศ. 

6 19 114 

11 จํานวนอาจารย์ประจําคณุวุฒิปรญิญาเอก และดํารงตําแหน่ง 
รศ. 
 

8 6 48 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ําหนัก 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก 

12 จํานวนอาจารย์ประจําคณุวุฒิปรญิญาเอก และดํารงตําแหน่ง ศ. 10 - - 

13 ผลรวม 82 331 

14 การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10) 4.04 

15 คะแนนท่ีได้ 3.37       
 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 
สมศ. ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

14 
 

331 4.04 3.37 3.51 บรรลุ 3.51 
82 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ 
สมศ. ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

14 
 

464 4.57 3.81 3.51 บรรลุ 3.51 
101.50 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

14-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 2 สถานภาพอาจารย์ 
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องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  

คณะสังคมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นิสิต 

คณะสังคมศาสตร์มีฐานข้อมูลนิสิต ซ่ึง
ประกอบด้วย ข้อมูลด้านสุขภาพท้ัง
ทางกายและทางจิต ข้อมูลด้านการ
เรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลท่ี
สามารถติดต่อเม่ือนิสิตมีปัญหา (3.1-
1-1) อีกท้ังมีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
คอยให้ความดูแลท้ังทางด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต (3.1-1-2) มีหน่วย
กิจการนิสิตเป็นหน่วยงานท่ีคอยให้
ความสนับสนุนให้บริการให้คําปรึกษา
และรับเรื่องร้องทุกข์(3.1-1-3, 3.1-1-
4 และ 3.1-1-5) 

3.1-1-1 เอกสารการจัดทําฐานข้อมูล
นิสิต ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพ
ท้ังทางกายและทางจิต ข้อมูลด้านการ
เรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลท่ี
คณะสามารถติดต่อเม่ือนิสิตมีปัญหา 
และฐานข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิต 
คณะสังคมศาสตร์ 
3.1-1-2 เอกสารท่ีแสดงระบบการต้ัง
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการท่ีเหมาะสม 
คํานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต ท่ีทํา
ให้อาจารย์สามารถดูแลนิสิตได้ท่ัวถึง 
มีระบบการช่วยเหลือนิสิตในความ
ดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีการประชุมระหว่าง
อาจารย์ท้ังท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการเพ่ือส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต
ท่ีมีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้สอน
หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้นการ
ให้บริการความช่วยเหลือนิสิตใน
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

รูปแบบของการป้องกันปัญหามากกว่า
การแก้ปัญหา  
- เอกสารแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงาน
ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายวิชาการ 
- เอกสารคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ 
- เอกสารคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิต 
- เอกสารคําส่ังแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจําตัวนิสิต  
- เอกสารแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสร/
ชุมนุมนิสิต เพ่ือให้คําปรึกษาและ
ช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ  
- เอกสารรายงานการประชุมในประเด็น
เกี่ยวขอ้งกับการป้องกันปัญหาด้านการเรยีน
ของนิสิต 
- ภาพถ่ายมุมข้อมูลให้คําปรึกษาปัญหา
ความเครียด ปัญหาการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
3.1-1-3 เอกสารแผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารงานคณะสังคมศาสตร์ท่ีมี
หน่วยงานบริการการศึกษาไว้สําหรับ
ให้บริการหรือให้คําปรึกษาและช่วยเหลือ
นิสิตท่ีมีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าท่ี
คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนิสิตท่ีขอใช้
บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการ
สายด่วน (hotline) สําหรับ ให้
คําปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนิสิต
ท่ีมีปัญหาวิกฤติและต้องการความ
ช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน และมีระบบ
การดูแลนิสิตในกรณีท่ีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาส่งนิสิตมารับบริการ 
3.1-1-4 เอกสารท่ีแสดงผู้เกี่ยวข้องกับ
นิสิตทุกระดับมีระบบการติดตามผลการ
ช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําแก่นิสิต จน
สามารถแก้ไขปัญหาของนิสิตได้สําเร็จ 
- เอกสารคําร้องท่ัวไปของนิสิต (ดู
หลักฐานเพ่ิมเติมแฟ้มคําร้องท่ัวไป) 
- การส่ือสารท่ีใช้ติดต่อผลการช่วยเหลือ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

หรือให้คําแนะนํานิสิต จนสามารถ
แก้ปัญหาของนิสิตได้สําเร็จ เช่น Email / 
Facebook 
- โครงการนิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษา  
3.1-1-5 เอกสารการจัดประชุมพัฒนา
อาจารย์หรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบการ
ดูแลนิสิตเป็นระยะๆ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการ
ให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 

� � 2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต 

คณะสังคมศาสตร์ มีช่องทางให้ข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นิสิตท้ัง
ข้อมูลด้านกิจการนิสิต และข้อมูลด้าน
บริการวิชาการ โดยใช้หลายช่องทาง
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ท้ังทาง
เว็บไซค์ของคระฯ ประชาสัมพันธ์ทาง
หน้าจอ LED คู่มือนิสิต (3.1-2-1)  

3.1-2-1 เอกสารท่ีแสดงการจัดทํา
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ 
สําหรับประกาศข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์กับนิสิต เช่น ข้อมูล
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน
ข่าวสารวิชาการท่ีทันสมัยและท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีนิสิจําเป็นต้องรู้ 

� � 3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นิสิต 

คณะสังคมศาสตร์ มีการประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกคณะ เพ่ือสนับสนุนให้จัด
โครงการ และกิจกรรมท่ีเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ ทางวิชาการ
และวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นิสิต (3.1-3-1, 3.1-3-2 และ 3.1-3-3) 

3.1-3-1 เอกสารการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆท้ังในและนอกคณะ/
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งดูงาน
แหล่งฝึกประสบการณ์ของนิสิตและมี
การติดตามประเมินคุณภาพของความ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือนํามาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียม
แหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพท่ี
เหมาะสมต่อไป 
- เอกสารขอฝึกงานของนิสิต/เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายนอก
ประชาสัมพันธ์เรื่องความต้องการนิสิต
ฝึกงานและหนังสือตอบรับ 
- เอกสารขอศึกษาดูงานนอกสถานท่ีใน
รายวิชาต่าง  ๆ
3.1-3-2 เอกสารการจัดโครงการ/
กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทาง
สังคม โดยให้นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการดําเนินงานเพ่ือฝึกทักษะ
ประสบการณ์การทํางานร่วมกัน 
- เอกสารโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะ 
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ภาควิชา โครงการสหวิทยาการและนิสิต 
จัดเพ่ือพิจารณาประสบการณ์นิสิต และ
สรุปโครงการท่ีชัดเจน 
- โครงการทางวิชาการหรือกิจกรรม
ทางสังคมท่ีแสดงให้เห็นถึงการฝึก
ทักษะประสบการณ์การทํางานร่วมกัน
(โครงการและกิจกรรมท่ีนิสิตจัดและเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก) 
3.1-3-3 เอกสารท่ีแสดงระบบการ
ติดตามประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ     
เอกสารแบบประเมินการฝึก
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพและ
สรุปประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ 

� � 4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

คณะสังคมศาสตร์ ส่งเสริมให้มีการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า มีการจัดทํา
ฐานข้อมูลสําหรับเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรมการประชุม
วิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ 
 (3.1-4-1, 3.1-4-2)  
อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มี
ส่วนร่วม ในการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีดีแก่นิสิตปัจจุบัน และ
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
นิสิตปัจจุบันกับศิษย์เก่า และศิษย์เก่า
และอาจารย์ (3.1-4-3) และมีช่องทาง
ให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงการให้บริการฯ ของคณะ 
(3.1-4-4) 

3.1-4-1 เอกสารท่ีแสดงฐานข้อมูล
ศิษย์เก่า และมีการจัดทําฐานข้อมูล/
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กับศิษย์
เก่าเช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุม
วิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ 
ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย 
การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เอกสาร
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและเว็บไซต์ 
จดหมายข่าว ท่ีเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
3.1-4-2 เอกสารท่ีแสดงการส่งข่าวให้
ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์เป็นระยะๆ เอกสารการ
ส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ 
3.1-4-3 เอกสารท่ีแสดงการเปิด
โอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วม 
 ในการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีดีแก่นิสิตปัจจุบัน และ
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สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
นิสิตปัจจุบันกับศิษย์เก่าแล้วยังทําให้
ศิษย์เก่าและอาจารย์ 
 3.1-4-4 เอกสารท่ีแสดงช่องทางให้
ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงการให้บริการ เอกสารแสดง
เว็บบอร์ด/แบบสอบถามสําหรับให้
ศิษย์เก่าได้เสนอแนะปรับปรุงการ
ให้บริการ  

� � 5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

คณะสังคมศาสตร์ สนับสนุนให้มีการ
กิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ (3.1-5-1) 

3.1-5-1 เอกสารท่ีแสดงช่องทางให้
ศิษย์เก่าได้ให้พัฒนาความรู้
ประสบการณ์วิชาการ และรับทราบ
ข้อมูลวิชาชีพ เอกสารเว็บบอร์ด/
แบบสอบถามสําหรับให้ศิษย์เก่าได้
เสนอแนะปรับปรุงการกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ 

� � 6 มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการการ
สํารวจความต้องการจําเป็นของนิสิต 
และติดตามคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและการให้บริการ พบว่า  
- บริการด้านส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.80 
- บริการด้านกายภาพท่ีส่งเสริม
คุณภาพชีวิต มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ  
3.70 
- บริการให้คําปรึกษา มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจ 3.82 
- บริการแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจ 3.67 
- การจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นิสิต มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.75 
(3.1-6-1) 
 
 

3.1-6-1 เอกสารท่ีแสดงการติดตาม
ประเมินผลการให้บริการ 
- เอกสารการสํารวจความต้องการ
จําเป็นของนิสิต 
- เอกสารการติดตามคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและการ
ให้บริการ 
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� � 7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความ
ต้องการของนิสิต 

คณะสังคมศาสตร์ ได้นําผลการการ
สํารวจความต้องการจําเป็นของนิสิต 
และการติดตามคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการให้บริการ เข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
เพ่ือให้รับทราบและนําผลดังกล่าวไป
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ (3.1-7-1) 

3.1-7-1 เอกสารการนําการ
ประเมินผลการให้บริการมาพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการ 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 6 4 ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : ไม่มีคําอธิบาย/หลักฐานท่ีชัดเจนว่าได้นําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการจัดบริการ
อย่างไร 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน 

คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดทําแผน
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นิสิตท่ีดําเนินการโดยคณะ/ภาควิชา/
โครงการสหวิทยาและดําเนินการทํา
โดยนิสิต สโมสรนิสิต ชุมนุม ท่ี
สอดคล้องกับคุณลักษณะตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด (3.2-1-1, 3.2-1-
2 และ 3.2-1-3) 

3.2-1-1 เอกสารแผนการจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีดําเนินการโดย
คณะ/ภาควิชา/โครงการสหวิทยาและ
ดําเนินการทําโดยนิสิต สโมสรนิสิต 
ชุมนุม ท้ังน้ีกิจกรรมท่ีจัดต้องเป็น
กิจกรรมท่ีพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ในแต่ละระดับการศึกษา 
3.2-1-2 เอกสารการจัดโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนานิสิตท่ีคณะ/ภาควิชา/
โครงการสหวิทยาการ ดําเนินการจัดให้
นิสิต 
- โครงการ/กจิกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
- โครงการ/กจิกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิ
สุขภาพ  
- โครงการ/กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาส่ิงแวดล้อม  
- โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม  
- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- โครงการ/กิจกรรมวิชาการ 
- โครงการ/กิจกรรมอื่น (ถ้ามี) 
3.2-1-3 เอกสาร มคอ. 5  
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� � 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

ปีการศึกษา 2556 คณะสังคมศาสตร์ 
จัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นิสิต เพ่ือให้ได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการได้ตามหลักวงจร PDCA 
รวมท้ังเพ่ือให้นิสิตได้มีการสร้าง
เครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัย (3.2-2-1) 

3.2-2-1 เอกสารท่ีแสดงว่าคณะมีการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นิสิตด้าน
การประกันคุณภาพ และกําหนด
เงื่อนไขให้นิสิตระบุตัวบ่งช้ีความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน วิธีการประเมิน
คุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมท่ี
นิสิตเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก
คณะ /เอกสารโครงการให้ความรู้
ความเข้าใจและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

� � 3 มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ ด้าน
การประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิตอย่าง
น้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญา
ตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ต่อไปน้ี 

-กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

-กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 

-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาส่ิงแวดล้อม 

-กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 

-กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะสังคมศาสตร์ สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้นิสิตได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ สามารถดําเนินการได้ตาม
หลักวงจร PDCA (3.2-3-1, 3.2-3-2, 
3.2-3-3) 

3.2-3-1 เอกสารแผนการจัดโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนานิสิตท่ีดําเนินการ
โดยนิสิต 
3.2-3-2 เอกสารการจัดโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนานิสิตท่ีดําเนินการ
โดยนิสิตปริญญาตรี ได้แก่ 
- โครงการ/กจิกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
- โครงการ/กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ  
- โครงการ/กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาส่ิงแวดล้อม 
- โครงการ/กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม  
- โครงการ/กิจกรรมวิชาการ  
- โครงการ/กิจกรรมอื่น  
3.2-3-3 เอกสารการจัดโครงการ-
กิจกรรมการพัฒนานิสิตท่ีดําเนินการ
โดยนิสิตปริญญาโทหรือเอก  ได้แก่ 
- โครงการ/กจิกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
- โครงการ/กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 
- โครงการ/กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาส่ิงแวดล้อม  
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- โครงการ/กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม  
- โครงการ/กิจกรรมวิชาการ  
- โครงการ/กิจกรรมอื่น  

� � 4 มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
และระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

คณะสังคมศาสตร์ให้การสนับสนุน
นิสิตในการสร้างเครือข่ายคุณภาพ 
เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมท่ีมี
คุณภาพ (3.2-4-1,3.2-4-2) 

3.2-4-1 เอกสารแผนการจัดโครงการ/
กิจกรรมและเอกสารการจัดโครงการ/
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในคณะ และให้การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการทํางานในรูปแบบ
ต่างๆ 
3.2-4-2 เอกสารแสดงความ
รับผิดชอบในระดับคณะ/อาจารย์ท่ี
รับผิดชอบฝ่ายกิจการนิสิต ควรมีการ
ประชุมกับคณะอื่น หรือมหาวิทยาลัย
อื่น เพ่ือส่งเสริมการทํากิจกรรม
ร่วมกันของนิสิตระหว่างคณะและ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพของนิสิตระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัยท้ังน้ีคณะควรให้ทุน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่าง
คณะ/มหาวิทยาลัยด้วย  เอกสาร
โครงการการจัดประชุม/สัมมนาเพ่ือ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
การทํากิจกรรมหรือนําเสนอผลการจัด
กิจกรรมของแต่ละคณะ รวมท้ังการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการใช้
ระบบการประกันคุณภาพในการจัด
กิจกรรมของนิสิตระหว่างคณะ/
ระหว่างมหาวิทยาลัย  

� � 5 มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

คณะสังคมศาสตร์ มีการติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรม (3.2-5-1, 
3.2-5-2) 

3.2-5-1 เอกสารท่ีแสดงระบบติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นิสิตตามตัวบ่งช้ีท่ีกําหนด เอกสาร
ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตตามตัวบ่งช้ีท่ีกําหนดโดย
ฝ่ายกิจการนิสิต 
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3.2-5-2 เอกสารการกําหนดให้นิสิต
จัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และ
นํารายงานผลการจัดกิจกรรมมา
สังเคราะห์เพ่ือให้เห็นภาพรวมของ
กิจกรรมและผลท่ีเกิดขึ้นกับนิสิต 
ในแต่ละรอบปี หรือแบบฟอร์ม/
เอกสารจากสโมสรนิสิต/ชุมนุม/กลุ่ม
ต่างๆ ท่ีรายงานผลการจัดกิจกรรม 

� � 6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานิสิต 

คณะสังคมศาสตร์ ได้นําผลการ
ประเมินฯ  เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือให้
รับทราบและนําผลดังกล่าวไปพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพ (3.2-6-1) 

3.2-6-1 เอกสารการนําผลการ
ประเมินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา
นิสิต 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 4 ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : ไม่มีข้อมูล/หลักฐานการนําผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรม 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 (มก.) ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้
คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

คณะสังคมศาสตร์ มีคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะ
สังคมศาสตร์ (3.3-1-1)  
คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นิสิต (3.3-1-2) 
คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการพัฒนา
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา (3.3-1-3) ให้
มีขอบข่ายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การพัฒนาด้านวิชาการและ
กิจกรรม/โครงการของนิสิต ซ่ึงรวมถึง
การดูแลให้ความใกล้ชิด 

3.3-1-1 คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการคณะสังคมศาสตร ์ 
3.3-1-2 คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนิสิต 
3.3-1-3 คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
การพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

� � 2 มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการให้คําปรึกษาแก่
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

คณะสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  
(3.3-2-1, 3.3.-2-2, 3.3-2-3, 3.3-2-4, 
3.3-2-5 และ 3.3-2-6) 

3.3-2-1 คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
3.3-2-2 คู่มือนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.3-2-3 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก 
3.3-2-4 ระเบียนประวัตินิสิตในท่ี
ปรึกษา 
3.3-2-5 คู่มือระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
3.3-2-6 ภาพถ่ายเทคโนโลยีท่ีใช้ใน
การให้คําปรึกษา 
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� � 3 มีการประชุมคณะกรรมการการให้
คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหา
แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

คณะสังคมศาสตร์ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนานิสิต (3.3-3-1) 

3.3-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต/
ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ ใน
ประเด็นการให้คําปรึกษาวิชาการ แนว
ทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนานิสิต
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ  2 ครั้ง 

� � 4 มีการประเมินผลระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกปี 

 3.3-4-1 เอกสาร วิจัยสถาบันประเมิน
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ประจําปี
การศึกษา 

� � 5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คณะสังคมศาสตร์ ได้นําผลการวิจัยฯ 
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ เพ่ือให้นําผลการประเมิน
ดังกล่าวไปปรับปรุงระบบการฬห้
คําปรึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.3-5-1 รายงานการประชุมฝ่าย
กิจการนิสิต/ ภาควิชา/โครงการสห
วิทยา ในประเด็นท่ีนําผลการประเมิน
จากโครงการนิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษา
มาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษา
วิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5 บรรล ุ

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556   - 111 -

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
   

คณะสังคมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.91 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 
(สกอ.) ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
คณะ และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

คณะสังคมศาสตร์  ไ ด้ มีการวาง
แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ 
ตลอดจนกําหนดหน่วยงาน บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลท่ีรับผิดชอบ (4.1-1-
4) และมีงบประมาณสนับสนุนการ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
อย่างเพียงพอในการบริหารได้มีการ
ว า ง แ ผ น  ต ร ว จ ส อ บ ติ ด ต า ม 
ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง อ ย่ า ง
สมํ่าเสมอเพ่ือบรรลุตามเป้าหมาย
ของแผนการวิจัยของสถาบัน โดย
ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้บรรลุผลสําเร็จได้
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหาร
งานวิจัย (4.1-1-2, 4.1-1-3) เช่น 
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์
ปฏิ บั ติการ วิจัย เ พ่ือใ ห้สามารถ

4.1-1-1 เอกสารแบบรายงานแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2556 และผลการ
ดําเนินงาน 
4.1-1-2 เอกสารรายงานการประชุม 
เกี่ยวกับระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด 
4.1-1-3 ประกาศกองทุน คณะ
สังคมศาสตร์ 
4.1-1-4 คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/
คณะทํางาน 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ดํ า เ นิ น ก า ร วิ จั ย ห รื อ ผ ลิ ต ง า น
สร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย  
ดําเนินภายใต้เอกสารแผนปฏิบัติ
การการบริหารคณะสังคมศาสตร์ 
พ.ศ. 2556-2558 (4.1-1-1) ซ่ึง
ศูนย์ปฏิบั ติการวิจัยฯ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในหารบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่าง
เพียงพอ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของแผนการวิจัยจึงได้มีการวางแผน
งาน ตรวจสอบติดตาม ประเมิน
และปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอ 

� � 2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน 

คณะสังคมศาสตร์ มีการบรูณาการ
กระบวนการวิจัยกับกระบวนการ
เรี ยนการสอน (4 .1 -2 -1 )  การ
ส่งเสริมให้นิสิตเข้าประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ (4.1-2-4) 
รวมท้ังการให้นิสิตเข้าร่วมเป็นส่วน
หน่ึงในการจัดประชุมทางวิชาการ 
ครั้งท่ี 52 วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
2557  (4.1-2-3) การส่งเสริมให้
อาจารย์นําผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการ
วิจัยไปเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาใน
การจัดการเรียนการสอน (4.1-2-2) 

4.1-2-1 เอกสารแสดงการนํา
กระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับ
การเรียนการสอน  
4.1-2-2 เอกสารแผนการสอนในรายวิชา
ท่ีเกี่ยวข้องกับวิจัยท่ีแสดงถึงการมี
กิจกรรมให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติตาม
กระบวนการวิจัยจริง 
4.1-2-3เอกสารการมีส่วนร่วมของนิสิต
บัณฑิตศึกษาในทีมวิจัยของอาจารย ์  
4.1-2-4 เอกสารการจัดให้มีการประชุม
เสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรของ
นิสิต 
 

� � 3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

คณะสังคมศาสตร์ มีการส่งเสริม 
สนับสุนการสร้างเสริมงานวิจัยโดย
การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในด้านการทําวิจัยของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย (4.1-3-
1) อีกท้ังมีการกําหนดภารกิจด้าน
การวิจัย เป็นหน่ึงในภาระงานของ
อาจารย์ประจํา (4.1-3-2) 
 
 
 
 

4.1-3-1 เอกสารการจัดประชุมสัมมนา 
อบรม บรรยายพิเศษ และเสวนาเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและ
พัฒนาบุคลากรวิจัย ปีการศึกษา 2556 
4.1-3-2 เอกสารการกําหนดภาระงานขั้น
ตํ่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 4 มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ
เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คณะสังคมศาสตร์ มีการจัดสรรเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่และ
บุคลากรสายสนับสนุน และให้
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งทุน
ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้มีโอกาส
ดําเนินงานโครงการวิจัยเพ่ือเพ่ิม
โอกาสและพัฒนาศักยภาพในการ
ผลิตผลงานวิจัย อีกท้ังเป็นการนํา
ผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้
โดยตรงกับการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนางานในระดับวิชาการเพ่ิมมาก
ขึ้น (4.1-4-1, 4.1-4-2) นอกจากน้ัน
ยังจัดให้มีนักวิจัยประจํา
ห้องปฏิบัติการวิจัยเพ่ือสนับสนุน
การในการอํานวยความสะดวกใน
การทํางานวิจัยมากยิ่งขึ้น 

4.1-4-1 เอกสารแสดงการสนับสนุน/
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัย 
4.1-4-2 เอกสารการจัดให้ข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งทุนต่างๆท่ี
อาจารย์ นักวิจัยสามารถเข้าดูได้สะดวก
รวดเร็ว 

� � 5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์
ของคณะ ในประเด็นต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วย
วิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ  
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรั กษาความปลอดภั ย ใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ท่ี ส่ ง เ ส ริ ม
งานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้ า งสรร ค์  การจั ด ใ ห้ มี
ศาสตร าจ า ร ย์ อ า คัน ตุ ก ะหรื อ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 
- มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัย 

คณะสังคมศาสตร์ จัดหาทรัพยากร
หรือแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่าง
เพียงพอ ท้ังงบประมาณสนับสนุน
การวิจัย(4.1-4-1) ศูนย์ปฏิบัติการ
วิจัยฯ(4.1-5-1) ห้องสมุด(4.1-5-1) 
และระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย
http://research.rdi.ku.ac.th/kur
3 (4.1-5-3) ฐานข้อมูลระบบสืบค้น
ข้อมูลงานวิจัย มก
http://research.rdi.ku.ac.th/for
est ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย
และบริหารงานวิจัย (4.1-5-3) และ
วารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ (4.1-5-2) 
 

4.1-5-1 เอกสารแสดงการสนับสนุนให้มี 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุน  การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัย 
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 
4.1-5-2 วารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
4.1-5-3  เอกสารแสดงระบบฐานข้อมูลท่ี
สามารถเข้าถึงการสืบค้นงานวิจัย 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 6 มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

คณะสังคมศาสตร์ จัดให้มีระบบ
ประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุน
ทุกด้านอย่างสมํ่าเสมอ โดยการมี
ส่วนร่วมของอาจารย์และนักวิจัย 
เ ช่ น  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด
โครงการ วิจัย (งานสถาปนาคณะ) 
นอกจากน้ันคณะฯ มีการติดตาม
และประเมินผลการให้ทุนวิจัยและ
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
ของแต่ละภาควิชา รองวิชาการ
(4.1-6-1) 

4.1-6-1 เอกสารคําส่ัง หรือ การ
มอบหมายคณะกรรมการคณะทํางาน 
หรือ หน่วยงานในการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

� � 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 

คณะสังคมศาสตร์ นําผลการ
ประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง 
โดยกําหนดกิจกรรมท่ีต้องทําเพ่ือ
การปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือ
หน่วยงานรับผิดชอบในการ
ปรับปรุง กําหนดงบประมาณท่ีต้อง
ใช้หากจําเป็น กําหนดระยะเวลาท่ี
การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากน้ัน
จึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยตาท่ีกําหนด 
(4.1-7-1) 

4.1-7-1 เอกสารท่ีแสดงถึงการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
ภาควิชา/โครงการสหวิทยาการ 
 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 
(ขาดเกณฑ์ข้อ 6,7) 

3 ไม่บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 5 บรรล ุ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 4 บรรล ุ

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 5 
ข้อตาม 

เกณฑ์ทั่วไป และ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ิมเตมิเฉพาะ
กลุ่ม 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะสังคมศาสตร์ ได้วางแนวทาง 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจน
กําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุน
การตีพิมพ์หรือการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
วารสารหรือในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี 
peer review ในประเด็นต่อไปน้ี 
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเข้า
ร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือ
เผยแพร่งานสร้างสรรค์ (4.2-1-1) 
การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (4.2-
1-1) มีศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและ
นักวิจัย (4.1-5-1) คณะฯ มีการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึง (ร้อย
ละ 30 ของค่าใช้จ่าย) แก่อาจารย์ 
นักวิจัยในการเสนอผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ (4.3-2) 

4.2-1-2 เอกสารคําส่ัง หรือ การมอบหมาย
คณะกรรมการคณะทํางาน หรือ หน่วยงาน
จัดทําระบบ รวบรวม คัดสรร หรือวิเคราะห์ 
และ สังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัด
สรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไป
เข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด 

มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนด
ผู้รับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย 
โดยยังคงความเช่ือถือได้ในเชิง
วิชาการและรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ มีบทบาทในการ
ดําเนินภารกิจดังกล่าว อาทิ มีการ
ประชุมเพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงาน พร้อมพัฒนาปรับปรุง
การเผลแพร่งานวิจัยและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการนําผลการวิจัยไป
ใช้อย่างแท้จริง (4.2-2-1) มีการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกโดยคณะสังคม
สาสตร์ได้ทําการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.2-2-1 เอกสารคําส่ัง หรือ การมอบหมาย
คณะกรรมการคณะทํางาน หรือ หน่วยงาน
จัดทําระบบ รวบรวม คัดสรร หรือวิเคราะห์ 
และ สังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ 

� � 3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ท่ีได้จาก
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปสู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยการ
ผลิตวารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ (4.2-3-1) 

4.2-3-1 เอกสารการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์สู่สาธารณชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

� � 4 มีการนําผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

คณะสังคมศาสตร์ การสนับสนุน
ก า ร นํ า ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ไปใ ช้ประโยชน์ เ ช่น 
กํ า ห น ด ขั้ น ต อ น  วิ ธี ก า ร แ ล ะ
ผู้รับผิดชอบเพ่ือเป็นส่ือกลางสาน
สัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระหว่างอาจารย์และนักวิจัยกับ
องค์กรภายนอกท่ีมีศักยภาพในการ
นําผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไป
ใช้ประโยชน์ (4.2-4-1)  

4.2-4-1 เอกสารท่ีแสดงถึงรับรองจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชนในการนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์จริง 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 5 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะสังคมศาสตร์ มีระบบและ
กลไกเพ่ือช่วยคุ้มครองสิทธ์ิขอ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
สิทธิประโยชน์จากงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2551 และระเบียบว่าด้วยการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2551 (4.2-5-1) 

4.2-5-1 เอกสารการดําเนินงานท่ีแสดงถึง
การจัดการด้านการคุ้มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

� � 6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมี
การยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง) 

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ เป็นผู้
ประสานงานในการสนับสนุนความรู้
และอํานวยความสะดวกในการจด
สิทธิบัติและอนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์ 
และนักวิจัยในประเด็นต่างๆ เช่น 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริม
ให้บุคลากรรวมท้ังนิสิตเกิดความ
ตระหนักในความสําคัญของ
ทรัพย์สินทางปัญญา (4.2-6-1, 4.2-
6-2) 

4.2-6-1 เอกสารการดําเนินงานด้านการ
จัดการและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ของคณะ 
4.2-6-2 เอกสาจํานวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีคณะสนับสนุนให้มีการเผยแพร่
ในวงวิชาการ หรือนําไปใช้ประโยชน์ 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 4 
(ขาดเกณฑ์ข้อ 2,3) 

4 ไม่บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 5 บรรล ุ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 4 3 ไม่บรรล ุ

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 
5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

เกณฑ์มาตรฐาน สัดส่วน 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  =          จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก     . 

      จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 
 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได้  =     จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯ จากภายในและภายนอก   .  � 5 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
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ผลการดําเนินงาน 
 
 ในปีงบประมาณ 2556 คณะสังคมศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใน  เป็นจํานวนเงิน 
720,000 บาท และจากแหล่งทุนภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นจํานวนเงิน 23,489,538.40 บาท 
รวมท้ังหมด 24,209,538.40 บาท มีอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง 82 คน ลาศึกษาต่อ 10 คน และนักวิจัย
ประจํา 2 คน รวมอาจารย์ประจําและนักวิจัย 74 คน 
 
วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานต่อจํานวน

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย =    24,209,538.40                           
        72 

=     336,243.59 บาท/คน 
 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้  = 336,243.59 × 5                                  
               75000     
   =  22.42 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

75,000 บาท/คน 122,240.41 บาท/คน 5 บรรล ุ
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

75,000 บาท/คน 336,243.59 5 บรรล ุ
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

75,000 บาท/คน 327,154.57 5 บรรล ุ
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.3-1 แบบฟอร์มการคํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

4.3-2 เอกสารแสดงยอดเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ภาคในมหาวิทยาลัย 
4.3-3 จํานวนอาจารย์ประจําในปีการศึกษา 2556 โดยนับเฉพาะอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ี

ปฏิบัติงานจริง 
 
 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 10 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 
 

ผลการดําเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน 
ปีปฏิทิน 2556  

จํานวน ค่าถ่วงนํ้าหนัก 
1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ

ระดับชาติ/ระดบันานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 14 3.50 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติที่มชีื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 4 2.0 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศ สมศ. 

0.75 - - 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีือ่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 7 7.0 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125 1 0.125 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
 

0.25 5 1.25 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน 
ปีปฏิทิน 2556  

จํานวน ค่าถ่วงนํ้าหนัก 
7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.50 - - 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 - - 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 1.00 - - 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 31 13.88 

11 จํานวนอาจารยป์ระจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 84 

12 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดรั้บการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 16.52 

 คะแนนทีไ่ด ้ 16.52 x 5 = 8.26 
 10 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 
สมศ.ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการประเมินตามเกณฑ ์
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

5 
 

13.88 16.52 5 ร้อยละ 10 
 

บรรลุ ร้อยละ 10 
84 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ 
สมศ.ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการประเมินตามเกณฑ ์
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

5 
 

12.50 10.97 5 ร้อยละ 10 
 

บรรลุ ร้อยละ 10 
114 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-1 แบบเก็บวิจัย1  งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ ์

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 12 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 
 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน  
ปีปฏิทิน 2556 

1 งานวิจยัที่นาํไปใชป้ระโยชน ์  
 - เชิงสาธารณะ 15 

 - เชิงพาณชิย ์ - 

 - ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ - 

2 งานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใชป้ระโยชน ์ - 
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใชป้ระโยชน ์ 15 
4 จํานวนอาจารยป์ระจาํและนักวจิัยทั้งหมด (นบัรวมที่ศึกษาต่อ) 84 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใชป้ระโยชน ์ 17.85 
6 คะแนนทีไ่ด ้ 17.85 x 5 = 4.46 

 20 
หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการนําไปใช้ประโยชน์ตามปปีฏิทินที่ระบ ุ
 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 
สมศ.ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

6 
 

15 17.85 4.46 ร้อยละ 20 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 20 
84 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ 
สมศ.ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

6 
 

10 8.77 2.19 ร้อยละ 20 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 20 
114 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

6-1 แบบเก็บวิจัย 2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7  ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 5 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 
 

ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า 

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน 
ปีปฏิทิน 2556 

จํานวน ค่าถ่วงนํ้าหนัก 
1 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาต ิ 0.25 15 3.75 
2 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 0.50 5 2.50 
3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมนิผ่านตามเกณฑโ์ดย

ผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษากําหนด 
0.75 2 1.50 

4 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวชิาการและผา่น
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสงู มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวชิาการ 

1.00 2 2.00 

5 ผลรวมถ่วงน้าํหนักของผลงานวชิาการทีไ่ด้รับรองคุณภาพ 24 9.75 
6 จํานวนอาจารยป์ระจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด  (นบัรวมที่ลาศึกษาต่อ) 84 
 คะแนนทีไ่ด ้ 5.81 
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เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 
สมศ.ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

7 
 

9.75 11.61 5 ร้อยละ 10 บรรลุ ร้อยละ 10 
84 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี้ 
สมศ.ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

7 
 

9.75 8.55 4.28 ร้อยละ 10 บรรลุ ร้อยละ 10 
114 

 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

7-1 แบบเก็บวิจัย 3 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  

คณะสังคมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซ่ึงไม่นําคะแนนมาประเมิน 2 
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 และ 18.2 พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.49 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับต้องปรับปรุง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการครบ 5 
ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

คณะสังคมศาสตร์ มีแผนการ
ดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม
ท่ีสัมพันธ์กับพันธกิจของคณะมีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
บริการวิชาการ มีคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริการวิชาการ มี
การจัดสรรงบประมาณในการ
ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ มีระเบียบในการ
ให้บริการทางวิชาการ มีการกําหนด
ภาระงานของอาจารย์จากการ
บริการวิชาการ มีการดําเนินการ
ตามแผนตลอดจนการประเมินผล
และปรับปรุง (5.1-1-1 – 5.1-1-7) 

5.1-1-1 เอกสารแผนการดําเนินงาน
วิชาการแก่สังคมท่ีสัมพันธ์กับพันธกิจของ
คณะ 
5.1-1-2 เอกสารการแสดงถึงนโยบาย
ส่งเสริม สนับสนุน จูงใจแก่อาจารย์ในการ
ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
5.1-1-3 เอกสารการจัดหางบประมาณ
สนับสนุนบริการวิชาการ 
5.1-1-4 เอกสารท่ีแสดงระเบียบในการ
ให้บริการทางวิชาการ 
5.1-1-5 เอกสารการกําหนดภาระงานของ
อาจารย์ 
5.1-1-6 เอกสารการดําเนินการตามแผน
ตลอดจนการประเมินผลและปรับปรุง 
5.1-1-7 เอกสารคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 2 มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน 

คณะสังคมศาสตร์ เห็นความสําคัญ
ของการบริการวิชาการ ซ่ึงเป้นภาร
กิจด้านหน่ึงของคณะฯ ท่ีเป็น
ช่องทางในการพัฒนาศักยภาพด้าน
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพ่ิม
มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีให้นิสิตนําความรู่จากการ
เรียนการสอนไปดําเนินการให้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน (5.1-2-1, 5.1-
2-2) 

5.1-2-1 เอกสารท่ีแสดง โครงการหรือ
กิจกรรมท่ีกําหนดให้นิสิตนําความรู้จากการ
เรียนการสอนไปดําเนินการเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน 
5.1-2-2  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
กับการฝึกงาน 

� � 3 มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

คณะสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักภึง
ความสําคัญของการบริการวิชาการ
และการวิจัยว่าเป็นส่ิงท่ีต้อง
ดําเนินการร่วมกันเพราะการบริการ
วิชาการจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีองค์
ความรู้ท่ีได้จากการทําวิจัยมาใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการ
ให้บริการวิชาการและงานวิจัย เพ่ือ
เป็นการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึง
ให้การสนับสนุนให้นําผลการวิจัยไป
เผยแพร่ ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
(5.1-3-1, 5.1-3-2) 

5.1-3-1 เอกสารการนําผลการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน 
5.1-3-2 เอกสารการนําความรู้ ประสบการณ์
จากการบรกิารวิชาการไปสู่การวิจัยไปสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

� � 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

คณะสังคมศาสตร์ มีระบบการตืด
ตามประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย ว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ เพ่ือนํามา
วางแผนการดําเนินงานในปีต่อไป 
(5.1-4-1, 5.1-4-2) 

5.1-4-1 เอกสารการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนจากนิสิตซ่ึง
เป็นท้ังผู้ให้และผู้รับบริการ 
5.1-4-2 เอกสารการประเมินผลภาวะ
ความสําเร็จของการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการวิจัย 

� � 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ณะสังคมศาสตร์ ได้นําผลวามสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัค เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือให้
รับทราบและนําผลดังกล่าวไปวาง
แผนการดําเนินงานในปีต่อไป (5.1-
5-1, 5.1-5-2) 

5.1-5-1 เอกสารการนําผลการประเมินไป
พัฒนาแผน กระบวนการและผลสัมฤทธ์ิใน
การบริการวิชาการ 
5.1-5-2 เอกสารแผนการพัฒนาปรับปรุง
การจัดโครงการหรือกิจกรรมตาม
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในรอบปีท่ี
ผ่านมา 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 3 
(ขาดเกณฑ์ข้อ 4,5) 

3 ไม่บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 3 3 ไม่บรรล ุ

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการครบ 5 
ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีการสํารวจความต้องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
 
 

คณะสังคมศาสตร์ ได้มีการสํารวจ
ความต้องการของชุมชน เพ่ือเป็น
กรอบในการจัดทําเป้นแผนการ
บริการวิชาการของคณะฯ (5.2-1-
1) 

5.2-1-1 เอกสารการสํารวจความต้องการ
ของชุมชน ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชนตาม
ความเช่ียวชาญของภาควิชา,คณะ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 2 มีความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ 

การจัดโครงการบริการวิชาการของ
คณะสังคมศาสตร์ มีเชิญบุคคลใน
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วม
ในการจัดโครงการบริการวิชาการ 
(5.2-2-1, 5.2-2-2 และ 5.2-2-3) 

5.2-2-1 เอกสารการเชิญบุคคลในชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพมาร่วมมือในลักษณะการ
สร้างเครือข่าย 
5.2-2-2 เอกสารความร่วมมือกับหน่วยงาน 
หรือสถานประกอบการในการบริการ
วิชาการแก่บุคคลหรือชุมชน 
5.2-2-3 เอกสารความร่วมมือกับหน่วยงาน 
หรือสถานประกอบการในการนําผลการวิจัย
ไปเป็นส่วนหน่ึงของการปรับปรุงปัญหา หรือ
ใช้พัฒนาบุคคลากร 

� � 3 มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม 

คณะสังคมศาสตร์ มีการประเมินผล
ความสําเร็จในการจัดโครงการ
บริการวิชาการ เพ่ือท่ีจะนําผลท่ี
ได้มาวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข/
ปรับปรุงในครั้งต่อไป (5.2-3-1,5.2-
3-2) 

5.2-3-1 เอกสารการประเมินผลการบริการ
วิชาการท่ีเกิดขึ้นกับนิสิตและอาจารย์ท่ี
ให้บริการวิชาการในด้านการนําความรู้ความ
เช่ียวชาญไปใช้ประโยชน์ 
5.2-3-2 เอกสารการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการบริการวิชาการว่า
สอดคล้องกับผู้รับบริการหรือไม่ 

� � 4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

คณะสังคมศาสตร์ นําผลการ
ประเมินท่ีได้มาวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดทําแผน และจัดหาแนว
ทางแก้ไข/ปรับปรุงในครั้งต่อไป 
(5.2-4-1) 

5.2-4-1 เอกสารการนําผลการประเมินการ
ให้บริการวิชาการไปพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของการให้บริการในโอกาสต่อไป
(ด้านรูปแบบการให้บริการ/ขอบเขต/
ค่าใช้จ่าย/ระยะเวลา) 

� � 5 มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

คณะสังคมศาสตร์ มีการนําความรู้ท่ี
ได้จากการจัดโครงการบริการ
วิชาการถ่ายทอดสู่นิสิต โดยการนํา
ผลการจัดโครงการมาบูรณาการกับ
การเรียนการสอน อีกท้ังเผยแพร่สู่
สาธารณชน (5.2-5-1, 5.2-5-2, 
5.2-5-3) 

5.2-5-1 เอกสารในการนําความรู้ท่ีได้จาก
การบริการวิชาการ ถ่ายทอดสู่บุคลากร
ภายใน และผู้เรียน 
5.2-5-2 เอกสารการเผยแพร่ประสบการณ์
ในการให้บริการวิชาการผ่านส่ือการเรียนรู้
ต่างๆ 
5.2-5-3 เอกสารฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการ (Website) เผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5 บรรล ุ
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ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 0 0 ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : ไม่พบการสํารวจความต้องการของชุมชนโครงการท่ีนําเสนอมีกระบวนการไม่ครบ
ตามเกณฑ์ 
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 20 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 

1 จํานวนโครงการบริการวชิาการที่นํามาใช้พฒันาการเรียนการสอน 14 
2 จํานวนโครงการบริการวชิาการที่นํามาใช้พฒันาการวิจัย - 
3 จํานวนโครงการบริการวชิาการที่นํามาใช้พฒันาทั้งในส่วนของการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
3 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 17 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พฒันาการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
17.65 

6 คะแนนทีไ่ด ้ 2.94 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี ้
สมศ.ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการประเมินตามเกณฑ ์
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

8 
 

17.65 2.94 ร้อยละ 20 
 

ไม่บรรล ุ ร้อยละ 20 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี ้
สมศ.ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการประเมินตามเกณฑ ์
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

8 
 

64.71 5 ร้อยละ 20 
 

บรรลุ ร้อยละ 20 
 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8-1 แบบเก็บบริการวชิาการ 1 งานบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

� � 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือ
องค์กร 

� � 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่าํกว่าร้อยละ 80 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

4 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

5 ข้อ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

� � 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาํเนนิกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

� � 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มกีารพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื โดย
คงอัตลักษณ์และวฒันธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

� � 5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนส์ร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความ
เข้มแข็ง 

 
ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะสังคมศาสตร์มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีการจัดประชุมวางแผนกล
ยุทธ์ ติดตาม และประเมินผลในการปฏิบัติงานประจําปีในระดับภาควิชาและระดับคณะ 

2. คณะสังคมศาสตร์มีการกําหนดเป้าหมายในการทํางานและมีการประเมินโครงการท่ีจัดทํา 
 3. คณะสังคมศาสตร์มีการเชิญผู้ทําหรือบุคลากรในชุมชนหรือองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4. บุคลากรของชุมชนและองค์กรแสดงความคิดเห็นท่ีสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ตามอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนและองค์กร 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะสังคมศาสตร์ดําเนินการจัดสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 0 0 ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : ไม่พบเอกสารหลักฐานยืนยันการดําเนินงาน 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

9-1 แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติงาน คณะสังคมศาสตร์ 
9-2 สรุปผลการประเมินแต่ละโครงการฯ 

 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 18.1 ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน  

ประเด็นด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  .... ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเมินตนเอง เกณฑ์มาตรฐาน 

� 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
� 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
� 3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
� 4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
� 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 - 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี ้
สมศ.ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการประเมินตามเกณฑ ์
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

18.1      
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 18.2 ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายนอกสถาบัน  
ประเด็นเพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ (ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  .... ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเมินตนเอง เกณฑ์มาตรฐาน 

� 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
� 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
� 3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
� 4.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
� 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
ผลการดําเนินงาน (ให้อธิบายรายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวอย่างท่ีแนบใน Folder ตัวอย่าง SAR) 

1. ......................................................................................................................................................  
2. ......................................................................................................................................................  
3. ......................................................................................................................................................  
4. ...................................................................................................................................................... 
5. ...................................................................................................................................................... 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี ้
สมศ.ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการประเมินตามเกณฑ ์
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

18.2 
 

     

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

คณะสังคมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.33 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
3.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะสังคมศาสตร์ มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดระบบและ
กลไกในการส่งเสริมให้บุคลากรนํา
กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติจริง และ
มีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางท่ี
กําหนดไว้ มีการดําเนินกิจกรรมได้
ตามแผนท่ีดําเนินการคระกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 
บางกิจกรรมสามารถดําเนินการได้
มากกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ซ่ึงทุกกิจกรรมมีคณ
จารย์ภาควิชาเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
กิจกรรมนิสิตและกิจกรรมสามารถ
ตอบสนองภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
- คณะสังคมศาสตร์มีแผนการ

6.1-1-1 เอกสารนโยบาย/แผนงานด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีการ
จัดสรรงบประมาณสนันสนุน  
6.1-1-2 เอกสารคําส่ังแต่งต้ัง/มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
6.1-1-3 เอกสารแบบฟอร์มแสดง
แผนปฏิบัติงาน/ผลการดําเนินงานด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1-1-4 เอกสารโครงการ/กิจกรรมท่ี
แสดงผลการดําเนินงานและหรือผล
ประเมินโครงการ  
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ดําเนินการและปฏิบัติการโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2556 โดยบุคลากร/นิสิตมีส่วนร่วม 
มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง (เอกสาร
หมายเลข 6.1-1-1) 
- คณะสังคมศาสตร์มีคําส่ังแต่งต้ัง
คณะทํางานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ 
(เอกสารหมายเลข 6.1-1-2) 
- คณะสังคมศาสตร์มีแบบฟอร์ม
แสดงแผนปฏิบัติงาน/ผลการ
ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 
6.1-1-3) 
- คณะสังคมศาสตร์มีเอกสาร
โครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงผลการ
ดําเนินงานและหรือผลประเมิน
โครงการ (แสดงทุกโครงการ)  
� โครงการทําบุญไหว้พระและ
ทอดผ้าป่า 
� โครงการไหว้ครูสําหรับนิสิต
ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 
2556 
� โครงการน้องส่งพ่ี คณะ
สังคมศาสตร์ 
� โครงการวางพวงมาลาเน่ืองใน
วันรพี 
� โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระราชวงศ์ : การจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ พ้ืนท่ีควบคุมใน
พระองค์ 904 
� โครงการไหว้ครูรัฐศาสตร์ 
� โครงการปฐมนิเทศสําหรับนิสิต
ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 
� โครงการสายใยเยาวชนไทยกับ
ผู้สูงอายุ 
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� โครงการวันคล้ายวันสถาปนา
คณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีท่ี 40 
� โครงการศึกษาความเป็นไทย
ผ่านการเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ 
� โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์บุคลากรคณะ
สังคมศาสตร์ 
� โครงการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ด้วยสมาธิ 2556 
(เอกสารหมายเลข6.1-1-4) 

� � 2 มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะสังคมศาสตร์มีการบูรณาการ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรท่ีจัดขึ้นโดยคณะ 
และสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 
ดังน้ี 
- โครงการ/กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีความเกี่ยวข้อง/
ร่วมมือกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร. 
� โครงการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ด้วยสมาธิ 2556 
� โครงการสังคมสู่สังคม 
� โครงการค่ารัฐศาสตร์ฯเพ่ือ
เยาวชนและชุมชน “ปลูกต้นคิด
(ส์)” ครั้งท่ี 13 
� โครงการพัฒนาสมรรถนะในอาชีพ
� โครงการเวลาของน้อง ครั้งท่ี 5 
� โครงการสานสัมพันธ์ 6 สถาบัน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
� โครงการค่าย KU – โลก – 
จิตวิทยา ครั้งท่ี 6 
� โครงการปลูกปะการัง (โครงการ
ร่วมคณะสังคมฯ, ประมง, สถาปัตย์ฯ
� โครงการเสวนาภาษาสิงห์ ครั้งท่ี 
1 (เอกสารหมายเลข6.1-2-1) 
- มีเอกสาร Couse Syllabus และ 
มคอ.3 ของรายวิชาท่ีมีการนําเรื่อง
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6.1-2-1 เอกสารโครงการ/กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีความเกี่ยวข้อง/ร่วมมือ
กับงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
6.1-2-2 เอกสาร Course Syllabus หรือ 
มคอ.3 ของรายวิชาท่ีมีการนําเรื่องการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปเป็นส่วนหน่ึงของ
การเรียนการสอน  
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ไปเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการ
สอน (เอกสารหมายเลข6.1-2-1) 

� � 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

- มีภาพถ่ายกิจกรรมและการแสดง
สถานท่ีในการดําเนินกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข
6.1-3-1) 
- มีเอกสาร/บอร์ดประชาสัมพันธ์/
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นการเผยแพร่
การดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
(เอกสารหมายเลข6.1-3-2) 
- มีเอกสารแบบฟอร์มท่ีแสดง
รายละเอียดของเรื่องและบทความ 
ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
(เอกสารหมายเลข6.1-3-3) 
- มีเอกสารโครงการบริการวิชาการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีความ
ร่วมมือ หรือสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานและองค์กรอื่น (เอกสาร
หมายเลข6.1-3-4) 
- มีเอกสารบทความท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร (เอกสาร
หมายเลข6.1-3-5) 

6.1-3-1  ภาพถ่ายกิจกรรมและสถานท่ีในการ
ดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
6.1-3-2 เอกสาร/บอร์ดประชาสัมพันธ์/ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์/วิธีอื่น  ๆท่ีเป็นการเผยแพร่การ
ดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
6.1-3-3 เอกสารแบบฟอร์มแสดงรายละเอียด
ของเรื่องหรือบทความท่ีเกี่ยวข้องกับเผยแพร่

ศิลปะและวัฒนธรรมและเอกสาร/บทความท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ 

� � 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

- มีเอกสารโครงการและผลการ
ประเมินของโครงการท่ีได้ระบุตาม
เกณฑ์มาตราฐานท่ี 3  
(เอกสารหมายเลข6.1-4-1) 
- มีเอกสาร มคอ.5 ของรายวิชาท่ีมี
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไปเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการ
เรียนการสอนและได้ทําการ
ประเมินผล และมีการติดตามผล
การดําเนินงาน (หมวดท่ี 5 การ
ประเมินรายวิชา) รายวิชา 
วัฒนธรรมกับการท่องเท่ียว รหัส 
01461343  
(เอกสารหมายเลข6.1-4-2) 
 

6.1-4-1 เอกสารโครงการและผลประเมิน
ของโครงการ/กิจกรรม 
6.1-4-2 เอกสาร มคอ.5 ของรายวิชาท่ีมีการนํา
เรื่องการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอน และได้
ทําการประเมินผล/ติดตามผลการดําเนินงาน  
(หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา)  
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� � 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

- มีเอกสาร มคอ.5 ของรายวิชาท่ีมี
การนําเรื่องการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ไปเป็นส่วนหน่ึงของ
กิจกรรมการเรียนการสอน และได้
นําผลประเมินไปปรับปรุงกับการ
เรียนการสอน (หมวดท่ี 6 แผนการ
ปรับปรุง) รายวิชา วัฒนธรรมกับ
การท่องเท่ียว รหัส 01461343  
(เอกสารหมายเลข6.1-5-1) 
- มีเอกสารแผนปรับปรุงและพัฒนา
การบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข6.1-5-2) 

6.1-5-1 เอกสาร มคอ.5 ของรายวิชาท่ีมีการนํา
เรื่องการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอนและได้
นําผลประเมินไปปรับปรุงกับการเรียนการสอน 
(หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง) 

� � 6 มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ 

- มีเอกสารผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีมีการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (เอกสารหมายเลข6.1-6-
5) 
 

6.1-6-1 เอกสารการเชิญผู้เช่ียวชาญเกีย่วกับ
ด้านศิลปวัฒนธรรมมาร่วมกําหนด/สร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1-6-2 เอกสารแสดงถึงมาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีได้จากการเชิญผู้เช่ียวชาญมา
กําหนด/สร้างมาตรฐานด้านศิลปะและด้าน
วัฒนธรรม 

6.1-6-3 เอกสารผลงาน/การดําเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับการยอมรับจากสังคม 

6.1-6-4 เอกสารบุคลากรท่ีได้รับเชิญเป็น
วิทยากร หรือเป็นท่ีประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ในระดับองค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ 
6.1-6-5 เอกสารผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ/ภูมิภาค/นานาชาติ 

6.1-6-6 เอกสาร/ภาพถ่ายการได้รับรางวัล 
หรือการอ้างองิท่ีเป็นท่ียอมรับจากผลงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 (ขาดเกณฑ์ข้อ 6) 5 บรรล ุ
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ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 3 3 ไม่บรรล ุ

 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

� � 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

� � 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาํปีไม่ต่าํกว่าร้อยละ 80 

� � 3 มีการดําเนินงานสม่ําเสมอยา่งตอ่เนื่อง 

� � 4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าตอ่ชุมชนภายใน/ภายนอก 

� � 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4 ข้อ ปฏิบัติได ้5 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน  
1. คณะสังคมศาสตร์มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) คณะสังคมศาสตร์มีการประชุมวางแผน
งาน ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงานเสนอคณบดีฯพิจารณา 
2. คณะสังคมศาสตร์มีการกําหนดเป้าหมายในแผนปฏิบัติงานและมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
3. คณะสังคมศาสตร์มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี และติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
สมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง 
4. คณะสังคมศาสตร์มีการดําเนินงานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์และศึกษาคุณค่าของชุมชนด้วยการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 4 บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 4 บรรล ุ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 3 3 ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 
รายการหลักฐาน 

10-1 แผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
10-2 สรุปผลการประเมินแต่ละโครงการ 
10-3 การวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุงโครงการ 
10-4 สรุปแผน/ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของแผนดําเนินงาน/แผนปฏิบัติงาน 
10-5 โครงการต่างๆ ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
10-6 รายงานสรุปผลโครงการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลติ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

� � 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ด ี

� � 2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสขุลักษณะ 
และตกแต่งอย่างมีความสนุทรีย ์

� � 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

� � 4 การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่าํเสมอ 

� � 5 ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่
ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   

 
ผลการดําเนินงาน 
 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี บุคลากรสํานักงาน
เลขานุการมีส่วนร่วมในโครงการท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี ท่ีคณะฯ จัดข้ึนทุกโครงการ เช่น  

   - โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “ทําบุญไหว้พระและทอดผ้าป่า” ณ จังหวัด แพร่ น่าน 
พิษณุโลก และนครสวรรค์ ระหว่างวันท่ี 14 – 16 ธันวาคม 2556 และสรุปผลการปประเมิน
โครงการ (2.3-1-1) 

 - โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ วันท่ี 11 เมษายน 2557 
(2.3-1-2) 
 - โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีท่ี 40 วันศุกร์ท่ี 7 มีนาคม 2557  
(2.3-1-3) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4 ข้อ ปฏิบัติได ้5 ข้อ 
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 -โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเป็นประจําทุกปีโดย (2.3-1-4) 
นอกจากนั้นยังจัดให้มีงานพิธีและกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วม ได้แก่ 
             - พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ (2.3-1-5) 
       o งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดให้มีพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
      o พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภาพ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 
50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     o พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

2.ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์   

คณะสังคมศาสตร์ มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 2556 ซ่ึงบรรจุโครงการปรังปรุงสภาพแวดล้อม 
ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพไว้ในแผน (2.3-2-1) และกิจกรรมการป้องกันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีคณะสังคมศาสตร์ ในแผนบริหารความเสี่ยงคณะ
สังคมศาสตร์ ประจําปี 2556 (2.3-2-2) 
 

3.ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
คณะสังคมศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงในการสนับสนุนการบริหารจัดการท่ัวไปในการให้การ

จัดการอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความสะอาด และความปลอดภัยภายในคณะฯ เพ่ือให้มี
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีดีเกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
2556 ภายใต้กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ และการกีฬา (2.3-3-1)  มีการตัดแต่งต้นไม้บริเวณ
คณะสังคมศาสตร์ ตามเอกสารขออนุมัติตัดแต่งต้นไม้บริเวณคณะสังคมศาสตร์ ลงวันท่ี 21 มกราคม 2557 
(2.3-3-2)  

 

 4.การจัดให้มีพื้นท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ  คณะสังคมศาสตร์มีพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และ
มีการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ เช่น ห้องออกกําลังกาย อาคาร 2 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์และลาน
เอนกประสงค์ บริเวณหน้าอาคาร 3 และบริเวณหน้าอาคารศรีรัศม์ิ และลานอเนกประสงค์บริเวณชั้น 3 
อาคารศรีรัศม์ิ ท่ีเอ้ืออํานวยต่อการใช้สําหรับจัดกิจกรรมท้ังของนิสิตและบุคลากร (2.3-4-1) 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 5 บรรล ุ
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 4 บรรล ุ
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5 ไม่บรรล ุ
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
   

คณะสังคมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการ
จัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.92 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
3.92 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 (สกอ.) ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติ
หน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ี
กําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด
ล่วงหน้า 

คณะกรรมการประจําคณะ
สังคมศาสตร์ มีหน้ากํากับ ควบคุม 
ดูแล คณะฯ ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับตาม
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2541 มาตรา 33 กําหนด (7.1-1-1) 
และได้มีการประเมินตนเองตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัย (7.1-1-
2, 7.1-1-3)เสนอผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ต่อคณบดีเพ่ือรวบรวมเป็น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานต่อไป  (7.1-1-4 – 
7.1-1-6) 
 

7.1-1-1 เอกสารท่ีแสดงตลอดปีการศึกษา 
2556 คณะกรรมการประจําคณะได้มีการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประจําคณะตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2541 มาตรา 33 กําหนดให้
คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจหน้าท่ี  
7.1-1-2 เอกสารหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเอง
ท่ีกําหนดล่วงหน้า  
7.1-1-3 เอกสารแบบประเมินการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการ
ประจําคณะ เป็นแบบประเมินตนเอง 
7.1-1-4 เอกสารผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ เป็นข้อเสนอแนะต่อคณบดีใน
การพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน อาทิเช่น 
นโยบายและแผนงานคณะท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายมหาวิทยาลัย/ การพิจารณา
หลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
สําหรับคณะ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย/ 
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การพิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับ
ภายในคณะตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
หรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย/ การ
พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่ง
วิชาการของคณาจารย์ในคณะต่อ
มหาวิทยาลัย/ ดําเนินการสรรหาหัวหน้า
ภาควิชา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือทําหน้าท่ีและรับผิดชอบในฐานะหัวหน้า
ภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเทียบเท่า/ 
การส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่
สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/ 
การให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อ
คณบดี/ การปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับกิจการ
ของคณะหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย/ 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
7.1-1-5 เอกสารการรายงานผลการประเมิน
ตนเองต่อสาธารณชนทาง website ของคณะ 
7.1-1-6 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานน้ี 

� � 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
คณะ 

ผู้บริหารเป็นผู้กําหนดนโยบายและ
จัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนกลยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติท่ี
เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนด
ตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ของงานท่ี
ปฏิบัติ (7.1-2-1) พร้องถ่ายทอด
นโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์
ให้หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ
ทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 
(7.1-2-2) รวมถึงจัดทําช่องทาง
ส่ือสารเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ (7.1-2-3 – 7.1-2-5) 
 

7.1-2-1 เอกสารท่ีแสดงถึง ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับทาง 
website/ ทาง การจัดประชุมบุคลากร เช่น 
สัมมาทิฐิคณะสังคมศาสตร์และหรือการ
ประชุมสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรของ
คณะได้รับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 
7.1-2-2 เอกสารท่ีแสดงถึง ผู้บริหารสร้าง
ระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจ
ร่วมกัน 
7.1-2-3 เอกสารแสดงการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลของคณะให้ทันสมัย นํามาใช้ใน
การติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี
คุณภาพ (KPI) ท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ 
เช่น รายช่ือบุคคลท่ีได้รับการจัดสรรทุนวิจัย
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ต่างๆ 
7.1-2-4 เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน
ตามKPIของคณะ 
7.1-2.5 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานน้ี 

� � 3 ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมท้ังสามารถส่ือสาร
แผนและผลการดําเนินงานของคณะ
ไปยังบุคลากรในคณะ 

ผู้บริหารมีการกํากับติดตามผลการ
นํานโยบายและแผนกลยุทธ์ (7.1-3-
1) รวมถึงมีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน และรายงาน
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือ
ทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการ
ดําเนินงานในปีถัดไป (7.1-3-2, 
7.1-3-3)  

7.1-3-1 เอกสารท่ีแสดงถึงผู้บริหารมีการ
กํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุมผู้บริหาร
อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งเพ่ือทบทวน
เป้าหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้นพร้อมท้ัง
สร้างกลไกภายในเพ่ือส่ือสารแผนการ
ดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
7.1-3-2 เอกสารท่ีแสดงถึงผู้บริหารมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตาม
ภารกิจของคณะอย่างครบถ้วนรวมท้ังการ
ติดตามผลสัมฤทธ์ิอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือ
ทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการ
ดําเนินงานในรอบปีถัดไปพร้อมแจ้งผลการ
ดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการ
ส่ือสารภายในโดยใช้ส่ือต่างๆท่ีตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
7.1-3-3 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานน้ี 

� � 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
คณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และ
ผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร 
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ให้การ
สนับสนุนบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและการดําเนินงาน
ต่างๆ (7.1-4-1)  โดยแต่งต้ัง
บุคลากรเป็นคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ (7.1-4-2) เพ่ือปรับลด
ขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ 
โดยมอบอํานาจในการตัดสินใจแก่
ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานระดับ
ถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน และยังจัดโครงการ/

7.1-4-1 เอกสารท่ีแสดงว่าผู้บริหารสนับสนุน
ให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสมเพ่ือปรับลดขั้นตอน
กระบวนการบริหารจัดการ โดยมอบอํานาจ
ในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน
ระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว เช่น การ
แต่งต้ังรองคณบดีฝ่ายต่างๆคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการและคณะทํางานฝ่ายต่างๆ 
7.1-4-2 เอกสารท่ีแสดงว่าคําส่ังคณะ
สังคมศาสตร์ เรื่อง มอบอํานาจแทนผู้บริหาร
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กิจกรรมเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
กําลังใจต่อบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
(7.1-4-3 – 7.1-4-5) 

(คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
สํานักงานเลขานุการคณะ กํากับบริหาร ส่ัง
การ และปฏิบัติราชการแทน) 
7.1-4-3 เอกสารท่ีแสดงว่าผู้บริหารมีการ
ส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
กําลังใจต่อบุคลากรเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง 
เช่น การมอบรางวัลให้คณาจารย์ดีเด่นในด้าน
ต่างๆและบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น(ในงาน
คล้ายวันสถาปนาคณะ) 
7.1-4-4 เอกสารท่ีแสดงว่าผู้บริหารมีการจัด
ประชุมบุคลากรอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 
7.1-4-5 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ /ภาควิชา/โครง
การสหวิทยาการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกณฑ์
มาตรฐานน้ี 

� � 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ 
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้
เพ่ือกําหนดแผนและแนวทาง 
การจัดการความรู้ของคณะฯ เพ่ือ
จะได้ถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงาน 
(7.1-5-1 -7.1-5-4) 

7.1-5-1 เอกสารท่ีแสดงว่าผู้บริหารมีการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานโดยเน้นการเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง
หรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เช่นการสอนงานท่ีหน้างาน (on 
– the – job training) จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานเป็นต้น 
7.1-5-2 เอกสารการนําหลักการจัดการ
ความรู้ (KM)มาใช้ท้ังในระดับภาควิชา/โครง
การสหวิทยาการ/สํานักงานเลขานุการคณะ 
เพ่ือการแลกเปล่ียนความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
7.1-5-3 เอกสารแสดงโครงการและแผนงาน
การจัดการความรู้ 
7.1-5-4 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ/ภาควิชา/โครงกา
รสหวิทยาการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกณฑ์
มาตรฐานน้ี 
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� � 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
คณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ 
ดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
รวมถึงการปกป้องผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพ
ทางวิชาการ การให้บริการวิชาการ 
และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง (7.1-6-1, 7.1-6-
2) ท้ังยังมีการกํากับติดตามการ
รายงานประเมินตนเอง การบริหาร
ความเส่ียง รายงานการเงินของ
คณะให้เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะเป็นประจําทุกปี (7.1-
6-3 – 7.1-6-5) 
 

7.1-6-1 เอกสารท่ีแสดงถึงผู้บริหาร
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบท้ัง 10 
ประการ 
7.1-6-2 เอกสารท่ีแสดงว่าผู้บริหารมีการ
ดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง
คุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเป็นประจําทุกปีการศึกษา 
รวมท้ังเตรียมการเพ่ือประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากสมศ. 
7.1-6-3 เอกสารท่ีแสดงถึงผู้บริหารมีการ
เปิดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเองจัดทํา
รายงานสรุปผลการทํางานและรายงาน
การเงินของคณะเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะเป็นประจําทุกปี 
7.1-6-4 เอกสารท่ีแสดงถึงผู้บริหารมีการ
ติดตามผลการควบคุมภายในการบริหาร
ความเส่ียงและการตรวจสอบภายในของคณะ
และรายงานการเงินของคณะเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเป็นประจําทุกปี 
7.1-6-5 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานน้ี 

� � 7 คณะกรรมการประจําคณะ
ประเมินผลการบริหารงานของคณะ 
และผู้บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

คณะกรรมการประจําคณะ
สังคมศาสตร์ มีการประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหารคณะฯ  
และนําผลการประเมิน 
รายงานต่อผู้บริหารของคณะ เพ่ือ
ไปปรับปรุง พัฒนาต่อไป (7.1-7-1 
– 7.1-7-4) 

7.1-7-1 เอกสารท่ีแสดงถึงกรรมการประจํา
คณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและ
ผู้บริหารตามท่ีระบุไว้ในกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยและ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยท่ีว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลผู้บริหารและข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับการประเมินหรือตามข้อตกลงท่ี
ทําร่วมกันระหว่างกรรมการประจําคณะและ
ผู้บริหาร 
7.1-7-2 เอกสารท่ีแสดงถึงกรรมการประจํา
คณะควรยึดหลักการประเมินผลการ
บริหารงานแบบกัลยาณมิตรกล่าวคือใช้
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หลักการท่ีมุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิง
สร้างสรรค์นําผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงคณะให้เจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเน่ือง 
7.1-7-3 เอกสารท่ีแสดงถึงผู้บริหารมีการนํา
ผลการประเมินจากกรรมการประจําคณะไป
ใช้ปรับปรุงการบริหารงานอาทิจัดทําแผนการ
บริหารงานและรายงานผลการดําเนินงานต่อ
กรรมการประจําคณะในโอกาสท่ีเหมาะสม 
7.1-7-4 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานน้ี 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 4 ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานฯ แต่ยังไม่มีข้อมูล/หลักฐานว่าผู้บริหาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างไร 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

คณะสังคมศาสตร์ มีนโยบาย
สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีจะ
พัฒนาองค์กรสู่ไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ จึงได้กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการจัดการเรียนรู้ วางแผน
และดําเนินการจัดการความรู้โดย
กําหนดประเด็นความรู้ และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ (7.2-1-1) และถ่ายทอดสู่
หน่วยงานภายในคณะ (7.2-1-2) 
และมีคณะกรรมการจัดการความรู้
ทําหน้าท่ีดําเนินการสนับสนุน 
ส่งเสริม ติดตามผลการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน (7.2-1-3) 

7.2-1-1 เอกสารแผนการจัดการความรู้ท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย (ดูหลักฐาน
องค์ประกอบท่ี 1) 
7.2-1-2 เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่
แผนการจัดการความรู้ ให้บุคลากรภายใน
คณะรับทราบ เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว 
Website ฯลฯ 
7.2-1-3 เอกสารท่ีแสดงโครงการอบรม
การจัดการความรู้ 

� � 2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนด
ในข้อ 1 

คณะสังคมศาสตร์ ได้ให้การ
สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้
ภายใต้โครงการจัดการความรู้ และ
ได้ดําเนินการจัดการความรู้โดย
กําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนา
ความรู้และทักษะตามประเด็นค     
กลุ่มเป้าหมาย 
     - บุคลากรสายวิชาการ พัฒนา
ความรู้และทักษะในประเด็นความรู้
ด้านการเรียนการสอนและด้านการ
วิจัย 
 

7.2-2-1 เอกสารการกําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะ พัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ ด้านการ
วิจัย 
7.2-2-2 เอกสารการเข้าร่วมโครงการท้ัง
ภายในและหรือภายนอกหน่วยงาน 
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     - บุคลากรสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ พัฒนาความรู้และ
ทักษะในประเด็นความรู้ด้านการ
วิจัยและการบริหารจัดการองค์กร
วามรู้ท่ีกําหนดไว้อย่างชัดเจน  
(7.2-2-1, 7.2-2-2)  

� � 3 มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติ
ท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดใน
ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 

คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ/
กิจกรรมการแบ่งปัน แลกเปล่ียน
เรียนรู้ จากความรู้และทักษะของผู้
มีประสบการณ์ (7.2-3-1 – 7.2-3-
4) 

7.2-3-1 เอกสารท่ีคณะ/ภาควิชา/โครงกา
รสหวิทยาการ/สํานักงานเลขานุการคณะ 
เชิญบุคลากรภายในหรือภายนอกท่ีมี
ผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงาน
ทางด้านวิจัยรวมท้ังผลงานด้านอื่นๆท่ี
คณะมุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้เคล็ดลับ
หรือนวัตกรรมอย่างสมํ่าเสมอผ่านเวที
ต่างๆเช่นการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้
เคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกล่าว 
7.2-3-2 เอกสารท่ีคณะ/ภาควิชา/โครงกา
รสหวิทยาการ/สํานักงานเลขานุการคณะ 
ส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ภายในคณะเช่นการส่งเสริมให้
มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการ
จัดการความรู้ท้ังระหว่างหน่วยงานภายใน
คณะและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย
เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองโดยการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมท้ังด้าน
งบประมาณเวลาสถานท่ี 
7.2-3-3 เอกสารประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การวบรวมความรู้ การแบ่งปัน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ เพ่ือค้นหา  แนวปฏิบัติท่ีดี
ตามเป้าหมายของการจัดการความรู้ เช่น 
website แผ่นพับ จดหมาย ข่าว ฯลฯ 
7.2-3-4 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ/ภาควิชา/
โครงการสหวิทยาการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานน้ี  
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� � 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ท่ี
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

คณะสังคมศาสตร์ มีการรวบรวม
ประเด็นความรู้ แนวปฏิบัติท่ีดีมา
พัฒนา จัดเก็บ เผยแพร่ แบ่งปัน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (7.2-4-1 – 7.2-
4-3) 

7.2-4-1 เอกสารท่ีคณะ/ภาควิชา/โครงกา
รสหวิทยาการ/สํานักงาน เลขานุการคณะ
มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็น
หมวดหมู่เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ี
ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
เข้าถึงแนวปฏิบัติท่ีดีได้ง่าย 
7.2-4-2 เอกสารประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การวบรวมความรู้ การแบ่งปัน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี
ตามเป้าหมายของการจัดการความรู้ เช่น 
แผ่นพับ จดหมาย ข่าว Website ฯลฯ 
7.2-4-3 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ/ภาควิชา/
โครงการสหวิทยาการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานน้ี 

� � 5 มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะสังคมศาสตร์ ได้นําความรู้ท่ีได้
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (7.2-5-1 – 7.2-5-2) 
 

7.2-5-1 เอกสารการนําความรู้ท่ีได้จาก
การจัดการความรู้ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
7.2-5-2 เอกสารการนําผลการประเมิน
ด้านการจัดการความรู้มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้
ของคณะหรือหน่วยงาน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 5 บรรล ุ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 2 2 ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  -ประเด็นความรู้ท่ีกําหนดไม่ใช่ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
-ไม่มีการกําหนดเป้าหมายตามประเด็นความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 1  
-ยังไม่มีการนําองค์ความรู้ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System Plan) 

คณะสังคมศาสตร์ มีแผนแผนระบบ
สารสนเทศ มัผู้บริหารเป็นผู้กําหนด
นโยบาย (7.3-1-1 – 7.3-1-2) 

7.3-1-1 เอกสารการต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนระบบสารสนเทศท่ีประกอบไป
ด้วยผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศของ
คณะและกลุ่มผู้บริหารท่ีเป็นผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 
7.3-1-2 เอกสารแผนงานระบบสารสนเทศ
ของคณะท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะ ท่ีประกอบด้วย วัตถุประสงค์/ ความ
สอดคล้องของแต่ละระบบท่ีมีต่อแต่ละกล
ยุทธ์ของคณะ/ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
สารสนเทศท่ีนําเสนอใหม่กับระบบ
สารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน/ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีต้องการใช้ในแต่ละระบบท้ัง 
hardware software database people 
ware และ facilities อื่นๆ/ งบประมาณท่ี
ต้องการใช้ในแต่ละระบบ/ การประเมิน
ความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ/ การ
จัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
คณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน 
และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

คณะสังคมศาสตร์ มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของคณะฯ 
เช่น ระบบบัญชี 3 มิติ  ระบบ
ลงทะเบียนนิสิต  ระบบทะเบียน
ประวัติ  การประเมินการเรียนการ
สอน การประกันคุณภาพการศึกษา  
การส่งข้อมูลผ่านทาง e-mail 
address (7.3-2-1) 

7.3-2-1 เอกสารท่ีแสดงระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบ
สารสนเทศท่ีนําข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
ในการดําเนินงานตามปกติเช่นระบบบัญชี
ระบบลงทะเบียนนิสิตระบบทะเบียน
ประวัติการประกาศทุนวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ 
การประกาศทุนการศึกษาสําหรับนิสิตขาด
แคลนผ่านทางเว็บไซด์ การประเมินการ
เรียนการสอนผ่านทางเว็บไซด์ เป็นต้นมา
สร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจในเรื่องท่ีเป็นพันธ
กิจของคณะได้อย่างครบถ้วนท้ังด้านการ
จัดการเรียนการสอนการวิจัยการเงินการ
บริหารจัดการด้านอื่นๆรวมท้ังเป็นข้อมูล
เพ่ือใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย 

� � 3 มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

คณะสังคมศาสตร์การจัดทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ (7.3-3-1 – 7.3-3-3) 

7.3-3-1 เอกสารการจัดทําแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบรวมท้ังกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินให้
สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบเช่นมี
การประเมินความพึงพอใจทุกครั้งท่ีมีการใช้
ระบบหรือทุกเดือนทุกภาคการศึกษาทุกปี
การศึกษาเป็นต้น 
7.3-3-2 เอกสารผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ ฯ 
7.3-3-3 เอกสารท่ีแสดงผู้รับผิดชอบด้าน 
ระบบสารสนเทศของคณะดําเนินการ  
ประเมินความพึงใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

� � 4 มีการนําผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

คณะสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการนํา
ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายงานให้คณะกรรมการประจํา
คณะรับทราบเพ่ือพิจารณา 
ดําเนินการการจัดทําแผนปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ (7.3-4-1 – 7.3-
4-5) 
 

7.3-4-1 เอกสารการกําหนดผู้รับผิดชอบใน
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
7.3-4-2 เอกสารการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทําแผน
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
7.3-4-3 เอกสารการนําแผนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจาก
ผู้บริหารแล้ว 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

7.3-4-4 เอกสารการดําเนินการตามแผน
ปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 
7.3-4-5 เอกสารแสดงการปรับปรุงเว็บไซด์
และเน้ือหาบนเว็บไซด์เป็นระยะๆ เพ่ือให้
เป็นปัจจุบันตามการประเมิน 

� � 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง
ตามท่ีกําหนด 

คณะสังคมศาสตร์ ได้ส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
และของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ตามท่ีกําหนด (7.3-5-1 
– 7.3-5-3) 

7.3-5-1 เอกสารการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
7.3-5-2 เอกสารการรับส่งเอกสารในรูป
ไฟล์ท่ัวไป เช่น word, pdf, jpeg เป็นต้น
ผ่านทางระบบ e-mailภายนอกคณะ/
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
7.3-5-3 เอกสารการส่งรายงานการ
ประเมินตนเองผ่าน ระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพ่ือ
ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 
(ขาดเกณฑ์ข้อ 3,4) 

3 ไม่บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 4 ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : ไม่มีข้อมูล/หลักฐานการนําผลการประเมินความพึงพอใจฯมาปรับปรุงระบบฯ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเส่ียง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเส่ียง โดย
มีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะ
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

คณะสังคมศาสตร์มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
โดยมีคณบดีเป็นประธาน (7.4-1-1 
– 7.4-1-3) 

7.4-1-1 เอกสารคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง 
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ท่ีรับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของคณะ 
7.4-1-2 เอกสารการระบุรายละเอียดการ
ทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเส่ียงเช่นนโยบายหรือแนวทาง
ในการดําเนินงานหน้าท่ีความรับผิดชอบ
กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานฯอย่าง
สมํ่าเสมอ 
7.4-1-3 เอกสารรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

� � 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง 
และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
คณะ ตัวอย่างเช่น 

- ความเส่ียงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี) 

- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ของคณะ 

- ความเส่ียงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การ

ในปี 2556 คณะสังคมศาสตร์มีการ
วิเคราะห์ความเส่ียง 3 ด้านคือ  
1.ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์หลัก 
คือการเรียนการสอน การพัฒนา
นิสิตเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.ความเส่ียงด้านทรัพยากร ด้าน
อาคารสถานท่ี 
3.ความเส่ียงจากเหตุการณ์
ภายนอก (อุทกภัย) 
(7.4-2-1 – 7.4-2-5) 

7.4-2-1 เอกสารการวิเคราะห์และระบุ
ความเส่ียงพร้อมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความ
เส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย
หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายในการบริหารการศึกษา(ปัจจัย
เส่ียงหรือปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงอาจ
ใช้กรอบแนวคิดในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับคน
อาคารสถานท่ีอุปกรณ์วิธีการปฏิบัติงาน
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกเป็น
ต้น) 
7.4-2-2 เอกสารท่ีแสดงประเด็นความเส่ียง
ท่ีนํามาพิจารณา มองถึงเหตุการณ์ใน
อนาคตท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อคณะด้านช่ือเสียงคุณภาพการศึกษา
รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร
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บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงด้านบุคลากรและ
ความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณ์
ภายนอก 

- อื่นๆ ตามบริบทของคณะ 

และทรัพย์สินของคณะเป็นสําคัญ 
7.4-2-3 เอกสารท่ีแสดงการจัดลําดับ
ความสําคัญของปัจจัยเส่ียงโดยพิจารณา
จากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความ
เส่ียง 
7.4-2-4 เอกสารตัวอย่างเช่น โครงการ
สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ประจําให้เข้า
ร่วมวิชาการ / นําเสนอผลงานวิชาการท้ัง  
ในและนอกประเทศ (ความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติงาน) / โครงการรักษาความปลอดภัย 
(ความเส่ียงด้านทรัพยากร) /  การทํา MOU 
กับหน่วยงานภายนอกเป็นต้น 
7.4-2-5 เอกสารรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง           
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 7.4-1-3) 

� � 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเส่ียงและจัดลําดับความ
เส่ียงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

คณะฯ ได้มีการประเมินโอกาศส
และผลกระทบ ซ่ึงความเส่ียงท้ัง 3 
ด้าน มีผลการจัดลําดับในระดับสูง 
(7.4-3-1 – 7.4-3-3) 

7.4-3-1 เอกสารการประเมินการจัดระดับ
ความเส่ียง (อาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพ) ท่ีสะท้อนถึงความเส่ียง
ระดับสูงกลางตํ่าได้ 
7.4-3-2 เอกสารการกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินความเส่ียงท้ังในด้านของโอกาส
(การประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง 
ให้ประเมินจากความถี่ท่ีเคยเกิดเหตุการณ์
เส่ียงในอดีตหรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด
เหตุการณ์ในอนาคตโดยคาดการณ์จาก
ข้อมูลในอดีตรวมถึงสภาพแวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเส่ียงใน
ปัจจุบัน) และผลกระทบ(การประเมินผล
กระทบของความเส่ียงให้ประเมินจากความ
รุนแรงถ้ามีเหตุการณ์เส่ียงดังกล่าวเกิดขึ้น
โดยจะมีความรุนแรงมากถ้ากระทบต่อ
ความเช่ือม่ันต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
คณะฐานะการเงินขวัญกําลังใจและความ
ปลอดภัยของบุคลากรเป็นต้น) 
7.4-3-3 เอกสารรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง           
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 7.4-1-3) 
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� � 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ี
มีระดับความเส่ียงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

คณะสังคมศาสตร์ มีการจัดทําแผน
บริหารความเส่ียง และนําเข้าสู่ท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
(7.4-4-1 – 7.4-4-3) 

7.4-4-1 เอกสารแผนบริหารความเส่ียงท่ีมี
ระดับความเส่ียงสูงโดยจัดทําแผนบริหาร
ความเส่ียงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
โดยต้องกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การท่ีจะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
บุคลากรในคณะและดําเนินการแก้ไขลด
หรือป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม (ดูหลักฐานองค์ประกอบท่ี 1 
หมายเลข 1.1-1-2 และ 1.1-1-3) 
7.4-4-2 เอกสารแสดงผลการดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความ
เส่ียงสูงโดยสร้างมาตรการควบคุมความ
เส่ียงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การ
ยอมรับความเส่ียง Treat การลดหรือ
ควบคุมความเส่ียง Transfer การโอนหรือ
กระจายความเส่ียงและ Terminate การ
หยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียงเพ่ือลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสท่ีคณะจะเกิดความ
เสียหาย (ท้ังในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงินเช่นช่ือเสียงการฟ้องร้องจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า
คุณค่า) 
7.4-4-3 เอกสารรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง           
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 7.4-1-3) 

� � 5 มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะฯ มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานให้มหาวิทยาลัยได้รับ
ทราบ (7.4-5-1 – 7.4-5-3) 

7.4-5-1 เอกสารการรายงานความก้าวหน้า
หรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อ
คณะกรรมการประจําคณะ 
7.4-5-2 เอกสารการรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของ
การดําเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไขพร้อมข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจําคณะ 
7.4-5-3 เอกสารายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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� � 6 มีการนําผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปี
ถัดไป 

คณะสังคมศาสตร์มีนําผลการ
ประเมินรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพ่ือพิจารณาพัฒนา/
ปรับปรุงต่อไป 

7.4-6-1 เอกสารแผนบริหารความเส่ียงใน
รอบปีถัดไป ซ่ึงพิจารณาระดับความเส่ียงท่ี
เหลืออยู่หลังการจัดการความเส่ียงและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
คณะ รวมท้ังความเส่ียงใหม่จากนโยบาย
หรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ี
เปล่ียนแปลงไปท้ังภายในคณะและจาก
หน่วยงานกํากับ 
7.4-6-2 เอกสารรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง           
(ดูหลักฐานเอกสารหมายเลข 7.4-1-3) 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 
5 

(ขาดเกณฑ์ข้อ 2) 
4 บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 5 บรรล ุ
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ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.51 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน  
ปีการศึกษา 2556 

1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย 

4.60 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนน
เต็ม 5)  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
สมศ.ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

13 
 

4.60 4.60 4.30 บรรลุ 4.30 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ 
สมศ.ที่ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตามเกณฑ ์

(คะแนนเต็ม 5) 
เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

13 
 

4.60 4.60 4.30 บรรลุ 4.30 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
   

คณะสังคมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและ
งบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

คณะสังคมศาสตร์ จัดทําแผนกล
ยุทธ์ทางด้านการเงิน ปี 2556 (8.1-
1-1) แสดงแหล่งท่ีมาท้ังเงิน
งบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรร
จากรัฐบาลและงบนอกประมาณท่ี
ได้จากการจัดการศึกษา เงินรายได้
จากบริหารงาน เงินรายได้ดอกเบ้ีย
เงินฝากสถาบันการเงิน เงินรายได้
โครงการพัฒนาวิชาการและเงิน
รายได้ประเภทอื่น ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ปี 
2556 (8.1-1-2) ท่ีแสดงแหล่งใช้ไป
ของเงินนอกงบประมาณตามแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะ
สังคมศาสตร์ ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการ 
ปี 2556 น้ี ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ
สังคมศาสตร์แล้ว ในการประชุม
กรรมการคณะ ครั้งท่ี 9/55 วัน
พฤหัสบดีท่ี 20 กันยายน 2555  

8.1-1-1 เอกสารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของคณะท่ีแสดงให้เห็นถึงแหล่งท่ีมาและ
แหล่งใช้ไปของเงิน ท่ีต้องการใช้ในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะ 
8.1-1-2 เอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี 
ซ่ึงภายในแผนระบุวงเงินงบประมาณท่ีใช้ให้
สอดคล้องกับรอบวงเงิน 
8.1-1-3 เอกสารรายงานการประชุม
กรรมการประจําคณะ ท่ีมีการพิจารณา
แผนปฏิบัติการประจําปี และติดตา 
มการรายงานผลตามแผนทางการเงินให้
สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของคณะฯ
ท่ีปรับเปล่ียน 
8.1-1-4 เอกสารท่ีแสดงถึงการจัดทําคําขอ
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงิน
รายได้ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับกลยุทธ์
ทางการเงินของคณะ และนํานโยบาย
หลักเกณฑ์แนวทางการจัดทํางบประมาณ
ถ่ายทอดลงไปสู่หน่วยงานระดับภาควิชา 
และสํานักงานเลขานุการคณะ โดยให้เสนอ
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(8.1-1-3) ตามเอกสารจัดทําคําขอ
งบประมาณแผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณปีงบประมาณ 2556 
(8.1-1-4) 

แผนความต้องการงบประมาณภายใต้แผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน ในด้านการจัด
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

� � 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

คณะสังคมศาสตร์ มีแนวทางในการ
จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
โดยแสวงหารายได้หลักจากการจัด
การศึกษา เงินรายได้จาก
บริหารงาน เงินรายได้ดอกเบ้ียเงิน
ฝากสถาบันการเงิน เงินรายได้
โครงการพัฒนาวิชาการและเงิน
รายได้ประเภทอื่น (8.1-2-1) มีการ
ดําเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เงินรายได้โดยปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
เงินรายได้ พ.ศ.2545 (8.1-2-2) มี
การบริหารความเส่ียงการใช้เงิน 
โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางการ
บริหารงบประมาณเงินรายได้ท่ี
สามารถให้มีการนําทุนสะสมมา
ปรับเพ่ิงวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ได้ตามความจําเป็น ไม่เกินร้อยละ 
20 ของทุนสะสมท่ีมีอยู่ของ
หน่วยงาน มีการเบิกเงินหมุนเวียน
เงินสํารองจ่ายในวงเงินไม่เกินร้อย
ละ 10 ของรายได้ของหน่วยงาน 
แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท เพ่ือให้มี
การดําเนินงานมีความคล่องตัวมาก
ขึ้น (8.1-2-3)  และในการ
ดําเนินงานแสวงหารายได้หลักจาก
การเรียนการสอนน้ัน คณะได้มีการ
วางแผนและจัดสรรรายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน
ออกมาเป็นกองทุนประจําคณะ มี
การแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุน
คณะสังคมศาสตร์ และ
คณะอนุกรรมการกองทุนฯขึ้น มี
หน้าท่ีกํากับดูแลการบริหาร

8.1-2-1 เอกสารท่ีแสดงถึงว่าคณะได้
พิจารณากําหนดแนวทางการจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงิน เพ่ือให้มีฐาน
การเงินท่ีพ่ึงพาตนเองได้ จากงบประมาณ
เงินรายได้ตามแนวทางการจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซ่ึงประกอบด้วย เงินรายได้จากการจัด
การศึกษา (ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
การศึกษา) เงินรายได้จากการวิจัยและ
บริการวิชาการเงินรายได้จากการบริการ
งาน เป็นต้น 
8.1-2-2 เอกสารท่ีแสดงถึงว่าคณะมีการ
จัดทําแผนการใช้เงินโดยมีระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเงิน
รายได้ พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ์ 
การรับ-จ่ายเงินประเภทรายรับ-รายจ่าย 
เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการท่ี
ชัดเจน 
8.1-2-3 เอกสารท่ีแสดงถึงว่าคณะมีการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มี
เงินสํารองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 10% ของ
เงินรายได้หน่วยงาน และเงินทดรอง
ราชการได้ในวงเงิน 1 ล้านบาท เพ่ือให้มี
สภาพคล่องตัวในการหมุนเวียนเพ่ือใช้จ่าย 
8.1-2-4 เอกสารท่ีแสดงถึงว่าคณะมี
คณะกรรมการกองทุนของคณะมีหน้าท่ี
กํากับดูแลการบริหารเงินกองทุน การ
วางแผนและจัดสรรการใช้เงินกองทุนคณะ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
8.1-2-5 เอกสารท่ีแสดงถึงว่าคณะมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ เช่น รายงานเงิน
คงเหลือประจําวันให้ผู้บริหารทราบเป็น
ปัจจุบันทุกวัน มีการจัดทํางบพิสูจน์ยอด
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เงินกองทุน การวางแผนและจัดสรร
การใช้เงินกองทุนของคณะฯ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ (8.1-2-4) คณะมี
การจัดทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันเสนอผู้บริหารทราบเป็น
ประจําทุกวัน มีการจัดทํางบพิสูจน์
ยอดเงินสํารองจ่ายเสนอผู้บริหาร
ทราบเป็นรายไตรมาส และมีการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานราย
ไตรมาสส่งกองคลังเป็นประจําทุก
ไตรมาส (8.1-2-5) และจากการท่ี
คณะมีการจัดต้ังกองทุนคณะ
สังคมศาสตร์ขึ้นมาน้ัน มติท่ีประชุม
กรรมการประจําคณะสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 12/2547 มีมติให้จัดสรรการ
ใช้เงินกองทุนคณะสังคมศาสตร์ 
สําหรับนิสิตร้อยละ 70 และสําหรับ
บุคลากรร้อยละ 30 ได้ (8.1-2-6) 

ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารท้ังเงิน
รายได้และเงินฝากธนาคารทดรองราชการ
ของคณะประจําทุกเดือน โดยรายงานให้
ผู้บริหารทราบทุกเดือน และมีผลกระทบ
ยอกบัญชีเงินรับฝากของภาควิชาและ
โครงการพิเศษ เพ่ือความถูกต้องโปร่งใส 
8.1-2-6 เอกสารท่ีแสดงถึงว่ามีการจัดสรร
งบพัฒนาบุคลากรจากเงินรายได้ของ
ภาควิชา/คณะ เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

� � 3 มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาคณะและบุคลากร 

คณะสังคมศาสตร์ ได้รับ
งบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ประจําปี 
2556 ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในแต่ละพันธ
กิจ (8.1-3-1) และมีการดําเนินการ
ใช้เงินตามแผนปฏิบัติราชการ 
สนับสนุนการดําเนินการท้ังด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและด้านการบริหาร
จัดการอื่น ๆ เพ่ือให้บรรลุผล
ตามแต่ละพันธกิจ (8.1-3-2) คณะ
ได้มีการกําหนดให้หน่วยงาน
สามารถเปล่ียนแปลงรายการตาม
ความจําเป็นของหน่วยงานและ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารงานตามพันธกิจ (8.1-3-3) 

8.1-3-1 เอกสารท่ีแสดงถึงว่ามีการจัดทํา
แผนงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณ
แผ่นดินประจําปี เพ่ือบริหารการใช้จ่ายเงิน
เป็นไปตามแผน โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายเงินในงบบุคลากร งบดําเนิน งบลงทุน 
และงบอุดหนุนในแต่ละปี เพ่ือควบคุมการ
ใช้เงินของภาควิชา/คณะ ให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
8.1-3-2 เอกสารท่ีแสดงถึงว่ามีการจัดทํา
งบประมาณประจําปี 2556 ท่ีสอดคล้องกับ
พันธกิจสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมนิสิต 
และพัฒนาบุคลากร เช่น โครงการสัมมาทิฐิ 
โครงการศึกษาดูงานของคณาจารย์ และ
สํานักงานเลขานุการ โครงการจัดการ
ความรู้ เป็นต้น 
8.1-3-3 เอกสารรายละเอียดงบประมาณ
เงินรายได้ และเปล่ียนแปลงรายการ 
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� � 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําคณะอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

คณะสังคมศาสตร์ มีการดําเนินการ
จัดทํารายงานทางการเงินโดยงาน
คลังและพัสดุ ผ่านความเป็นชอบ
จากรองคณบดีฝ่ายบริหารเพ่ือ
รายงานต่อคณะกรรมการประจํา
คณะฯ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี จัดทํา
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
รายงานลูกหน้ีเงินยืมเงินรายได้ 
รายงานลูกหน้ีเงินยืมรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส (8.1-4-1) มี
การจัดทํางบรายรับ - รายจ่ายเสนอ
ผู้บริหารทราบและส่งให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบเป็นประจําทุกเดือน 
(8.1-4-2) 

8.1-4-1 เอกสารการจัดทํารายงานฐานะ
ทางการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินและ
เร่งรัดการเบิกจ่าย และเงินรายได้อย่างเป็น
ระบบครบถ้วนตามมาตรฐานสากล 
ประกอบไปด้วย งบดุล งบร่ายได้-ค่าใช้จ่าย 
รายงานลูกหน้ีเงินรายได้ ลูกหน้ีเงินทดรอง
ราชการ ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
รายการรายวัน รายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน เพ่ือนําเสนอผู้บริหารเป็นประจํา
ทุกเดือนและรายงานผลการดําเนินงาน
งบประมาณเงินรายไตรมาสแก่
คณะกรรมการประจําคณะปีละ 2 ครั้ง เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
8.1-4-2 เอกสารการจัดทํางบรายรับ-
รายจ่าย เสนอคณบดีและรองคณบดีฝ่าย
บริหาร เพ่ือทราบและให้ความเห็นชอบ 
พร้อมส่งรายงานดังกล่าวให้ภาควิชา และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเป็นประจําทุก
เดือน 

� � 5 มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของคณะอย่างต่อเน่ือง 
 

คณะสังคมศาสตร์จัดทํารายงานการ
ใช้เงินนอกงบประมาณ จําแนกตาม
หมวดรายรับและหน่วยงานย่อย
เป็นประจําทุกเดือน และมีการ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินออกมา
ในรูปแบบของกราฟ เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงสัดส่วนการรับ-จ่ายของคณะ
เป็นประจําทุกไตรมาส (8.1-5-1) 
คณะมีการจัดทําสรุปงบรายรับ –
รายจ่าย เสนอผู้บริหารทราบและส่ง
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบถึง
สถานะทางการเงินของแต่ละ
หน่วยงานเป็นประจําทุกเดือน (8.1-
5-2) มีการจัดทําเอกสารแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนงาน 
งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ี
ใช้จริงและงบประมาณเหลือจ่าย
ของแต่ละโครงการ (8.1-5-3) มีการ
จัดทํารายงานการลงทุน โดยอ้างอิง

8.1-5-1 เอกสารการนําข้อมูลทางการเงนิไปใช้
ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความม่ันคงของคณะอยา่ง
ต่อเน่ืองรายไตสมาส โดยนํารายรับ-รายจ่ายมา
วิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณเป็นไปตาม
แผนการใช้เงิน รวมท้ังการปรับเปล่ียนแผนการ
ใช้จ่ายประจําปี นําข้อมูลทางการเงินและความ
ม่ันคง รวมท้ังข้อมูลในส่วนการวิเคราะห์การ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และใช้เป็น
ข้อมูลการติดตามเร่งรัดหน่วยงานในการ
ดําเนินการเบิกจ่าย และเร่งรักการเบิกใช้เงินยืม
จากลูกหน้ี เพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
8.1-5-2 เอกสารการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ และ
สถานะทางการเงิน เพ่ือรายงานผู้บริหารทราบ พร้อม
ท้ังรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/
ภาควิชา เป็นประจําทุกเดือน โดยนําเป็นวาระแจง้
เพ่ือทราบ เรื่อง สรุปสถานะทางการเงินของคณะ/
ภาควิชา เพ่ือแจง้ให้ท่ีประชุมได้รับทราบสถานะทาง
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จากงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ ในหมวดเงิน
ลงทุน (8.1-5-4) และมีการ
วิเคราะห์/ประมาณการรายรับและ
รายจ่ายในอนาคต ผ่านทางระบบ
บัญชี 3 มิติ (8.1-5-5) 

การเงิน 
8.1-5-3 เอกสารการจัดทําการใช้จ่ายเงิน
กับกิจกรรมต่างๆของภาควิชา/คณะ มี
ผลลัพธ์จากการทํางานอย่างไรบ้าง มี
งบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไหร่ 
8.1-5-4 เอกสารการจัดทํารายงานการ
ลงทุนของคณะ 
8.1-5-5 เอกสารการวิเคราะห์เพ่ือพยากรณ์
รายรับและรายจ่ายในอนาคต 

� � 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

ในปีงบประมาณ 2556 คณะ
สังคมศาสตร์ มีการนําระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร ERP เข้ามาใช้ใน
ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและ
บัญชี และพัสดุ ซ่ึงในส่วนของ
สํานักงานเลขานุการ ได้รับการ
ตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ จากผู้
ตรวจสอบภายใน คณะสังคมศาสตร์ 
ตามคําส่ัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ท่ี 2919/2556 ลงวันท่ี 18 
กันยายน 2556 โดยสํานักงาน
เลขานุการได้มีการดําเนินการใช้
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรครบ
ทุกระบบงานแล้ว (8.1-6-1) และใน
ปีงบประมาณ 2557 น้ัน 
มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจสอบ
บัญชีของปีงบประมาณ 2556 จาก 
ส.ต.ง. ซ่ึงแจ้งว่าจะเข้ามาทําการ
ตรวจสอบบัญชีประมาณกลางเดือน
มีนาคม 2557 เป็นต้นไป (8.1/6-2) 
 
 
 
 
 
 
 

8.1-6-1 เอกสารแผน / ผลการตรวจสอบ
ภายในการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด(เฉพาะ
คณะ และภาควิชาท่ีมีโครงการพิเศษ) 
8.1-6-2 เอกสารแผน / ผลการตรวจสอบ
ภายนอกการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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� � 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผล
การใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

ในปีงบประมาณ 2556 คณะ
สังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณแผ่นดินเฉพาะในส่วน
ของสํานักงานเลขานุการ ซ่ึงมีการ
จัดทําเอกสารแจ้งยอดเงิน
งบประมาณแผ่นดินคงเหลือแจ้ง
หน่วยจัดซ้ือ/จัดจ้าง และผู้บริหาร
ทราบ เพ่ือให้หน่วยจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
และผู้บริหารนําไปใช้ในการวางแผน 
ติดตามเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณ
แผ่นดินให้ทันตามกําหนดเวลาและ
เป็นไปตามระเบียบฯ (8.1/7-1) 

8.1-7-1 เอกสารท่ีคณะมีการกําหนดระยะเวลา
การจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงิน พร้อมสรุป
วิเคราะห์ และนํารายงานผลจากข้อมูลทางการเงิน
แจ้งเวียนภาควิชาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือ
เร่งรัดติดตามการใช้เงินของหน่วยงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 ของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินตนเองตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 ปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5 บรรล ุ

 
ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 ของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5 บรรล ุ
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   

คณะสังคมศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.96 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก) 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

� � 1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ ต้ังแต่
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด 

คณะสังคมศาสตร์ มีระบบและ

กลไกการดําเนินงานดังน้ี 

- มีการจัดทําแผนงานการประเมิน

คุณภาพภายในประจําปี เพ่ือแสดง

ให้เห็นถึงกระบวนการ 

ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ให้เป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี 

ดําเนินการเป็นประจําสําหรับ

หน่วยงาน ต้ังแต่การวางแผน การ

ดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ 

การประเมินคุณภาพภายใน และ

การปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้การ

ดําเนินงานบรรลุเป้าประสงค์และ

เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

(เอกสารหมายเลข 9.1-1-1 ถึง 9.1-

2-8) 

9.1-1-1 เอกสารท่ีแสดงถึงการดําเนินงาน
ตามระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ท่ีสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ืองและได้รับ
ความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างดี 
9.1-1-2 เอกสารการจัดทําแผนการประกัน
คุณภาพ 
9.1-1-3 เอกสารคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ 
9.1-1-4 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการการฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
9.1-1-5 เอกสารท่ีอ้างถึงระบบประกัน
คุณภาพท่ีนํามาใช้ต้องเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีดําเนินการ
เป็นประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การ
ดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ การ
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้การ
ดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์ และมีการ



รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556   - 168 -

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

- มีการแต่งต้ังคณะกรรมประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
งานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงาน 
ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  การ
จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  การให้
คําปรึกษาและคําแนะนําในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1-
1-3) 

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
9.1-1-6 เอกสารการกําหนดผู้รับผิดชอบ
และประสานงานด้านการประกันคุณภาพ
เพ่ือผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ระดับคณะวิชา 
ภาควิชา/หน่วยงาน จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่
ละบุคคล 
9.1-1-7 เอกสารคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2556 
9.1-1-8 เอกสารคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

� � 2 มีการกําหนดนโยบายและให้
ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

คณะสังคมศาสตร์ มีการกําหนด
นโยบายและให้ความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในคณะ ต้ังแต่
ระดับบุคคล และระดับภาควิชา มี
กลไกการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
(เอกสารหมายเลข 9.1-2-1 ถึง 9.1-
2-10) 

9.1-2-1 เอกสารการกําหนดนโยบายและ
แผนเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปี 2556 ท่ีชัดเจน ดังแสดงไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2556 (ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารท่ีมีธรรมาภิบาลและระบบการ
ปฏิบัติงานให้รวดเร็ว) 
9.1-2-2 เอกสารคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2556  
9.1-2-3 เอกสารโครงการประกวดผลงาน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปี 2556 
9.1-2-4 เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในเรื่องการประกันคุณภาพ 
ประจําปี 2556 
9.1-2-5 เอกสารโครงการผลักดันการ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ประจําปี 
2556 
9.1-2-6 เอกสารท่ีแสดงกลไกเช่ือมโยงการ
ปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชา 
หรือระดับคณะวิชา ถึงมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
ได้คุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชา
กําหนด 
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9.1-2-7 เอกสารท่ีแสดงกลไกการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
9.1-2-8 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปี 2556 ของภาควิชา /โครงการสห
วิทยาการ/ สํานักงานเลขานุการ 
9.1-2-9 เอกสารแผนพัฒนาและปรับปรุง 
คณะสังคมศาสตร์  ประจําปี 2556 
9.1-2-10 เอกสารคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ 

� � 3 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของคณะท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขอ
มหาวิทยาลัย 

คณะสังคมศาสตร์ ได้ใช้เอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(เอกสารหมายเลข 9.1-3-1) 
- เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้าง
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดี
อยู่ดีของชาติ 
(Kasetsart University aims to 
create knowledges of the 
land for the well-being of 
nation) 
- อัตลักษณ์ (Identity) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สํานึกดี (Integrity) มุ่งม่ัน 
(Determination) สร้างสรรค์ 
(Knowledge creation) สามัคคี 
(Unity) 
สําหรับตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนด
ไว้ 2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
1) ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาสังคม ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
 
 

9.1-3-1 เอกสารแสดงถึงตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมขึ้น
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9.1-3-2 อกสารแสดงถึงตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมขึ้น
ตามอัตลักษณ์ของคณะสังคมศาสตร์ 
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2) ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาสังคม ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และ 
คณะสังคมศาสตร์ยังได้กําหนดอัต
ลักษณ์ของคณะสังคมศาสตร์ คือ 
KUSOCID  (เอกสารหมายเลข 9.1-
3-1) ประกอบด้วย  
K : Knowledge integration - 
บูรณาการองค์ความรู้ 
U : Unity - สามัคคี 
S : Sufficiency - ดําเนินชีวิตแบบ
พอเพียง 
O : Orientation - การวางตัวให้
เหมาะสม 
C : Critical thinking - พินิจ 
พิเคราะห์   
I : Integrity - สํานึกดี  
1. ซ่ือสัตย์สุจริต   
2. มีจิตใจท่ีดีงามและจิตอาสา 
D : Determination – มุ่งม่ัน ต้ังใจ 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

� � 4 มีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน
ประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะ และจัดส่งสํานัก
ประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วน
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
โดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณะสังคมศาสตร์ มีการดําเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีครบถ้วน ดังน้ี 
- มีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
แผนงานการประเมินคุณภาพ
ภายในประจําปีซ่ึงมีการควบคุม 
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
ในทุกรอบปีการศึกษา โดย
กําหนดให้ ทุกหน่วยงานจัดส่ง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน
หน่วยงาน ระหว่างวันท่ี 30 
เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 
และรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของ

9.1-4-1 เอกสารท่ีแสดงถึงการดําเนินการ
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนโดยมีการ
กําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
การดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 
9.1-4-2 เอกสารท่ีแสดงถึงการนําวงจร 
PDCA ต้ังแต่ขั้นการวางแผนการดําเนินงาน 
(P) การดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด (D) มี
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน การ
ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดําเนินงาน (C) และการจัดทํารายงานการ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการ
ประเมิน (A) เข้ามาใช้ในการดําเนินงาน
ด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
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คณะกรรมการประจําคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่าง
วันท่ี 16-18 กรกฏาคม 2557 และ
ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ ส่งสํานักประกันคุณภาพ 
ภายในเดือนตุลาคม (เอกสาร
หมายเลข 9.1-4-1 และ 9.1-4-2) 
- มีการจัดทํารายงานประกัน
คุณภาพของคณะสังคมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2556 โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ และส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 
2556 ตามกําหนดเวลา โดย
รายงานข้อมูลครบถ้วนตามท่ี สกอ. 
กําหนด ผ่านระบบ CHE QA 
Online (เอกสารหมายเลข 9.1-4-
3) 
- มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ไปทําแผนการพัฒนาและปรับปรุง
โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ 
(เอกสารหมายเลข 9.1-4-4) 

 
 
9.1-4-3 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปีการศึกษา 2556 ของภาควิชา /
โครงการสหวิทยาการ/ สํานักงาน
เลขานุการ โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูล
ครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  
9.1-4-4 เอกสารแผนพัฒนาและปรับปรุง 
คณะสังคมศาสตร์ ประจําปี 2556 ท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ 
9.1-4-5 เอกสารรายงานประจําปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจําคณะ และจัดส่งตาม
กําหนดเวลา 

� � 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) 
(เอกสารหมายเลข 9.1-5-1) เพ่ือ
แก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งใน
รอบปีการศึกษาถัดไป สํานัก
ประกันคุณภาพจะทําการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ (สปค.02) เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 9.1-5-2) 
 
 
 

9.1-5-1 เอกสารแผนพัฒนาและปรับปรุง 
คณะสังคมศาสตร์ ประจําปี 2556 
9.1-5-2 เอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 
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� � 6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

คณะสังคมศาสตร์มีระบบ
สารสนเทศท่ีเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลด้าน
ประกันคุณภาพให้บุคลากรได้รับ
ทราบท่ีจัดทําโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือให้
บุคลากรทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยใช้ร่วมกัน ท้ัง ระบบ
ฐานข้อมูลนิสิต ฐานข้อมูลการ
บริหารหลักสูตร ฐานข้อมูลงานวิจัย 
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการแก่
สังคม ฐานข้อมูลงานบุคคล และ
ฐานข้อมูลงานการเงิน ซ่ึง
ดําเนินการในเรื่องระบบบัญชี 3 มิติ 
ในด้านการออกใบเสร็จรับเงิน
ออนไลน์ และระบบเงินทดรองจ่าย
มีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลของวิทยา
เขต/มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ
เครือข่ายข้อมูล Uninet ท่ีสามารถ
นําไปใช้ได้ในหลายๆ ด้าน และ
นอกจากน้ีสํานักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้
ดําเนินการนําสารสนเทศต่างๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ซ่ึงเกี่ยวข้องและ
สนับสนุนการประกันคุณภาพไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักประกันคุณภาพ 
www.qa.ku.ac.th (เอกสาร
หมายเลข 9.1-6-1 และ 9.1-6-2) 

9.1-6-1 เอกสารท่ีแสดง Web Site 
ประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงาน 
9.1-6-2 เอกสารท่ีแสดงข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
และใช้ร่วมกันท้ังระดับบุคคล และคณะ ใน
การดําเนินการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) มีการนําข้อมูลจากส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัยมาปรับใช้ เช่น Website 
เกี่ยวกับฐานข้อมูลงานวิจัย 
(http://www.rdi.ku.ac.th/) ข้อมูลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากกองแผนงาน 
(http:///www. 
planning.ku.ac.th/planning/index.php) เข้า
ระบบแอซท์ (Asst System) ซ่ึงเป็นระบบท่ี
พัฒนาขึ้นจากการศึกษารูปแบบระบบช่วยเหลือ
ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
(http://www.edutechzone.com/helpqa) 
 
 

� � 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

- คณะสังคมศาสตร์เปิดโอกาสให้
นิสิตมีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพด้านการเรียนการสอน จาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ (เอกสารหมายเลข 9.1-7-1) 
- คณะสังคมศาสตร์ มีการสํารวจ
ความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

9.1-7-1 เอกสารท่ีแสดงถึงคณะส่งเสริมให้
นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา เช่น 
- รายงานการประชุมภาควิชาท่ีแสดงถึงการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากรของ
ภาควิชาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- การจัดการเรียนการสอน มีการสอดแทรก
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ของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ
ระดับคณะวิชา สถาบัน และสํานัก 
(เอกสารหมายเลข 9.1-7-1) 
- บุคลากรภายในคณะฯ
สังคมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะจากการประเมินความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีคณะดําเนินการ 
(เอกสารหมายเลข 9.1-7-1) 
- การประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะ คณะสังคมศาสตร์ได้เรียนเชิญ
ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต 
ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท่ีเกี่ยวข้องมาสัมภาษณ์ เพ่ือ
เป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนา
และปรับปรุงต่อไป (เอกสาร
หมายเลข 9.1-7-1) 

การให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นิสิต  
- รายงานภาควิชา/โครงการ/กิจกรรมการ
ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิต  
- การจัดโครงการส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้
ด้านการประกันคุณภาพ  
- มีระบบส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมของนิสิต 
และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน  
- ระบบการประเมินผลการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิต ผ่านระบบเครือข่าย ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ข้อมูลการสัมภาษณ์นิสิตของภาควิชา ท่ี
เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้รับมาใช้ใน
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 
9.1-7-2 เอกสารท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้รับบริการตามพันธกิจของคณะ เช่น 
ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือชุมชน
ผู้รับบริการทางวิชาการของคณะ ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ใน
รูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วม
กําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับคณะ
ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการ
ประกันคุณภาพ เป็นต้น หรือโดยการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บัณฑิต 
ผ่านทางระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัย 

� � 8 มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

คณะสังคมศาสตร์ มีนโยบายและ
ระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ด้านการประกันคุณภาพระหว่าง 
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
ท้ังการจัดโครงการฝึกอบรมเชิง

9.1-8-1 เอกสารท่ีแสดงถึงการสร้าง
เครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัย 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556   - 174 -

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ปฏิบัติการ และการส่งบุคลากรเข้า
ร่วม/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ดังน้ี 
- จัดโครงการผลักดันการ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย เรื่อง 
การฝึกอบรมการให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิต (เอกสาร
หมายเลข 9.1-8-1) วันศุกร์ท่ี 28 
มีนาคม 2557 ณ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นํานิสิต  
คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต 
และคณะกรรมการบริหารชุมนุม
นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ผู้นํานิสิต
จากคณะต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ผู้นํานักศึกษามหาวิทยาลัย
เครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ัง 9 สถาบัน เพ่ือเป็น
การสร้างเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย 9 สถาบันให้นิสิต/
นักศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างคณะ ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 9 
สถาบัน ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน และ
ได้สานสัมพันธ์กันต่อไป 

� � 9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

คณะสังคมศาสตร์ มีนโยบายให้
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี
ของหน่วยงานตามระบบประกัน
คุณภาพ จึงได้ดําเนินการจัดทํา
เอกสารต้นแบบเอกสารประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ 
ประกอบด้วย คู่มือการประกัน

9.1-9-1 เอกสารท่ีแสดงโครงการพัฒนา
มาตรฐานการบริหารจัดการ เช่น  
-  โครงการท่ีขออนุมัติดําเนินการพัฒนา
มาตรฐานการบริหารจัดการ 
-  การพัฒนาและปรับปรุงคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ 
-  แบบจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือการ
ตรวจประเมินตนเอง 
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คุณภาพของคณะสังคมศาสตร์ ร่าง-
รายงานการประเมินตนเองภายใน
ระดับคณะวิชา คณะสังคมศาสตร์ 
และแบบจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
เพ่ือการตรวจประเมินตนเอง 
(เอกสารหมายเลข 9.1-9-1)  
จัดโครงการผลักดันการดําเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย (เอกสาร
หมายเลข 9.1-2-2) จํานวน 2 
โครงการ คือโครงการโครงการ
ผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย เรื่อง การสัมมนาการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต  
และโครงการผลักดันการดําเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย เรื่อง การ
ฝึกอบรมการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นิสิต และ 
โครงการประกวดผลงานการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
คณะสังคมศาสตร์ (เอกสาร
หมายเลข 9.1-2-3) ซ่ึงมีนโยบายให้
ดําเนินการต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 
ต้ังแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือ
เป็นกลไกสําคัญท่ีช่วยผลักดันระบบ
คุณภาพการศึกษาให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง และค้นหาแนว
ทางการปฏิบัติท่ีดีภายในองค์กรท่ี
สร้างคุณค่าจากการดําเนินงานตาม
ระบบคุณภาพ นําไปสู่การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน ซ่ึงในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
มีหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลคุณภาพ 
ได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 1 สํานักงาน
เลขานุการ  
องค์ประกอบท่ี 2 โครงการสห
วิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาพัฒนาสังคม  

9.1-9-2 เอกสารท่ีแสดงโครงการผลักดัน
การดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
9.1-9-3 เอกสารโครงการประกวดผลงาน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

องค์ประกอบท่ี 4 โครงการสห
วิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
องค์ประกอบท่ี 5 ภาควิชาจิตวิทยา 
องค์ประกอบท่ี 6 ภาควิชาจิตวิทยา 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชา
นิติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ และ 
โครงการสหวิทยาการสาขาวิชาการ
จัดการความขัดแย้ง 
องค์ประกอบท่ี 7 ภาควิชาจิตวิทยา 
และสํานักงานเลขานุการ 
องค์ประกอบท่ี 8 ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ และสํานักงาน
เลขานุการ 
องค์ประกอบท่ี 9 โครงการสห
วิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาพัฒนาสังคม และ
สํานักงานเลขานุการและโครงการ
พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ 
เรื่อง รางวัลคุณภาพการสร้างเสริม
แนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภายในคณะสังคมศาสตร์ 
ประจําปี 2556 (เอกสารหมายเลข 
9.1-2-3) เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้เกิด
แนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนา
มาตรฐานการบริหารจัดการ
คุณภาพการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมท้ังเป็นกลไก
นําไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ และ
เป็นการยกย่องหน่วยงาน และ
บุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ท่ี
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ี
ดี และเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงาน
ท้ังภายในและภายนอกคณะ มี
หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลคุณภาพ 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556   - 177 -

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เกณฑ์ท่ี 1  มีการนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงในการจัดโครงการ
พัฒนาหรือบริการวิชาการแก่นิสิต 
ร้อยละ 50 ของโครงการ  ไม่มี
หน่วยงานได้รับรางวัล  
เกณฑ์ท่ี 2  มีการนําผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์โดยมีหลักฐานรับรอง
จากหน่วยงานภายนอก 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ฯ  
และโครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 
เกณฑ์ท่ี 3  มีการนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงในการจัดโครงการ
พัฒนาหรือบริการ 
วิชาการแก่สังคม ร้อยละ 50 ของ
โครงการ  ไม่มีหน่วยงานได้รับ
รางวัล  
เกณฑ์ท่ี 4  มีแนวปฏิบัติท่ีดีของ
ภาควิชา โครงการสหวิทยาการ 
และสํานักงานเลขานุการ 
ไม่มีหน่วยงานได้รับรางวัล 

 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 9.1 ของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 9 5 บรรล ุ
 

ผลการประเมินตนเองตัวบ่งช้ีท่ี 9.1 ปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 9 5 บรรล ุ
 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 9.1 ของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 7 4 ไม่บรรล ุ
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ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.51 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 

1 คะแนนผลการประเมนิการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตน้สังกัด 
 

4.43 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

3.51    

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 4.43 4.43 บรรล ุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.92 3.92 บรรล ุ

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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บทที่3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 
 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน 
ได้แก่ มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้าน
การบริหารจัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ท่ีกําหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ รวมท้ังหมด 43 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซ่ึงมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตาม
ตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 
คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุ
เป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉล่ีย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556    - 180 - 
 

การประเมินคุณภาพตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน 
 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร์ พบว่า มีการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดของ มก. 1 ตัวบ่งชี้  
สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ รวมท้ังหมด 36 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.18 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.82 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน รวม 36 ตัวบ่งช้ี  

องค์ประกอบคุณภาพ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

คณะ กก. คณะ กก. คณะ กก. คณะ กก. คณะ กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 2.16 4.70 4.75 4.00 2.99 3.86 3.18 4.12 พอใช้ ดี 
องค์ประกอบท่ี 3 - - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 3.50 4.82 3.82 4.91 3.91 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบท่ี 5 - - 5.00 1.50 3.97 2.50 4.49 2.00 ดี ต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบท่ี 6 - - 5.00 3.00 4.00 4.00 4.33 3.67 ดี ดี 
องค์ประกอบท่ี 7 - - 5.00 3.75 4.60 4.60 4.92 3.92 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบท่ี 8 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาด 
องค์ประกอบท่ี 9 - - 5.00 4.00 5.00 3.92 5.00 3.96 ดีมาก ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.63 4.78 4.95 3.67 3.82 3.71 4.18 
 

3.82 ดี ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดี ดี * ไม่รวมคะแนนตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 15 
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การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.18 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.82 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2  
 
ตารางท่ี 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

คณะ กก. คณะ กก. คณะ กก. คณะ กก. คณะ กรรมการ 

มาตรฐานท่ี 1 - - - - 2.91 3.87 2.91 3.87 พอใช้ ดี 

มาตรฐานท่ี 2 2.63 4.78 4.94 3.88 4.04 3.62 4.27 3.94 ดี ดี 

มาตรฐานท่ี 2 ก - - 5.00 4.43 4.60 4.60 4.95 4.45 ดีมาก ดี 

มาตรฐานท่ี 2 ข 2.63 4.78 4.90 3.50 3.22 3.45 4.02 3.74 ดี ดี 

มาตรฐานท่ี 3 - - 5.00 2.50 4.82 3.82 4.89 3.29 ดีมาก พอใช้ 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

2.63 4.78 4.95 3.67 3.82 3.73 4.18 3.82 ดี ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี   

 
 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

- มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.87 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์มีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิติ บัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีถึงร้อยละ 84.30 แต่ยังมีผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่จํานวนไม่มากนัก จึงควรดําเนินการขับเคลื่อน
ให้ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556    - 182 - 
 

- มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนน
เฉลี่ย 3.94 อยู่ในเกณฑ์ดี หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 4.45 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.74 
ได้คุณภาพระดับ 4 สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรม
มาภิบาล มีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่ควรพัฒนาให้มี
กระบวนการนําความรู้ของคณะสังคมศาสตร์ออกไปช่วยสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกอย่างเป็นระบบ และครบถ้วนทุกข้ันตอน ตั้งแต่การวางแผน การนําไปสู่การ
ปฏิบัติ การกํากับและติดตามการดําเนินการดําเนินการตามแผนและการประเมินผลแผนงาน 

- มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมี
ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.29 ได้คุณภาพระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์ ควรพัฒนา
ระดับงานวิจัยให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชนให้มากข้ึน พร้อมท้ังมีการติดตามการใช้ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือนํามาพัฒนาต่อยอดให้สมบูรณ์ เหมาะกับสภาพการใช้งานจริง 
 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้าน
การเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.18 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.82 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3 
 

ตารางท่ี 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

คณะ กก. คณะ กก. คณะ กก. คณะ กก. คณะ กรรมการ 

1.ด้านนักศึกษา
และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี 

- - 5.00 3.43 3.21 3.41 4.86 3.42 ดีมาก พอใช้ 

2.ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.89 4.11 4.25 4.13 4.84 4.18 ดีมาก ดี 
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มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

คณะ กก. คณะ กก. คณะ กก. คณะ กก. คณะ กรรมการ 

3.ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

4.ด้านบุคลากร
การเรยีนรู้และ
นวัตกรรม 

5.00 4.55 5.00 2.50 4.46 3.82 4.25 3.67 ดี พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งช้ี 
ของทุกมุมมอง 

5.00 4.78 4.95 3.67 3.82 3.78 4.72 3.82 ดีมาก ดี 

ผลการประเมิน ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดี
มาก 

ดี   

  
 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อน
ผลการดําเนินงานได้ดังนี้ 

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.42 ได้คุณภาพ
ระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์ ควรเร่งดําเนินการให้มีการประเมินผลสําเร็จของของ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน อีกท้ังตรวจสอบรายวิชาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีมีคะแนนต่ํากว ่า 
3.51 เพ่ือนํามาพัฒนาหรือปรับปรุงต่อไป 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.18 ได้คุณภาพระดับดี 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์มีกระบวนการพัฒนาแผน การพัฒนางานวิจับและงานสร้างสรรค์ การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีดี 

- ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการ
จัดสรรเงินสนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.67 ได้
คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์ ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหา
และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้าน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท้ัง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลการประเมินตนเอง
ในภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.18 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี หากพิจารณาผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.82 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 3.4 
 

ตารางท่ี 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

คณะ กก. คณะ กก. คณะ กก. คณะ กก. คณะ กรรมการ 
1. มาตรฐานดา้น
ศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา 

2.16 4.70 4.90 4.00 4.12 4.11 4.01 4.15 ดี ดี 

 (1)ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

 (2)ด้านวิชาการ 1.45 4.55 4.67 3.67 3.36 3.81 2.89 3.99 พอใช้ ดี 

 (3)ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

 (4)ด้านการบริหาร
จัดการ 

- - 5.00 4.00 4.50 4.26 4.87 4.06 ดีมาก ดี 

2. มาตรฐานดา้นการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 3.44 3.75 3.63 4.32 3.62 ดี  ดี 

 (1)ด้านการผลติบัณฑิต - - 5.00 4.50 2.91 3.87 3.84 4.18 ดี ดี 

 (2)ด้านการวิจยั 5.00 5.00 5.00 3.50 4.82 3.82 4.91 3.91 ดีมาก ดี 

 (3)ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 1.50 3.97 2.50 4.49 4.49 ดี ดี 

 (4)ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 3.00 4.00 4.00 4.33 4.33 ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ 
ทุกมาตรฐาน 

2.63 4.78 4.95 3.67 3.82 3.73 4.18 3.82 ดี ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี    
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 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้
ดังนี้ 

- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ด้านศักยภาพ มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 สะท้อนให้เห็นว่าคณะสังคมศาสตร์ มีความพร้อมด้านการเงิน รวมท้ังมีระบบการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ทางด้านกายภาพพบว่าพ้ืนท่ีใช้สอยภายในอาคาร ลักษณะการจัดแบ่ง
พ้ืนท่ีปะปนกัน ไม่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน และค่อนข้างแออัด 

- ด้านการดําเนินการภารีกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.62 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.18 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 3.91 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนน
เฉลี่ย 2.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 สะท้อนให้เห็นว่าคณะ
สังคมศาสตร์ มีการดําเนินการด้านผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตาม
แผนและเป้าหมายได้อย่างดี สําหรับด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ควรพัฒนาให้มีระบบและกลไก
การบริการวิชาการแก่สังคมท่ีดําเนินการตามกระบวนการอย่างครบถ้วน ตั้งแต่วางแผน การดําเนินการตาม
แผน กํากับติดตาม ประเมินผล และการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
 

ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

 
  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะสังคมศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ี
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 
จุดแข็ง 

1. คณะมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2556 - 2565)  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 
- 2558) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2556 ท่ีสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยและข้อมูลการ
วิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานภายในมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 
รวมถึงเสนอโครงการและค่าเป้าหมาย โดยผ่านท่ีประชุมกรรมการคณะ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการสู่รองคณบดีและภาควิชาเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายปีท่ีครบตามภารกิจหลัก 4 ด้าน : การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงด้านการบริหารจัดการ  
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. วิเคราะห์ปัญหาจากผลการดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

และปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติราชการต่อไป 
  

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงาน ในองค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ สรุปได้ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 

1. คณะมีแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีประกอบด้วยรายละเอียดโครงการต่างๆ ท่ีครอบคลุม 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การนําเสนอในรายงานยังปะปนกันระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ 
2. เอกสารแสดงความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ของคณะกับปรัชญา ปณิธาน และแผนยังไม่ชัดเจน 
3. ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปียังไม่ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเขียนแยกให้ชัดเจนระหว่างการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการ 
2. ควรแสดงให้ประเด็นท่ีเชื่อมโยงให้ชัดเจนไม่ใช่แสดงเพียงแผนภูมิ 
3. ควรปรับปรุงตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจน และครอบคลุมการ

ดําเนินการ 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 
จุดแข็ง 

1. คณะสังคมศาสตร์มีคณาจารย์ท่ีมีศักยภาพสูงท้ังด้านคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการ อีกท้ังมี
ชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ 

2. คณะสังคมศาสตร์มีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ครอบคลุมเกือบทุกสาขาในด้าน
สังคมศาสตร์ และหลักสูตรท่ีเปิดสอนได้รับความสนใจจากผู้เรียนท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาทําให้ผลิตบัณฑิตได้ตามเป้าหมาย 

3. คณะสังคมศาสตร์ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
4. คณะสังคมศาสตร์ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
1. คณะสังคมศาสตร์ยังมีสัดส่วนคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําไม่

เป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง กําหนด 
2. คณะสังคมศาสตร์มีสัดส่วนจํานวนนิสิตในระดับปริญญาโท แผน ก และนิสิตปริญญาเอก น้อยกว่า

ร้อยละ 30 (10.86) 
3. การตีพิมพ์ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทยังมีน้อยเม่ือเทียบกับจํานวนผู้สําเร็จ

การศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. กระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ประจําขอตําแหน่งทางวิชาการ 
2. ควรมีระบบและกลไกในการจูงใจให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาเรียนในแผน ก ให้มากข้ึน  
3. เพ่ิมแนวทางสนับสนุนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงาน ในองค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 

1. มีห้องสมุดและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและสมบูรณ์ 
2. มีระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมท่ีจัดให้นิสิตอย่างชัดเจน 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ขาดการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
2. อาจารย์ท่ีดํารงตําแน่งทางวิชาการและการพัฒนาอาจารย์ไม่เป้นไปตามเกณฑ์ สกอ. 
3. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จํานวนน้อย 
4. ยังไม่มีการดําเนินการนําผลการประเมินการเรียนการสอนไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอน ทําให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการเรียนการสอนยังไม่ชัดเจน 
5. ควรมีการเสริมสร้างทักษะและศักยภาพของนิสิตเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยอาจจัดอบรม จัดรายวิชาด้านทักษะภาษาอังกฤษ
หรือจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาท่ีมีความพร้อม 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพ่ือนําผลมา

ปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรจัดทําแผนพัฒนาและมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้

มีความพร้อมในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
3. ควรวางแผนและมีมาตรการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาโท ท้ังแผน ก และ ข ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานจากวิทยานิพนธ์ 
4. ควรติดตามให้ทุกหลักสูตรนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนทุกรายวิชา 

 
แนวปฏิบัตทิท่ีดี 

-  
ข้อสังเกต 

-  
 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 
จุดแข็ง 

1. คณะสังคมศาสตร์มีแผนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนิสิตท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของ บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จ 

2. คณะสังคมศาสตร์มีคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษา มีการจัดเตรียมข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการให้
คําปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา 

3. คณะสังคมศาสตร์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย การบริการวิชาการของ
อาจารย์ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการมอบหมายการจัดโครงการ/กิจกรรมของคระให้ภาควิชา/สาขาวิชาดําเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตตามศาสตร์เฉพาะของภาควิชา/สาขาวิชานั้น เพ่ือให้เกิดความหลากหลายตาม
โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาในการพัฒนานิสิต 
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 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงาน ในองค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 

-  
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ยังไม่มีคําอธิบาย/หลักฐานท่ีชัดเจนว่าได้นําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นิสิตมา
พัฒนาการจัดบริการอย่างไร 

2. ไม่มีข้อมูล/หลักฐาน การนําผลการประเมินระบบและการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตไปปรับปรุงแผน/
การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. แสดงข้อมูล/หลักฐาน การนําผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงให้ชัดเจน 
 
แนวปฏิบัตทิท่ีดี 

-  
ข้อสังเกต 

-  
 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 
จุดแข็ง 

1. คณะสังคมศาสตร์มีคณาจารย์ท่ีมีศักยภาพสูงด้านการวิจัยเฉพาะทาง ทําให้มีผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับ 

2. คณะสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกการบริหารจัดการทุนวิจัยในภาพรวมของคณะ 
3. คณะสังคมศาสตร์มีหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย เครื่องมือท่ีทันสมัย แหล่ง

ค้นคว้าข้อมูลท่ีสนับสนุนงานวิจัยอย่างเหมาะสม 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
1. จํานวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ และนําเสนอผลงานยังมีน้อย 
2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย การจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัย ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

สาขา เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมวิทยากร และองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวอาจารย์ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภายนอกหรือผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้และนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกระตุ้นและสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์นําผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ นําเสนอผลงาน

และตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติเพ่ิมเติม 
2. ควรมีระบบและกลไกในการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือเป็นหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จาก

ผลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงาน ในองค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 

1. มีทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอกจํานวนมาก เนื่องจากได้สร้างความร่วมมือและ/หรือเครือข่ายท่ีดี
กับหน่วยงานภายนอก 

2. คณะมีคณาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเป็นจํานวนมากในการทําวิจัยและผลิตผลงานวิจัย
ท่ีมีคุณภาพให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 
แนวทางเสริม 

1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของคณะ เพ่ือเป้นฐานข้อมูลเพ่ือให้หน่วยงานภายนอก
หรือผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถึงได้และนําไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากแหล่งภายนอกในสัดส่วนท่ีมากข้ึน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การติดตามและประเมินผลการจัดสรรงบประมาณและสิ่งท่ีสับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและการนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงท่ีเป็นรูปธรรมยังไม่ชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดเป้าหมายและเกณฑ์ชี้วัดความสําเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของคณะ

สังคมศาสตร์ รวมท้ังมีการติดตามประเมินผลสําเร็จของแผนให้ครบถ้วนตามหลักวงจรคุณภาพ 
PDCA 

2. ควรพัฒนาระดับงานวิจัยให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชนให้มากข้ึน พร้อมท้ังมีการติดตาม
การใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือนํามาต่อยอดให้สมบูรณ์ เหมาะกับสภาพการใช้งานจริง และควร
สนับสนุนให้มีหลักฐานจากการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยท่ีชัดเจน และเพ่ิมระดับการใช้ประโยชน์ให้
สูงข้ึน 

3. ควรสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ในการสร้างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ โดยพิจารณาให้รางวัล หรือเชิดชู
เกียรติแก่ทีมงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือมีการนําเสนอ หรือเผยแพร่ผลงาน 
หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
แนวปฏิบัตทิท่ีดี 

-  
ข้อสังเกต 

-  
 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
จุดแข็ง 

1. คณะสังคมศาสตร์มีการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้งานวิจัยใน
การตอบปัญหาของชุมชน ท้ังยังเสนอแนวทางแก้ไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

2. คณะสังคมศาสตร์สนับสนุนให้อาจารย์นําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการแก่
สังคมมาร่วมพัฒนา/บูรณาการการเข้ากับการเรียนการสอน 

3. คณะสังคมศาสตร์มีเครือข่ายด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะสังคมศาสตร์ยังมีการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการแก่สังคมมา
พัฒนา/บูรณาการการเข้ากับการเรียนการสอนน้อยเม่ือเทียบกับจํานวนโครงการบริการวิชาการ
ท้ังหมด 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีระบบและกลไกให้อาจารย์ท่ีให้บริการวิชาการแก่สังคมนําความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาสอดแทรกในการเรียนการสอนมากข้ึน 
 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงาน ในองค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 

-  
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ยังไม่มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมในระดับคณะ แต่ใช้ระบบของมหาวิทยาลัย
ทําให้การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะสังคมศาสตร์ยังไม่เป็นระบบ จึงมีลักษระของการนํา
หลักฐานเชิงประจักษ์ของการให้บริการทางวิชาการแต่ละโครงการมาเป็นหลักฐาน เพ่ือแสดงว่ามี
การดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อแล้ว 

2. ในตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ไม่
มีการดําเนินการเลย ไม่มีหลักฐานเอกสารยืนยัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาให้มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมในภาพรวมของคณะสังคมศาสตร์ท่ี
ดําเนินการตามกระบวนการอย่างครบถ้วน ตั้งแต่วางแผน ดําเนินการตามแผน กํากับติดตาม และ
ประเมินผล และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการให้บริการวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ใน
ปีงบประมาณต่อไปได้ 

2. ควรพัฒนาให้มีกระบวนการนําความรู้ของคณะสังคมศาสตร์ออกไปช่วยสร้างการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกอย่างเป็นระบบ และครบถ้วนทุกข้ันตอน 
ตั้งแต่การวางแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การกํากับและติดตามการดําเนินการตามแผนและ
การประเมินผลแผนงาน 

 
แนวปฏิบัตทิท่ีดี 

-  
ข้อสังเกต 

-  
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องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
จุดแข็ง 

1. คณะสังคมศาสตรไ์ด้ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจท่ีดีงามของบุคลากร
ของคณะท้ังสายวิชาการ สายสนับสนุน และนิสิต จึงได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
ท่ีเอ้ือต่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงาน ในองค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 

1. คณะมีความหลากหลายในการจัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรท้ังหน่วยงานภายนอกและภายใน การจัดกิจกรรมต่างๆ จึงดําเนินการได้ลุล่วง 

 
แนวทางเสริม 

1. การดําเนินงานทุกกิจกรรมควรมุ่งม่ันให้บรรลุการดําเนินงานตามหลัก PDCA และบูรณาการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีแท้จริง 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กิจกรรมท่ีได้ดําเนินงานมาแล้วอย่างต่อเนื่องยังไม่ได้รับการพัฒนาและสร้างสรรค์คุณค่าให้สูงข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรนําระบบการประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาและคุณค่าให้ดียิ่งข้ึน 

2. ควรพัฒนากิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ด้วยการเข้าร่วมเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับสถาบันอ่ืน 
 

แนวปฏิบัตทิท่ีดี 
-  

ข้อสังเกต 
-  
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องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 
จุดแข็ง 

1. จัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยและให้บุคลากรในคณะมีส่วนจัดทํา รวมถึง
มีการถ่ายทอดให้หน่วยงาน บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

2. ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมให้ บุคลากรภายในคณะท้ังสายวิชาการ 
และสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. คณะสังคมศาสตร์ ได้วิเคราะห์จัดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงครบท้ัง 3 ด้าน คือ.ด้านภารกิจ
หลักการเรียนการสอน ด้านภัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ และด้านบริหารจัดการ (ความปลอดภัย) 
ท้ังนี้ได้ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะในการคิดวิเคราะห์ตามแบบฟอร์ม Risk Matrix 
ของมหาวิทยาลัย 

 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงาน ในองค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 

1. มีการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีโดยบุคลากรและนิสิต 
 

แนวทางเสริม 
1. คณบดีและผู้บริหารคณะนําผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 
 
จุดควรพัฒนา 

1. ระบบพัฒนาสู่สถาบันการเรียนรู้ยังไม่ชัดเจน 
2. แผนระบบสารสนเทศยังไม่ชัดเจน เป็นเพียงโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี 
3. ข้อมูลการพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ

คณะกรรมการประจําคณะยังไม่ชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดประเด็นความรู้ เป้าหมาย และบุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ครอบคลุมพันธกิจด้าน

การผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
2. จัดทําแผนระบบสารสนเทศของคณะให้ชัดเจน หรือถ้าใช้แผนฯ ของมหาวิทยาลัยก็ต้องแสดงไว้ว่า

คณะเข้าไปเก่ียวข้อง/ดําเนินการในส่วนใด 
3. ปรับปรุงบันทึกการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะให้มีรายละเอียดท่ีชัดเจน 

 
แนวปฏิบัตทิท่ีดี 

-  
ข้อสังเกต 

-  
 
องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 
จุดแข็ง 

1. การบริหารงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ท่ีได้รับสนันสนุนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีการจัดสรรงบประมาณท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2. มีการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน โดยแสวงหารายได้จากแหล่งต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกเพ่ือให้บรรลุตามแต่ละพันธกิจ 

3. มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรและจัดสรรการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการวางแผนและ

ตัดสินใจได้ทันเวลา 
5. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับคณะ ทําหน้าท่ีตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
6. บุคลากรทางด้านการเงินและบัญชีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบบริหาร

ทรัพยากรองค์กร ERP 
7. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีแสดงจํานวนเงินท่ีได้รับอนุมัติ จํานวนเงินท่ี

ใช้จริงและแสดงงบประมาณเหลือจ่ายของแต่ละโครงการ 
8. มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของงานคลังและพัสดุ คณะสังคมศาสตร์ อยู่ใน

ระดับดี 
9. มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติงานของงานคลังและพัสดุ  
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จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตโดยใช้ข้อมูลจากระบบ ERP มาวิเคราะห์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาระบบ ERP ให้สามารถนําข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต 
 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงาน ในองค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 

-  
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จากรายงานการเงินสะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์พ่ึงพิงงบประมาณเงินรายได้ในสัดส่วน
ค่อนข้างมาก เม่ือเปรียบเทียบกับเงินงบประมาณแผ่นดินท่ีไดรับ ในขณะท่ี 2-3 ปีท่ีผ่านมา รายได้
ของคณะจากการเรียนการสอนเริ่มลดลง ท้ังนี้เนื่องจาก ในภาพรวมจํานวนนิสิตท้ังในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษากําลังลดจํานวนลงตามลําดับ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะกรรมการประจําคณะควรวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินด้วยความระมัดระวัง และติดตาม
วิเคราะห์รายงานทางการเงินของคณะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานของคณะได้
อย่างทันท่วงที 

 
แนวปฏิบัตทิท่ีดี 

-  
ข้อสังเกต 

-  
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องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
จุดแข็ง 

1. คณะสังคมศาสตร์ ให้ความสําคัญในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  
2. คณะสังคมศาสตร์มีการนํากระบวนการ PDCA มาใช้ในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาและกิจกรรมภายในคณะ 
3. คณะสังคมสาสตร์ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบประกัน

คุณภาพให้กับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรท้ังภายใน/ภายนอกคณะ 
4. คณะสังคมศาสตร์มีคู่มือระบบประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2556 และ Model การ

เขียน SAR เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานย่อย และจัดทําเป็นรูปแบบเดียวกันท้ัง
คณะ 

  
ข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยการมีส่วนร่วม  

 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงาน ในองค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 

-  
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะยังไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง การประกันคุณภาพ
การศึกษาในปัจจุบันของคณะเพียงแค่พ่ึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
แล้วดําเนินการเพียงเพ่ือตอบสนองการประเมินคุณภาพการศึกษาเม่ือถึงรอบระยะเวลาการ
ประเมินเท่านั้น แต่ไม่ได้มองว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยพัฒนายกระดับ
คณะสังคมศาสตร์ให้มีการพัฒนาให้ดีข้ึนในทุกด้าน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. คณะสังคมศาสตร์ต้องสัมมนาทําความเข้าใจกันว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องท่ี

เก่ียวข้องกับบุคลากรทุกคนของคณะ ตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีสนับสนุน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาไม่ใช่เรื่องการเก็บรวบรวมเอกสารจากการทํางานตามระบบปกติ เพ่ือ
นํามาใช้เป็นหลักฐานการบรรลุเกณฑ์การประเมินในแต่ละข้อ แต่เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอย่างเป็นระบบ โดยท่ีแต่ละตัวบ่งชี้จะต้องมีการตกลง
มอบหมายกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือนําไปดําเนินการอย่างครบถ้วนท้ังกระบวนการ PDCA 
เพ่ือให้เกิดผลการดําเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้นั้นๆ 

 
แนวปฏิบัตทิท่ีดี 

-  
ข้อสังเกต 

-  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงาน
ย่อยต่างๆ มีผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
 

หน่วยงาน 
คะแนนผลการประเมิน  (เต็ม 5) 

องค์ 1 องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 องค์ 7 องค์ 8 องค์ 9 รวม 
ระดับ 

คุณภาพ 

จิตวิทยา 4.00 4.28 2.33 4.00 5.00 5.00 3.50 5.00 4.00 4.15 ดี 
ภูมิศาสตร์ 4.00 4.57 2.33 4.33 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.03 ดี 
นิติศาสตร์ 3.00 3.10 3.67 3.00 2.00 5.00 2.50 4.00 3.00 3.26 พอใช้ 
ประวัติศาสตร์ 4.00 3.39 4.00 2.33 1.50 5.00 1.50 5.00 4.00 3.28 พอใช้ 
รัฐศาสตร์ฯ 3.00 3.00 1.33 1.33 0.50 2.00 3.50 3.00 0.00 2.00 ต้อง

ปรับปรุง 

สังคมวิทยาฯ 2.00 2.95 3.67 2.44 3.00 1.00 5.00 4.00 3.00 2.95 พอใช้ 
สํานักงาน
เลขานุการ 

5.00 4.46 2.67 3.33 5.00 5.00 3.50 5.00 5.00 4.32 ดี 

การจัดการ 
ความขัดแย้ง 

2.00 4.04 4.33 2.14 0.50 4.00 0.00 5.00 3.00 3.40 พอใช้ 

พัฒน
สังคมศาสตร์  

1.00 1.00 1.67 0.00 1.00 0.00 2.00 3.00 2.00 1.00 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

พัฒนาสังคม 4.00 4.52 4.33 4.00 2.50 4.00 3.50 5.00 5.00 4.01 ดี 

 
หมายเหตุ  ในองค์ประกอบท่ี 7   ภาควิชา/โครงการ ดําเนินการ 2 ตัวบ่งชี้ คือ 7.1 และ 7.2   
    สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการท้ัง 4 ตัวบ่งชี้ คือ 7.1 - 7.4  
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บทที่ 4  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
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บทที่ 4  

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
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句読正調OUⅥ3mn需紬∩骨品胴1舗飢

旧誼謝刺胴nr論証や1品掴周航諸庇胴諭3論∩請訓…諸肌1論詰1…調う論証電

剛五円餌諒細帥納言完胴nl討謝輔胴剛読経胴朗読5．00悩肌掴購読U品1∩語調舗1青

山高誼渦肌蹴補則［1打完朝田胴詰4．00臨脚1γ鷹乱読

綱掘割∩可諦加計諦酷華南理詰前脚圃霜拙剛抑∩胴01品晶朝川

乱視誼烏no諭3論∩甜nl諸肌1蘭掴盲朝繍青

く：

叩博満

日動つⅥ1ヾ出目盲洲

1．細論前「面前理論冊引証棚nr両論堅剛nm1謂壷∩門出需涌酷川

前皿rnl言論壷nr5品1品

2．描論捕／諸∩細nl諒胴nl究極肩山譜…出講01品も甜論∩制舗組血中剛／冊
）∴∴∴○○，言u

Qの∩Qn篭親細別批判摺鮮掴胴部Ⅲ
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1．圃舗読浦舟新制unl請1胴∩頂塵前古航胤南端輸側

聞刑余論請

的8高相∩飼

8清正謝aU昂4m請託

nl討謝鉦繭nl論証潰用品∬川棚測∂諸高調aU窃4　m請託音冊…6論証計…五和胱

都制補語訊舗1祖語胤捕捉　昂的間組胴84．91臨脚1購3品緬1∩前側粕∩間烏論調師鵬

∩刺nl討論視軸嘉U3．91端舗輸1購読諭

網棚謝∩頂短慮…品「誼舗1訪準証印論珊諒…岨読旧制服mn胴nl訪高温…

品評諒酬別品神南識川討鵬楠

1完甲諭計理nl巌刑細刷剛壷1胴…∩嵐細満霜1脚1品壷鵬／論し論証請

のnUl相1月もlllJJllUuO∩

2．細論…補間胴1胴胴常胴囲胴1細れ需用刑mn畠nl前説鵬前脚冊的Ⅵ

重囲1品鉦壷郡部荊蝕曜聞塵間組南

1日圃荊描組剛剖冊杭州論証綱購読諦胸高挑諒描晶臨冊「肌On諸0

諸物1滴「踊諭1細論諦冊胤註証品高論

2．師諒柵鵠1猶富的申請畑∩圃諭1胴乱縮諭mn証

l nl論剛」鵬最前胴nl論摘乱両親」剛蹄諦競諒甲壷前組∩高説鵬nl諦

贈nl諒高話両肌南前脚庫講晶騎剛

1．師品肌刷廿潮間胴囲諭論舗1品品咽岨岬諭叩中朝高論刷彫

諦離日諦捌講nl論判而諭画商「紳輔肌描綱諸……諸∩間門酷刑

2∴組諸肌甫前川論詰結論nl諭旧称苫前品堅剛筋mn乱読測需品1前脚冊

協調尋1滴鵬皿日嗣胴1品壷醐謂細曹信組n諭約1冊n描1壷同朋

∩つ描品組品論判ざ∩引即1nn詰軽舟亮相計爪印需品請贈…　民約論拙論証印葡

両誌朝甜需品

3・師諸捕掴IQ高調1諸肌冊諾「…請論理細目的前1刺1賄「諸出炭浦銅

品論証謂調剛諭詩賦1論説詰1掴誼「掴剃諒的訊講や講話nl前側∂掃0

醗冊証胡…需品絡骨壷細論」諦諦品川描壷
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…壇議論

8諭而謝aU笥5nlJU nl言祝判読1nl拙∩翻醐

旧誼厄生前爾nr請1し乱11諸宜m酷刑∂清正謝8論う…糾霜1珊1謡mnl拙高論細論…u4

品品評時間五　臓諦鞘鮎高論胴nl討矧血潮最高試掘組曲約4．49瑞網棚僻品講…胴∩背

面論調輔弼∩刹∩苗1論調肌胴約2・00臨脚「賄諭前面討中

細描謝nr語諭ur計「請的丁は函咽平間師周航し諸摘録珊瑚1∩胴nl訪高音踊u

晶胡乱鴇nO読5m判読1制n諭…5品給油拙給電

図回田圃四

日uつml机百舌測

1．品晶㍊U…轟席晶nl制弓nr訓1品猟出潮藩胴乱操諦」的将諸膝賞剛周航高雄南Iu

前端nlTU計1請紺1∩判読諦細胞細鵬霜制狛勧請最前再現間詩誌∩醐剖0m1誼1

論証…高山諸∩品飾旧揃需用訓南面∩背高需証印nl刑1し血清∩細川論証肘壷

nl請1し前旧制1m∩細論1討謝礼も高誼ot品

2∴晶結晶晶洞・Ⅵ9閑nl請直観柵諸抑nl諸肌論理拙論論∩汀n肌即日壷

nl諭1載録〔矧胤川端壷需用胴∩訓話物品

1．揃諸肌帝　割勘剛胱∩品nnl刊霜1評口証ml諒給血掴酷刑踊鵬給油1勧請

の1貼unl官印13」∩言gU′〕unl盲081や日吉Un′〕u c樟順調nT部両用」の1刷物01号例1測日射¶nlnU細部叶曲目揺醤

服し証胴鵬語間細1諒需品川前車間∩膏描U訊1諭1∩間寄掴鵬諦冊∩納言畠

乱朝雨劉1拙0出端

2．冊諭…閥∩罷U刑nl誼…噂踊購読批n諦Oan叫高畠冊詣帝鵬

轟諸1酔nl諸肌諭叩拙論語間…On諒南幌刷曙描論理前脚高壷

∩間「…肌用1誼剛前回「輔論nr誼前川諭飾n批口論胤∩間口掴槻諦015

両幻証閑開…11」

胴璃議論

刊①魯tLnm

17



句読而謝a諭6nl諭11品言論石山掘a諸肌請劉

nr討疎生完親和「請1品紺聴聞1冊1洞論証抑8諭6…諦11話語討拙ag論調揃壷1…u

3論証…仙台鮮　都制酬用語請胴m丸尾粛掘膜面完棚田購読4．33臨脚1捕ま討論1執甜15

両語調8細胱耶闇値門前視剖挽約3．67間組…晒諸端

綱紺測nl割高諭ur霜1号請訓調理鞘や舗1師判肌1鵬読剛軸掴1∩閑∩南1し前測

l脚諒抑0壷6nr諦直需油網諒闇刺細璃諦

1．細論舗1掴γlnVllUunl盲論詰∩55品1高畠小壷前端剛弼高誼請踊掴竜需品1∩

甲aln論証抹自制1棚nL鷹01品打席論証∩調」晶「論証即日端轟1

1・∩壷壷…甲南晒胴直前臨叩∩壷1晶博聞紺胴霜PDCA　鵬幣制nl揃
〇　　　、，　　エコ　iノ　a

踊湘渦岬湘刑部闇

1・論∩調」乱給壷謝甑…産品1読品調謝礼nl諸肌1鵬諸満垂直「鵠品

1．舗誼1鴇UUnl討需品細…剛1韓寝nl詳論qn需品1品1諦緑周鷹論購筒持論蛸壷

∩高畠賦型描競品

2．航訪品…論∩刺届軒n訪中面相航肺謂備冊理腫高畠蘭講晶

鴇霜」研鉦諦／壷alJlljl帥高論掘1別品お肌請0台諸lu論Jg騎多端購輔揖霜」的1品読

皿刑余議論

刊aaやLnq1

8詰正調OU病7nlJU訪1拙命綱1言論nlう

nl乱極先高胴nr請血相乱…晴臨高畠捕高7nl剖訪1輔弼nl請輔1号奇1明地与論

潮間石肌引綱㌶荊輔1結晶刷祖廟鉦細即品粗購読4．92鵠脚1冊多講和1∩語間

陥nl語呂前脚細細則nl打完結曲繭詰3－92鵠餌nr賄乱読

綱描謝∩…最高旧計1諦舗1調叩順鞘叩胴細測1鵬諸眺帥0鵬mn咽nl訪1品刑

畠胴乱鳥no読701講胴鵬nl論nr盲軸出講詣

1・卦1評語諒瀞旧誼郁…離開削縞町中1∩組合試論

1・綱U轟a尊前「謝鵬証間組1乳は諸肌川前「細1J討由nl論証刑描而高論掴叫

び洞旧

1．鴇……諸肌1約品品壷細論剛

2．間隙圃圃踊蘭諸側面謡塙剛証掴朝酒晒庇調
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3・硫関川諭ql刺1閑nl諭梱1掴暗面高畠瀞…壷甫岨憎冊帰朝短冊m…品胴朋

綱洲需地∩宵山読壷剛諦証講読抽

1・揃晶面詰抑噂航掴鵬草間直航両脇剛腕岬車高血

nl‘諦Ja（nU請訓航胎gnl5708

2．論証間諜UU糾謂親湘咽咽鵬描新制講読1瑞肌用8粗目高調1言論論拙緬端点

細論11諏訪論調1胤nl品計拙品

3．靖同部前端nnl諭抑制1明細鵬∩請訓∩宵高誼m捕茄壷席鷹請瑚需短調

胴刑余論論

判Oa、狙nm

a蒜而洲aU昂8nl誼…agやU而謝1膜

nl討留れ完…舗1請1前川前脚「購つ朗読而細OU昂801諒血隙組証胤冊売高間1論証電

…小網諸制帥補講捕…討藤生鉦剛即売酔生剛愉計5．00描唖nl購読紅組lnか調紬出

直乱調肌姉別01円完醜軸嘉85．00臨棚1γ彫討論1∩

綱掘割暗証胡乱日計1誼紺調印恨洲や舗1師咽ul鵬綜紬鵬mn賄nl論証嵐…

晶細れ謝田端8nl請脱誤高庇冊胴記脇縄

副同職圃晒

し拙1m1や鳴盲紬

1．m∩据剛…誼堀端証締高高根胤帥棚高論前山測1高畠1品組諸語間

需品1刷1旧約再訪肩的前面相加親n肌諒論証緑筒口…剛諭2＿3揃諒制1諦描

刊①洞鵬mnnl請Uunl諸肌し吉浦鋪寸前議論洞1∩晶掴湘現品即高冷論証撲論」揺創掴

倒乳脂多群のUUn揺l例日nU1nl盲）ヾ旧の旬1㌦持物舗例1調alqⅢ

1．綱掘削∩国語晶贈膚刑剛圃扉掴nl講読掴…鴇諒諭鵬論…

㍉肺1諭側聞n胴前川網棚Qdl証し缶詰血中胤nl前乱剛咽細端

801相性朝小潮

胴乱辞詰寄

刊OaやLnOl
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∂諸而謝8諭9盲汎U曲調ah01討㍊壷焼輸1冊冊航

nl北極元高囲nl諭壷…証品聞1胴掴恥諒親飢諒）U…岨揃品性1謡論理…

計即…2誼端刑高潮擁輔幅需品剛直前側剛荊拙榔孟4．51鵠醐1γ儲乱読1∩

語調細「語諭朝粥脱帽汀」∩間完醐拙読3．82腸詰聞出爆詳論

綱細別nl諒諭冊訓電蛤背理咽叩朝岡細別1脱硫剛捌掴1∩胴nl掃出息掴lu

缶詰血判高誼…描証印証前脚掴胴乱摘脇轟

田圃岨圃E

L胡つⅥ1出目古顔

1．細論描論1諸1縄缶詰nl壷講師剛nr論断①諒詩論nl壷諸肌掴

nl諸∩詰壷焼前棚狛購読高誼諒胤岨庇誼的剛刷「諸∩℃1割8測γ1㍉1Ul森口需

品乱nl諭踊前納U組郎nl諒壷両脚「掴1請∩細錆講師靴朋1∩骨両親乱

読1品謝端脚気∩可畠壷卿帥高誼壷厨諒論詰証諸州朝岡前鵬

荊輔1細字描計1諸肌1瑠緬端貼湘高

雄川乱的掴鳥

1．輔最前剛暗証巌壷壷Jm荊舗1m網壷側前古nl討持前的囲…nl謂∩地1諸肌討論

乱読前里1甲∩輔踊潤品輔車捕綱間請購読諸品論理nl拙論

隼附1細論話語高論nl論判拙調1珊笹口訪ly出潮1滴側面高畠1証調u

雷鳴剛1描翠∩諭∩佃長講品川轟論証血論霜枯n諸肌n胴諭甲州

m請∩常用網棚Odl壷鵬…t銅品壷前端諦斎翻鉦1謝∩細。U脚10品11師繍血

絢訪朝帥詣誼1鵬1品01品涌旧聞∩剖刑nl評DCA点描需醗∩南＝乱刑

嗣し壷細抑胸中

も棚減論箭

pノ　　°ノ

刊aamn例
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胴nl諒譲車軸硝高畠1肌1師部緋n曽論断

和訓gr窮地〔1討訊鈷目論前岡描刷1諒証轟晒冊朋細潮諦冊佃請品川古壷詰Ⅲ
Q d d a，　。，　　　a g

n請Jrn欄18」…師51un憎む？粗鋼∩せ1据mn刊OlnU剛幻nm3m例言51unO虹1捕奇1日？nun請nl判U調印開

封1捕手n朋11Jnlうり調1需廟015∩篤匂欄間∩せ1曲流」1捕紳輔11」nl謂訓掴a㌢W顧ul翻蝕奇1uPnlが闇開梱揖

旧売nl諭壷航訊師直甜脚「綱型∩諭醐軸読3．82臨舶n鵬論調a諭諭

帥訓諭4

晒諭4祖胴nl討論即自制1師恩甑nr押流圃

硝捉抗剛nil討霊鳥証輪講 ����閥nl証言凱鉦 �γi8」1日 理卯 

i �P �○ �うつ紬 �J羊U高く南端Tu J孔申 2．51－3．50nl諭1i前面1描苫前」購儲 � 

洲1円551日Ⅵ1 � � �3．87 �3．87 �夙 � 

洲肺1品2 �4．78 �3．88 �3．62 �3．94 �の � 

批判l言寄「調印2∩ � �4．43 �4．60 �4．45 �の � 

封1例言51調川2刊 �4．78 �3．50 �3．45 �3．74 �例 � 

in師訓諭3 � �2．50 �3．82 �3．29 �醗酵 � 

4．78 �3．67 �3．73 �3．82 �例 � 

胴nl討詩絹物 �の洲1∩　　　例 ��‖ �小 � � 

mn前1珊湖∩国語証鴇UU押掴剛掴智証＝即諸的乱面積組相関1網諭…a

nl訪1品掴1品論清

一　掴甜諸1里航nγ前論…壷1胴品評口語諭胴…輪読3．87品棚剛

単品前輪証壷型面詰繭前申請脚高輪前説航緬1請
描ヾ1品請而∩。U81続摘胴乱1乱読諦視約84・30品品紳輔擁南∩南nur鴇前

血…て荊縞nl論証訪朝壷1胴晶1∩端剛講…1前説端鞘晒南壷
nl請nU1鴇霜」甫制…前t蒜もnl論証」諭的…高

一　掴璽1諸1肝n語胴論冊nl叩諸∩朗剛五nl胴請網nl痛論競売棚田胴乱

3・94諸肌∩諭寄附∩前1刺品川壷庇血判五斉川揃…鉦1刺aW口語胴nl申請∩即売

軸物胴詰4．45臨航n購読者拙前端高畠紬1講胴nl申請∩朗読聞剛食詰3．74惜

叩…前端論調需品両端剛舶諭nl語湘論∩靖nlT叩謡曲間拙論謝」…礼1請
nl拙訪1諸岡nl訓諭81∩請乱鴇言高言mVt壷即論乱調召鵬つ摘QU惜しと訪朝諭…帯締∩鴇…unl誼1

m尊踊鵬綱描酬読油壷謡剛詰璃最南端壷…壷高輪堅剛乱読∩5
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掴棚∩諒高調…脱硝論理前脚諒読酷刑剛nr誼剛晒∩雨弾扁nl抗論出揃

前例18Jnl請「し乱nl摘11開削諦nl討鴇戚刷胤…掴…

一　肌1（硝石luqnunl盲目盲1馴高評招個別ul約円撮る1unつ18」制帽誹帥舗Ⅲ弥洞1乳的用言1岨つ1nlM㌣北見映倫

nl訪諭輸拙…輪読3．29鵠軸1冊諭川端南端晶論証川根荊鞘朋講師評油曜前

出旧説繭論∩壷1甑緬語調調洞需品uln乱読諭計1論剛nl講読脚古壷鵬UU需

品壷l鞘壷醐脱理詰剛1品緬1m雷賂1高一

囲nl諒論壇賄冊1品囲1型測a諸1酬1講湘論冊

網棚謝nl引っ編制棚∩祖語串甲冊相補茄輔1需品剛五誌uu甲州剛

胆関∩刑手相論01品品申請諸0品鵬前「航…論…舗鵬需絹需用陥拙託…
∩剖刑∩南口前者壷胴乱曲論町中冊nl請専制窃∩湘」高調胴nr諒論証肌W甜

冊論判離拙皿輸蒜は．82読札掴m諭「蒜1明朗詳細紅組訓謡は

掴1謡う詐山繭nl討需品醐1型肌旧抑制訪1論nl諦1品甲 

U言明1盲旬のnlS �6拙調nl討諦乱し読8鉦1謂nU12556 
抗論壷1品1 ��� �����育つ測 

高ま論調 飢uLQや �∩需親nl盲 ��山高誼 卵細胞N �∩盲盲紳nl盲 ��日華如 何uLO、3 �∩討調01号 �山高品 目細胞や �∩ラマ紬01号 

ana． �anO． ��盲1汀 �育つ洲 ��うつ測 �盲つ糾 �育つ洲 �育つ調 

品品結拙論 � � � �5．00 �諒3 �i・亀くi �3．75 �∴3・41∴ �4．42 �∵3．42∴ 

2．qnun鴇UllJn篤 子nUlu �5．00 � �5÷00／： �4．89 �∵謹 �涼＼ii‾ �4．34 �i∴4烏3＼／ �4．74 �4鳥8－1’ 

3．の「un「乱国u �5．00 �／／∴薫00㌦言 ��5．00 �＼∴5．001（ �� � �5．00 �i主的0／／’ 

4．の1uUPlaln乱しag 甘洞∩薫別 �2．90 �∴∴二十∴ ��5．00 �享250／／i ��4．46 �＼＼∴3．82／ �4．20 �／／3詣7　‾（ 

議aUnl判官1紬 �13．951 �i言4．78： ��1－　4．94 �亘 �中 �4．12 �3亭 �4．51 �3．‾8211 

∪／‾＼／ 胃のU戸l膜貯n刊 �：∴中： �／壬、／、＿ ��dri‾六 � �∠ゴ／／／ 率、〉 �ー　di／／ ／＼＿／廟i �∴∵占 　師／ �主義言＝： �∵∵∴売主∵∵ i∴重言、＼ 

帥∩前1細1閃nl諒諒面組堅剛証中潮暗証胴諒判読演出細憎部品掴

旧誼竜山1品論詣

一　組舗補講拙論Ⅲ託…車間品師直乱掘紺地請う・42臨醐1洲

論証品質需品賄前古醐諸肌細評諒拙論1品川前窟冊山高朝議壷細鍋肌nl刊訪1盲

騨前旧型1帽冊諦脚型諦前回瀞購「掘n掴舗口語3品胴11品相調8串間謂8

甲州nl論nl請…1開8醐納肌理nl請諸頂n諭1論結皿品∩占う・51論証」1品…

詰れ討直読測
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一　品…諾Um…訂月謝剛五m胴清閑nl語壷酷刑諏捕約4．18品棚1購3品昂

紺需品締五品珊諸淵酋部崩∩剖佃nl諸肌1剛nl講読掴高話頼朝1調号気経論nl前里

昂訪ね庇胴諸肌朋判読

＿　者剛l諭剛古掴調訊紺白魚序諭購曲調託ち．00臨脚1胴乱諭1∩諦論判

描論証部博譜面冊謡諒煩品nl論細輪読補講明白高畠議論掴旧制前旧誼胴詩話

摘押鵬諒謝舗ml血諒闇諸請両論諒岨自前緬描網棚詰辞高
一　紅型師∩掴論証南端∩刺刑壷1剛・読∩可鴇命輸捌舶請う・67協

叩旧誼需品拙論…前欄間読点南端1硝1品…論証端緒佃相刑部
SSS畳

1年剃ul卸0円つ13」言OUl湖沌居ON

胴∩佃序論堅剛1…1品刷掴語1繭…義理前脚

綱抑制nr端霜1細「綱∩照応論理掴1剛0剛講師1需品m元高鴇山里蝕州

側掴曹囲nl論語唖1謂U論諭経論1完2前売請細論庸冊鵬…洲言抽晶1諭

nl諸∩馴鵬斎唖冊荊乱∩間口批口論咽鮒∩品押品開高需品暗証語品抑冊拙所乱

酔軸註3．82賄醗剛議論請輸諭論詰咽諒

航yN昂6稲山舗日刊謝釦刷m肺㌻周細前納諸∩朗

調101言寄Tu �締曲調nl討勘気拙論8租nl謂∩せ12556 

立証、正吉 ��∩詩Utunl盲 ��即急的a卯 ��うつ紬 

山霊訪 日ubOや �∩千言洲nl盲 �而需品 画録音用 �仕業親nl盲 �高畠結 納uLOや �∩‘請訓nl盲 �小諸戚u 千主的寸 �∩言う紬nl盲 

魯nO． �ana． �育つ測 �門地 �印判 �51洲 �盲つ紬 �育つ龍 

講読航nl請の nl盲目∩くけ1 �3．60 �雷・‥70＼i言 �4．90 �i／∴礼00年 �4．25 �∴／411）－ �4．53 �／／∴4頂／／ 

1）品物mUnlM �5．00 �‥（1151梗／一二＼）’ii � �∴　「　∴ � � �5．00 �ー華 �煎 � 

2）給諸肌∩靖 �2．90 �／‾彊51章 �4．67 �享3．671∴i �3．36 �、∵3．811／／ �3．86 �喜 �9率：：「 

3）霜unl語調 � � �5．00 �霊．00； � � �5．00 �∴＼5．00＼∴ 

4）給unl判訪1言 論∩靖 � � �5．00 �言　語001／／ �4．69 �、言4・26＼ �4．92 �∴4 �06子i 

5．00 �5．001－1㌦ �5．0．0 �（／／∴融4／－ �4．09 �／3．63　‾ �4．52 �華2 

1）霜unl細論 U蝕ql餌 � � �5．00 �∴言．千日：∴ �3．64 �言掌87－二／i �4．32 �‾／／笥 �壷、∴ 

2）品物nl論説 �5．00　　－11掌00㌧－ ��5．00 �1－／＼、3．50／（1－／i �4．82 �∵∴3．82＼／i／‾ �4．91 � 
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紬1（硝石11」 �贈賄拙nr討言訳鉦iL議もモ両論∩せ12556 

誤読説1諸1 ���∩く譜U’lun1号 ���帥誹席潮 ��育つ糾 

而凱細 田調的N �∩吉富測nl盲 ��小高前 例1品8く〕 �∩盲盲測nl盲 ��由紀ま畠 飢¶LQや �∩算撮nl盲 �而高誼 主宰的主 �∩盲盲紬nl言 

魯nO． �笥na． ��盲1撮 �育つ紬 ��盲つ帥 �盲つ紬 �盲つ測 �盲つ測 

3）霜unl言 辞壷冊叩勧1晒 し川魚昨削 � � � �5．00 �∴ �・擁詰 �3．97 �二言2魚＼／‾ �4．49 �／2．00／∴ 

4樟間l訪1㌢ 諒闇熊山据諦 欄u65号訓 � � �i �5．00 �華 �同：∴ �4．00 �：／／成鳥／ �4．33 �㌻3託て一言 

胞aUnlVほっ紬 �113．95‾∴i �詰喜781告 ��詰4：‾9年＝＿ �、薫 �確言 �＿　4．121111＿ �111113；73∴ �ii‾4．51 �13．821㌧ 

議論壷論詰／ �∴士∴∴ �、員、i／辛＿ ∴－Ⅲ「了l∴ ��＼≡誘薄諦 � �魚雷 �‾、、d‾／∴：∵∵ ㌻㍉〉i／鉦＼、i〈 �／＼／∴／華：／ �（，∴くす／〈 ＼残照∩ �　∴∴ i吉か∵＼ 

個霜1利1胴∩間応召前期朝日例語佃甜自前単組昂∩胡細1網諭胡怜nl論証刑惜絹

＿　霜u論的1剛諦…掴論証…悟論nl請∩断岨読升暗証諒細評甜訪端皿肝臓諒」

結論掘削闇討4．15庇nO前脚鴫読8品話中4蒜高輪樟1…1貯口証締剛壷500

附け洞101細的拙胴乱3．99品unl掴u掴拙皿闘85．00曲調1unl網棚背翻m盲捕捉uuLa約

4．06　辞論証需品五綱諸押測1綱講師1洲先端1紺口語…側掴捕gUUnl剖訪1諸舗1詰責

南台諦掴用品1諸間口的1細高札前編8折口乱01師論判㌫自前も読札品南山品枯れ

目内約uOUlく胸部Qu t掴むnOl川1く貼OaQ

一　元∩論証乱∩苗n冊前脚耐前叩鉦掴車間冊講胴1痛論正論醐問

矧論詰論調肌騎詰3．62最棚品聞曹高論高車回航輪読諒闇前端需品剛

輪読4．18品unl請託錯視…輪約3．91品岨品品訪朝高評旧聞詣湖南矧拙胴乱2．00も彫

斎…nl論証論語鵬諭掘割諒…uL轟3．67締論証締高壷鵬諦薄口講読1号

古壷　nl…諸州訓諭抗論品…1論説鵬論詰1壷1語れ拙群論日嗣掴1親剛購前脚1品

品壷井湖諾…nl講∩憎n前件。討論掴瑠綜間1擬制胴納品1講∩壷mnl訓読論詰

荊乱∩憎n抑制1…1読1滴U論調組晶机開扉1胤〔1邦白洲岨需品論帥両親鉦胴囲抑1号

小閑掴乱掘討山J孔南
l
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nlP朝地つnml

刊∂糾a割田61日的anl‘弧1地軸や11」

内乱指 扇や∩復円1角例言 � 

別記盲gnEU笥2 

乱掴前前厄脚諒嗣 �15 �15 

＿－鴇前」捌高調凪n �iO �0 

一一撞前」・重刑ml請 �7 �7 

＿＿需品JJ雷諒紡 �0 �0 

＿＿詑前諸肌高請訓「掘唖∩ �1 �1 

＿需品諸肌高論細1拙肌用 �0 �0 

一一程前諸肌高揃締…∩鵬咽…誼胴∩師団新都痛諦用品前 �6 �6 

言言．∴∴∴．一 前側諸噂肺胤塙贈前脚…需品細函読清畠諒酷刑∩ �7 �7 

＿＿詑荊」U．前高鍋前約 �0 �0 

＿＿形成」雷同肌nLan �1 �1 

dd．ノ‘夕 前側諸噂聞前席馳胴∩槻…紬胡刺繍硯鵬肌 �1 �1 

さ3　3 � � 

。ノ　　　　言．′　　　　d � � 

＿＿盲苫前」飢席料… � � 

＿＿持前」壷創討1壷 � � 

∴需品」U．訪日前 � � 

＿－鴇嵐」証同相1高 � � 

＿－需品」山前清輝結納 � � 

＿＿牝品高調請1bOn � � 

需剛刷新押論胴諭∩憎的皿網棚請胸痛細論剛描謝∩増nl盲 � � 

＿＿持論」銅高向nn � � 

＿＿持前」壷mml請 � � 

＿＿辞論」J高請諭 � � 

＿＿鴇荊」《嶋創刊ltM � � 

＿＿与8品」U．需品前納 � � 

＿＿矧結晶mnL0∩ � � 

前側諸潮諦脚諒闇胸筋掴」∩糊UTOF �15 �15 

＿＿詑崩」抽J弓同調1 � � 

＿＿持前」高離…蒜 �7 �7 

＿＿鴇品川．壷論陣 � � 

＿＿需品」重刑nnh1 �7 �7 

＿＿盲3品JJ．前南面抗郁 � � 

＿＿鴇前」証血相1胸∩ �1 �1 

。∴、∴ti 計u拙湖蒜1翻与論的」諭悩乱Ou議論lun的UTOFt醗完nl雨読先細賄細掴つU刷 �6 �6 
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∩（ug 計評は旧1窟例言 � 

一一鴇荊」0両弓相ml � � 

ー需給」諸州劃1謡 �2 �2 

＿＿詩論」小品鉛 � � 

一一譜霜J甫同調1訪 �4 �4 

一一詑品川．品高論榊 � � 

一一持前」U誼剛1胸∩ � � 

前川間柄新補知1諭雨繭前脚の �2 �＿2 

ー一元論」飢席料… � � 

一一鴇荊」高相刑「請 �2 �2 

ー＿詩論」も．抗論 � � 

一一詩論」高向…高 � � 

＿＿㌶前記．前u‘訪前約 � � 

＿＿鴇前」重刑創「胸∩ � � 

品剛売品肩肺　品壷揃胤咽端胤∩前訓諭押細論∩論証 �2 �2 

件組は廟1、 

＿＿持前」飢南面… � � 

一一矧糾高温n請 �2 �2 

一一盲3歳JJ．説諭 � � 

一一持前」甫側聞1高 � � 

一一鴇轟U．品勧前部 � � 

＿＿持前」正副凡nLOn � � 

前脚品廟読鞘高潮鵬U鍋萌1掘削TQF高鍋血潮諭 �7 �7 

物「肺糾…an納輔瑚UO細岡∩迫1細孔2548補間拙 

＿＿鴇前」卸元創部n � � 

一一需品」高誼肌n請 �1 �1 

一一鴇霜」山討論 � � 

一一詔前」諸mml訪 �5 �5 

一一㍍前U．説諭旋卵 � � 

一一鴇前」高調ml記∩ �1 �1 

子l、l 前脚捕結締前脚諸椿最高齢…∩羽UTOF読胴nl諒語調「胴U洞朝命 �6 �6 

nr請「前川…高根∩調論1討素見ま畠5前0鵬∩胎押詰義満短蹄80駒川前 

J諸論1刑品…品詞） 

＿＿－鴇前」別記諒聞1 � � 

＿＿盲名前」J誼調1請 �2 �2 

＿＿藷品川出品前 � � 

＿＿58品」証高値畠1 �4 �4 

一一辞前」J前部面前邪 � � 

＿＿鴇前山創世nL0∩ � � 

計Ⅲ拙Ⅵ論納品棚拙論鍋新調∩制TOF壷姻nl油壷鵬自損論調胴 �6 �6 
U∴Iig 旧誼壷涙…＝「踊剛論1評語前側単結晶 

一一持前」飢討論皿n � � 
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∂調だ 邪凋掴両部涌 � 

一一詩論」高調刑1師 �2 �2 

一一号3品」U．品論 � � 

一一㍊給」壷面…訪 �4 �4 

一一鴇紀J乱読前榊 � � 

一重諸肌庫帆nLan � � 

誼理論押細雨1講完舗1品請出「諸肌1胱証描諸馴前 � � 
∴　言　　十　　十　亘　．， 

一一鴇前」8血…高利「 � � 

一一群論」く嶋制恥1舶 � � 

一一持前JJ高調勧 � � 

一一鴇前」し席的ml高 � � 

一畳前再編前脚 � � 

一一鴇前」壷刑ml的∩ � � 

誼皿轟諭肩車諭畠中桐胤nl論断 �4，644 �4，644 

一昔1…壷福nl調印前高槻の一持前8両青柳1 �0 �0 

一一前脚諸諭骨品串紅組刷上矧紅晶掘1蒜 �3，628 �3，628 

一一計冊諸諸的1軸8品」前据」の一持前JJ．前高誼 �0 �0 

＿＿計航u童謡∩せ1掠部品前据」の＿持前」拭知れnhl �999 �999 

一一品…u前1品馴抗講演高潮一党霜」漬高調「訪（開un） �377 �377 

一昔冊高論潤前脚鉦組酬一群胤甫醜高（胴囲） �622 �622 

ー請1u問詰計洲品油壷前脚潤一諦証詳論前脚 �0 �0 

ー一計…壷論証高畠諦高説掴一㍍胤靖醜…∩ �17 �17 

京間1脚師鉦前端掴調」綱紀釦1m湘南台1品柳論 �82 �101．5 

誼拙01補講諸1品榔品弾硫1描詣咽詐自給即壷鵬∩刷諭J誼…論 �82 �82 

朝日U剛1 

一一㌢川棚01補講諭前期掴討奔流1壷網漁1昂∩読0諭塙洲1品霜 �0．0 �0 

tMUUM1 

一一前脚新旧論壇部品細論舟菰…請脱輪1昂晒壷0諭甫掴両脚言寄 朝日UM1 �43．0 �43 

一一抗間81棚卸チ諸1品棚謝辞誼直中揃諸相読華蒔醜1胸∩論 �39．0 �50 

tVlEIULⅥ1 

霧U帥0馴耶前端1読唇問丸庫蝿1t講nl請∩高畠即（∩請絹諒竜 �47．56 �42．95 

剛壷焼心血品nl諭諸肌8品掘gl） 

請掘雅期間南高論1論理高嶋剛rt調nl謂nm訊晶…（∩講読調音 �47．56 �42．95 

Ln請討謝礼も乱読nr諦癌前脚読酷刑） 

計…鴎仰1訪高論1前脚論証舌端1脚諒01Ql請 �50 �52．5 

一一雷…祖師「訪高論1（細論踊諒11滴lnl盲）揃諭拭鴫1謡壷甜諦…41 �0．0 �0 

一再濫服壷1誼高誼「（拙論購読掴1品1nr諦郡別号醜塙1品読聴読 �36．0 �37 

一一計剛棚1補講諭（制覇「購読wn轟lnl諦乱別号醜咽∩諭し霜U訪「 �14．0 �15．5 

計…咽1師乱読1論調論詰壷「酬函拒掘1翻門1請 �23 �24 

一一乱掘81耶前端斎順鞘太的昨日緬「…講読別号朗読需品U而 �0．0 �0 
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打乱だ 孔靖は旧1郁晴 � 

一昔…拙01m訪両論1品晶擁1師翻㌣旧高論副前面掴為し計り読 �4．0 �4 

一昔…棚181討論前面紳輔補1掴講荊誼肌抑制剛品 �19．0 �20 

証明uOr叶前厄部品細論需品胴壷　8滴「翻門1訪 �9 �20 

一品uTual胴乱鴇計証し壷靖8招n翻綱1語調諭諸肌1講読0品U品 �0．0 �0 

一寸周拙01m訪再読1荊朝量刑狛紺揃冊需品風説洞応用論品川諭 �3．0＿ �8．5 

一昔1…調印的高誼1荊騨諒∂南1翻珊「訪箭諭諸相nn的∩端の謝り而 �6．0 �11．5 

計…朋lql請高誼1品開講品評紅潮晶陸楢1訓諭 �0 �3 

一一品ulum師的鴇小椋朗読師翻珊1訪講話諸州1講読乱読U読 �0．0 �0 

ー一計冊帳ml詩語諸1荊剛壷憎柵…諒請諭渦潮1丁目請訓乱川読1 �0．0 �2 

一一霜ulu81m請両前前期証印納言1m訪i揃諭靖剛ml剛講0品U読「 �0．0 �3 

霜a謝舗01ql訪庇前端1諦1掴品11品101割0詞謝1測1（∩請需品描 �10．98 �13．5 

tn棚和親丸講読rnl諭諭…0読輔gr） 

請掘頼嗣1叶壷焼証轟1諦1開高1謝1酷刑話語剛「（∩話語を高名 �10．98 �13．5 

抑制血球元高til1品nl諭請削朗読的gl） 

奇…間前詣晒読掴細霜…読（JES）捌中朝飾旧師 �4，547 �4，547 

＿＿詩論」鍋諸mml �0 �0 

＿－需給」甫mnn謡 �3，553．04 �3，553．04 

＿＿需品」山前荊 � � 

＿＿需給」高調nn訪 �994．43 �994．43 

一端胤U．嵐高品揮 � � 

＿＿持前」壷mnn的∩ � � 

鉦剛諒綱証諭論詰壷∩詰描前諭せ1 �104 �104 

計…油Noteb00k醗膚MobiLeDevice高年餅品品馴揃nr珊胴乱…1揃 �12，730．00 �12，730．00 

W曲論」綱1品」 

胴…高誼函冊潮∩畠精nl諭洞叩順a紳輔肌評…甲1滴U胴講1日 �4．02 �4．02 

細論瑚諒闇請nl詞的U謝∩膏構五割諒闇壷証朗（抑細組曲論点） 

脚冊胡乱甲…nl誼霜nr訪朝冊…諭両肌胤壷nl論nl請酬冊 �3．79 �3．79 

細田鵬旧諸肌壷締∩胡高論藍川論壇謝1号0而論語∩mLa叩 

乱読0諒駒請融剖U鵠18（mn欄間品5） 

脚面前叩囲1品掴揃諦高論1融剛綱∩論調甲高1u �3．8 �3．8 

論胡…lUla〔1論nl読む論U論1諸元1湘佃揃刑1論調n（細冊紺曲論再） 

鵬nl語誼増刷lV乱両端U霜1滴161細Jt細説字唖「細面銅品輔 �3．91 �3．91 

81nl棚aO銅uU諒壷網絢UO′論証記同梱「鴇U壷1論刊∂諭unl㍍幽1割的 
∴．i 境地胴J譜UU贈れ∩論結論調講読帆綱「訪1両附し細面調 

∩飾而結晶面1∩酷刑論証） 

乱読締高前垂期論詰両論直航串論語胴） �757 �757 

計…五品霜焼成」諸州nn請訓飢川UUか51捕翻nr謝時世Ⅵ「 �675 �675 

航諒霜涌品喧騨諭臨面前謝諒南∩馴備前高鉦南側 �392 �392 

81紬証儲） 

計仰高論締品甫…1掃討㍊nOUOl訓諭㍊ �381 �38 
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d∴豊，∴∴，老 �Rtug 訂浮浪旧1知略 � 

計旧型紳輔∩瑠〔耶諭壷同梱請訃1諦1品新宿∩馴 　1ノeく三∴∴∴∴d �19 �19 

諦高論前踊脚論結洞棚咽轟高庇垂直 �0 �0 

誼拙品諒端高短所締高壷訪輪講高潮 �142 �142 

前朝諸南船締高高時需品胤… �3 �3 

計高畠細論極端」靖則創1論証∩拙論1†口舌 �3 �3 

再出続用品拙論し続川棚締高nl論踊前幅拙論暗証1論 �15，768．48 �15，768．48 

高調OUOl訓諭鴇（d鴫約） 

京間1品諭鵬胤甫醜高論剛直論証軸諦1Ⅵ討軸舵16．2） �390 �390 

計剛抽品納品血油壷棚（論証毎面前翻216．2） �227 �227 

冨…高論前端高瀬胆細粒嗣（轟詣諸捕新品綱216．2） �0 �0 

乱掘拙論論証硬直制約∩可読車中11伽胴amn壇甲団扇 �139 �139 

d∴∴id 胴nl語gL講網ExitExam畠中「胴抑制nl諸∩耶諭高柳1品刷 �4．04 �4．04 

∩了OUTOF席料（醐拙論＆） 

胴∩頂序論頂日間1品諒抑制1品論証廟1品nl諸∩耶諭靖朗読 �4．04 �4．04 

mm羽UTOF品種（組曲魚心 

鉦元前論締前血冊心証組nl諒譲車軸1湘踊細川鳩車阿品 �88 �88 

亀∴∴i去 胴∩冊は講話的ExitExaml間中1m…1刑∩壷∩師諭甫肌ltlW口調 �4．05 �4．05 

∩絢UTQF輪詰（締肌血丸め 

輸nl両親日脚1間1品壷抑制1諸1壷詣輔看壷折口謂∩師諭血同心 �4．05 �4．05 

航紬∩①LTOF議誌（船脚胤の 

品…壷諒棚前幅測1刑罰絹」晒直前中細潮間餌国別増車 �0 �0 

＿∴∴∴　「． 閑nl諒8品証的Ex注Exam畠中訓諭11刑∩間∩耶諭諸肌棚∩刷 �0 �0 

∴ ∩了OUTOF高話（船脚捌匂 

胴∩増山譜証印［帥諒棚晶脚刑諒請部品諒1品師前壷醜1剛 �0 �0 

刷∩制TOF輪読（締剛拙論＆） 

騰聞直油壷1円謝…訊論1nnl討矧乱読品掴…〔羽UTQF � � 

前脚詳論諒鵡胤nl討謝前川刷∩テOUTOF諒闇胴 � � 

閑∩間再婚頂口中1品高畠鮒冊諒論証読経胤南野需品酬 �4．04 �4．04 

mm盲OUTOF読両親刑ふ南 

京間補間関U佃「証轟繭聞細論閥1乱読論…舗耶n欄1品壷諸∂ �41 �41 

U胴棚1∩組訓読南…咽窮1品nr論師諭J誼…訪制間口盲 

諸肌翻（peerreview）‡胴囲繍掴肌胴約1品拙血腫掴1論1細1奇問］ 

一一京間刑胴高説「轟1論証剛聞蒋輔1刺誼前側粛清甑脚嵐 �12 �0 

d∴∴云 ＿＿計uっu…1舗1諭轟「請前端鵬T的「開U肌0滴1nnl討鴇棚諭1nr盲 �12 �16 

嵩高岨面目proCeed両5） 
di∴id …論調刑U輔つ1論説「覇乱調頂1帥1囲ULuO納lnnl討ち細論航nl縮3品」 �17 �39 

ulul諭（proceeding5）需品品1論証…1滴「諭…鴇乱読 

＿＿論調調印1師1壷前端請掴乱耶師鍋1nl揃諸肌出陣南 �0 �0 
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ふ∴少∴∴∴葺 �和餌嵩 み靖は桐1日例言 � 

計両胸測0溌Nru諦「漸論∩組電柵請鵬壷（甲冊伽羅諭 �0 �0 

m訪朝矧組琉騨高） 

ー詣1……舗1関‡気揃論ln論証油壷細縞」nr諦JU州最札的1品講読Ⅵ窃 �0 �0 

ー一計出帆開綱1闇討洞請論1∩論塙…請闇討nr諏J掘細孔評論」別命 �0 �0 

ー一計旧制胴「間者補語1∩論血甑轟論nl捕」U細孔鴇品…高話。 �0 �0 

鴇需品両雄胴 

一昔周間組壷1漸論福山電柵試論」m胴囲拙論諦1801藍川 �0 �0 

一一前脚開肘冊前洞轟品∩論甫細論腕壷「掘剛帥誼揺諸肌間割高 �0 �0 

鉦血対流晒前面諸壷醜心証読（航請∩即講u揃00最前） �336 �336 

計剛胆拙周囲1高論1品壷両論前説期待細抑騎南 � � 

nl請nl捕3歳」高調剛1記∩） 
d∴∴定 一一計…拙U胴…弓訊「覇乱調朋1…朋U貼0羽rnnl討謝高明hl諦前別命／ � � 

盲諸…lu両帝高等読命川和1揃口論ln高畠訓∩鉦恕竜洋TCl何周拙 

踊剛高誼高畠轟諒細痛高論1品肩請甲） 
一一京間刑脚需品毒論証脚郡諭nl諦前席1請如拙拒庇間 � � 

咽細（誼刑胴1高尚出品1品前端最前高批高話串） 
－一計冊即冊需品論証踊捕踊n鵠成規1u冊論証油蝉担－ � � 

J鴇∩出帆旧鋸南．（鉦」刑胴1品繭諒謡諦詣論詰高誼鳥肌品 小壷論判） 

一昔旧制U胴1諸種清和胤11細論nl壷紅型蒔両前nl論 � � 

乳前1開1年5JR（SClmagoJournaLRank：WVW．SCimagc）Jr．COm）諸OiS両論5C 

opu5（前脚剛高畠晶前説親品清規高説串） 
∴言 航捕測∂湘31品1舶捕Ⅵ剛読（閑刷咽押朋…紳輔論証帆1 � � 

記∩） 

一一か旧聞舗印譜冊輪読「橘飢席順挿悩乱nl訓的掴壷鴇前」約1品諸で詣高論 � � 

一一前出u開削1㌦！諸1滴需論1諦乱席順謂悩乱…摘聞細孔離諭Jm昂 � � 

＿＿計出帆開翻1囲…気邪論Qrn諭甫…請悩乱nl据」肌脚畳輔期成］帥13」先端魯 � � 

轟沈高山擁刷 

一一計出潮…壷1櫛霜1論証壷前端朝潮橘鵬組雨間1し電掘 � � 

＿尋世間胴…諸「湘読闇討∩矧諏剛周頂論証…胴南 � � 

品川確清畠1品耶諸国野晒前棚（乱1諸∩胡語調制血抽 � � 

計明朗1品析諒前納u前脚品詞nl請∩鞄口前 �1，114．00 �1，114．00 

＿＿諦講師諸創則1 �0 �0 

＿＿詳論」高山剛1師 �878 �878 

＿＿辞成JJ．前高岡 �0 �0 

一一辞締高醜高 �234 �234 

一高前説締庸閤 �0 �iO 

一一豊前」高調同1LO∩ �2 �2 

uQi∴iddi 計剛軸訪品1語婚輸刑繍増刷調印肝＝胴諦1諭胴 �478 �478 

百〇日1 

ー＿詩論」猟・嶋的剛1 � � 
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∩蝕酵 計経は旧1百日盲 � 

一一譜荊」J…高調「請 ��425 �425 

一一詩晶jU．説諭 �� � 

一一㍍前」高利剛1品 ��52 �52 

一一詑胤U．品強請榊 �� � 

＿＿盲と前」重刑nnLOn ��1 �1 

計…捕1諦1結納1討烏諭踊「論調珊0暦高詣中細掴1諦冊 ��1 �1 
dレ 

一一鴇（紀劉備則創1＿ �� � 

一一需品」高知nn請 �� � 

一一持前」U．前u論 �� � 

一一号8品」証州側11Ⅵ ��1 �1 

一一豊前」U．1品論証」翻 �� � 

一一豊前」く高利…tOn �� � 

胡乱鴇∩OU昂3 

輸nl抽誼堅剛1…酬∩高論冊楠1揺nT州1品lnl掴洲瑞…nl轟 ��3．82 �3．82 

読舶晶「昂∩馴（細冊紺曲論は） 

鵬∩申請中川棚nl揃計冊論証「証轟両誌川端童謡栂1 ��3．67 �3．67 

（qm繭も捌血5） 

胴nl油壷噂冊剛細高論∩需航続諦諒…正樹組〔1諭掴霜lnl練揺清 ��3．75 �3．75 

訪品用品品世而1梱拙…し高調5） 

諦畠描読4 

品川馴肌壷焼前部前請油壷1細線刷需品壷壷…壷1抹目論竜講① ��46 �46 

誼…01細論面詰陸前需品両端1轟孔網羅1踊珊U摘un高科 ��46 �46 

0 �0 

目印膚U例言 

前脚高調前回甲1壷義朝結1滴抗補論1…1品圃旧誼 ��720，000．00 �720，000．00 

一一日中門口前1笥仙佃諒瞭剛轟揃 �� �0 

0 

720，000．00 �720，000．00 

23，489，438．40 �23，489，438．40 

一一∩函1壷高批n升旧誼旧細面講読 �� �0 

一一∩ � � �0 

一一∩ �洞門11つ耐1肌担醐1∈1師勝g日羽連用1納言 �23，489，438．40 �23，489，438。40 

計…胴1掴高話崩嘩間組品高崎1霜栂1舟 ��72 �101，5 

鉦拙師高畠諭印譜面前雄略聞南1昂的壷8） ��72 �101．5 

一一∩ �胴1・Ul諦1㍍日南1料缶詰諒油壷 � �0 

一一∩ � �0 

一一∩ � �72 �101，5 

72 �101．5 

誼1壷∩鴇庇講壇論「壷用品瑠璃1品別品） ��2 �2 
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d∴重ノ　　．ざ ��en葉； 札碑朝岡質評ほ � 

計…拙結滝南端「乱が載1u諭阻前串al諭せ壷0） ��2 �2．5 

一一∩ �胴…1貌1訪ur加納気窺刷証高話 �0 �0 

0 �0 

2 �2．5 

2 �2．5 

計uluOl捕古壷読1壷諸相読 ��10 �io 

一一∩ �摘間1証1訪ur加納品種間前高話 � �0 

一一∩ � � �0 

一一∩ � �10．0 �10 

品拙論請諒需品講読1品 �� �0 

一可脚諦痛仰柵血潮証鵬 �� �0 

一一∩ � � �0 

0 

d∴∴左 前世間川師1語巌川前論証爪購1胴囲U甑∂靖月間「記譜触訪lnl需3品」別命／ ��14 �14 

言論ulul諭壷論証…都南　m高車担匝1品捕TC時世完 

立証緬高畠描需品繭量品高話串） 
一一∩ �拙作高誼「訪肌裾諒壷聞壷商議 � �0 

0 

14 �14 

計Ⅲ…U細論諦講和論晶11細論ln揃諦周論議証明中庸nm ��4 �4 

咽綱．（奇……脚1論調壷1品高調前端晶鵠1請訓諒前説需串） 

一一∩ �掘割1諦1㍍肌術語諒証雷雨議 � �0 

0 

4 �4 

計岨刑据…前説諒浦和証皿揃冊知1nl諦前ulur諭揃約両1∩神祖 �� �0 

庇∩柵旧印南・（抗拙U胴1論調品詳湖請託蒜0品乱調謝品 

小壷壷甲）● 

一一∩ �胴「壷諦囲1締肩脱硝証闘 � �0 

0 

一一噂 � �0 �0 

抗刑胴高批1詣論調諭…都訪冊奇観0両∩雨雲…軸細論 ��7 �17 

読緬1滴155JR（SCimagoJourrはLRank：WW．5Cimagojr．com）壷oiSI霜 

Scdpu描世間U胴1論調品品品缶詰拙訓諭前端1品周前車） 

一一∩ �掘割1訪1㍍1帥縮細論agM証高話 � �0 

0 

7 �7 

計Ⅲ掴舗「闇討湘雷謝絶」nr掴剛高孔操帝都掴前講読瑚窃（閤1脚即 ��1 �0 

01Ql誼両論1悩詩論l論証厄前） 

一一∩ �胴1活評論1帥阿1翻諒諦軌壷高話 � �0 

一一∩ � � �0 

一一∩ � �1 �0 
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日蝕と 和雄は旧「舌禍盲 � 

計旧聞楠…諸博論証胡乱nl引周航γ蔚胴乱諦（胴1…郎81…討手諸1 ��5 �0 

賦諸諦前座冶） 

一一∩中細1霜「㍉仙暗闇諦観高誼請 �� �0 

0 

5 �0 

計冊世相諒1品壷南前約…駒酔掠前脚1品品鴇Ⅵ石油親胴 �� �0 

（胴刑咽胴1請両端鵬前置山号諸1） 

一一∩ �掘割1轟1訪い狛翻諒轟紺1前高話 � �0 

ー＿－∩ � � �0 

0 �0 

計皿乱射郎1囲…気摘細奇計nr諦J掴清畠鷹品諒…両肌読肌（酷評1聞06 �� �0 

小暗読厄前南請∩請山号諸1） 

一一∩中細諭1㍉国昭旧誼曲調肩高話 �� �0 

一一∩ � � �0 

0 �0 

計…謝舗1囲…点描論t論」nl瑚融剛乱掘諸肌…1面河榊1副0的lQl請 �� �0 

両論1し鷹論詰E血管諸1） 

一一∩車軸「知1台的1網諭a細雨闘 �� �0 

一一∩ � � �0 

一一∩ � �0 �0 

計m補間卸間が刑前端品曲者而高誼　　　　　　　　　　　i ��15 �10 

誼抑制開梱刷諸湘詣高批紀証肩 ��0 �0 

需用捕洲∂湘mu訪1nl誼絢nl前納単舶用 ��24 �24 

一一Uγlml高誼101請惜霜」nr謂乱調…1聞1需苫前Jm扁 ��15 �15 

一一…舗laJ霜rnl5品論もnr需品掴椋朋1滴15鴇乱調…1m秀 ��5 �5 

oJ∴∴∴∴慮 一一諒壷銅品需品1討論u諒Wn掴諸酷肩咽増刷師柵聞 ��2 �2 

前刑期（胴調1仰諸恥誼誌鷹は○陶諭mrl」） 

一一品訓詣沖品誌識紅［1珊調剤1m伸清狛nl無諦諒unl諭叶制1航批∩蝕読 ��2 �2 

舶つ壷T的n批冊諭8品的肩肘口証1冊（胴掴隷壷高誼綜鷹は。珊瑚 

言嵐1u） 

胡乱鴇nOU請う 

計油壷綱旧誼∩制塙1品lnr網棚物品1細前里競 ��17 �34 

都議っuhうIr15／論∩育子地謡nl請航nl盲謂11日商品nl言論皿「議刑1301諸肌∩背 面au ��14 �19 

計…壷補間1号／霜∩う判読nr請別冊許諾1…鵠乱nr講読ul肥＝lgnl論説 ��0 �0 

計…高畠湘而／論∩需肌弓nr請航nl与論1m前unl刺繍Ⅲ「諭nl講師nl開Ou ��3I∴3 

卸謝辞nat訪 

誘諒面前品酬揮rn網論証樋「講師細論帰一と南1品 ��3．78 �3．78 

34



目nJg aヾR地目1日例言 � 

魯謡高調0諭7 

船…胴晒高誼…鉦自前胤刷咽抑1約1品（欄間高時 � � 

郎生肌nl討矧前輪前面1号雨肌掘剖nl請綱1約1品品諭（船皿読売） � �4．6 

寄諸高調OU昂97 

。ノ上 関nm厚誼胴1高説甲剰冊詩論nl補流…8鮒rU…細論や �4．2　　　　　　　　4．2 

品1㍍前出訪（訓∩船側血南 

品…前品滴高崎鴻1謂緑前nm塵血中前駆鵬判読結晶 �139 �139 
さ 計高誼相浦紺皿高誼油誼諦畦荊JJ誼ml請茄細論壷柵綱「訓読霜栂壷 �4．09 �4．09 

（紹肌高時 

鉦加前端彫品蒔贈高調乱∩可読函南晶駒n誘論証肩 �88 �88 

dl輪講胴凋親uu高誼物品JG訪う苫前U諒」掴t諭論調着壷鵬剛細論霜も壷i �4．15 �4．15 

（脳症高時 

品…前面棚胤塙測棚∩描孔nl諒高明肌霜帆綱1議論霜壷 �0 �0 
dd∴∴iu 晶読咽剛物品諸物前納諭漬肌1剛調理師帆綱前端坐高 �0 �0 

（締皿阻品を） 

肺つ刑0壷1締…u乱読1∩［1討期鉦抗論壷的前聞朋…訊前記 �8 �8 

航剛霜諭鵬話語諭尊前朝潮諸論詰荊棚 �227 �227 

dl愉約割0滴拙…小諸u品命痛論細論珊瑚判読新品（辞岨帥諭幻 �4．11 �4．11 

囲nl諒諭脚1品棚雨読揮1∩請負的品nl請1品nl細地中品鵬 �4．07 �4．07 
上 中晶謡抑1網棚月曜川棚0蒋輸1諸∩馴（mn醐拙論の 

∂肩山抑OU昂222 

鉦冊清福他端前歴冊l蛸壷…塵刷締高湖 � � 
U，＿∴∴∴．Jiノ � � 

U．ゴ∴∴．Jy � � 

一一品冊壷福∩Ul締結細…棚「毒血 � � 

∴前脚高論nU1品前約UJl世1粥部u � � 

U．ゴ∴∴．ゴ　レ � � 

ー一計u間…細朗胴1紬Unlun㌫∩畔 � � 

＿＿前脚高論nU1品前約U…せ1訊t諭し乱 � � 

di∴，ゴ ー品川諸論剛轟品冊潤1剛胆槻1品緬車軸1剛肌理 � � 

柵晶而細論高説剛油締剛晶誼高1∩端。Uag60脚醐uu 血） 

。ノ　＿千　　　言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d．］ � � 

前輪購諒剛晶諭最高背躍面0咽輔皿几諭） 
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∩鋤は 翻円復旧「郁晴 � 

∪一節∴∴∴合 一一旬11」つuun円［せ1掘OU閃1批∩糾明nl約16胴乱序）打消nm洞「汀丁汀愉luJl11抑間溝川 � � 

有朋輸借醜uu高論厨壷膏的諦60咽剛拙論） 

一一qltnuun円nU1明細Um機船請訓nl細銅OU舗1捕舗11洞11口羽の11」nll抑制∩魯lq � � 

語間¢時論細荊鴇細諒rn端的鐘60咽酷聞知 

ー一計……童謡nm締り晶刷柵掴紬U師増刷打開1綱1脚1印刷誘 � � 

訪朝備細血管論証ln背○鵬60的騨肌剛討 
へ言 一一可1日Tuun円∩せ1即納UN1日周mmnl訓1胴OUPlつ1！」抑113」笥1調1号重の11川11抑Ⅵ地面1 � � 

前脚間借網諏訪訪融南1品膏的料160咽彊根拙論） 
U一握∴∴∴さ　　　　　　　　　　　　　　　　，ゴ ーーqllj拙un円∩せ1割翻しルnlJLn創刊nl盲目繭aUPlつ1捕Fn13」窟lLn盲∩のlunllyWは日周 � � 

晶相聞研削肌晶晶論証壷1莞聞譜60的騨紺地胤） 

ー一計…？論詰時論OU晶高論1珊胴0胴壷師直胴諭批口調細論 � � 

論調廟工端緒胴乱南緯諒∩諸寄鵬60咽締高目論） 
「．ゴ � � 

品聞古借酬肌枯語調諒1∩端8鵬60咽酷刑胤） 

一一qltれuun円nUlm的U川口肌∩餌朋nlT周囲OUPlつ1捕m「地雷11口舌∩enunlや「捕1亀川 � � 

計周明借締…証補講厨1品号謝辞60咽醐拙論） 
U．寄∴∴∴J � � 

晶欄間綜畑品離細諒1論詰読鷹膏0咽醜聞諭） 

読肌刷諒1肌用梱繍皿乱訪訓読1∩講師960細浦生血星如 

－一計冊…前霜栂1論証1割∩諭nr綱剛師「埼11滴「…訓諭1囲1朋0叫甲 � � 

諭剛備削品鵬細諒∩端∂蹄60咽掘掴拙論） 

納品轟品細部障㍍…苦鵬諸最高壷「読諦60的滴側面如 

岬槻1品拙車両酬1剛電掘串備測地臨調品∩晶鵬60咽 
締岨剛血） 
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高
言、

nlF凪調tnV12

1・蘭論証誼榊1胴1∩相聞n諭101語1捕棚∩繭u…高調諭∩刹諒単品

高利nl捕∩刑露荊給前端棚削判剛

2・棚諭a理論∩甜咽舗諒壷剛直胴細論nl謂調号的「噂1∩訪親風緑…

3・論∩摘出和uOn結晶肌壷nl増刷掘胴…佃剛1鵬∩南拙論詠綱刷Vn引川前
．ゴ

4．01踊紀聞掴品崩壷晒脚航順肩競高誼暗証組側荊1吊摺∩朗轟「

…舗1掴「朗読∩叩血面詰胡乱冊拙前言刑咽諭例

5．計u刑81m諸uul洞1刊1諦1銅品細岡詰輸出撫前世品肝証諦軸描

6．品諸肌1滴1諭細論1…壷au荊論調論1調翻al耶論1∩約1乱読

7．舗論調nl討鴇洲甜前高潮討胴乱nr請討1諭し請託
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รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556      - 242 - 
 

ภาคผนวก 

 
สรุปจํานวนข้อมูลนิสิตท้ังหมด 
จํานวนนิสิตท้ังหมด (ภาคปกติ) 

ภาควิชา/หลักสูตร 
ปริญญาตรี 

รวม 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก รวม 
รวม

ทั้งหมด ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง  แผน ก แผน ข 

ภาควิชาจิตวิทยา 96 81 86 91 - 354 - - - 354  
ภาควิชาภูมิศาสตร ์ 36 27 42 49 - 154 - - - 154  
ภาควิชานิติศาสตร ์ 53 45 39 53 - 190 - - - 190  
ภาควิชาประวัติศาสตร ์ 31 30 58 62 - 181 - - - 181  
ภาควิชารัฐศาสตรฯ์ 117 108 117 138 - 480 - - - 480  
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 49 45 52 55 - 201 - - - 201 1,560 
สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 

- - - - - - 25 - - 25  

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน - - - - - - 35 - - 35  
สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวาง
แผนการพัฒนา 

- - - - - - 3 - - 3  

สาขาวิชาประวัติศาสตร ์ - - - - - - 5 - - 5  
สาขาวิชาสังคมวิทยา
ประยุกต ์

- - - - - - 17 - - 17  

สาขาวิชารัฐศาสตร ์ - - - - - - 21 1 - 22  
สาขาวิชาพัฒน
สังคมศาสตร ์

- - - - - - 14 10 - 24  

สาขาวิชาพัฒนาสังคม - - - - - - 10 - - 10  
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

- - - - - - 50 14 - 64 205 

สังคมศาสตร ์ - - - - - - - - 17 17 17 
รวมท้ังหมด 382 336 394 448 - 1,560 180 25 17 1,782 1,782 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556   - 243 - 
 

จํานวนนิสิตท้ังหมด (ภาคพิเศษ) 

ภาควิชา/หลักสูตร 
ปริญญาตรี 

รวม 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก รวม 
รวม

ทั้งหมด ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง  แผน ก แผน ข 

ภาควิชาจิตวิทยา 119 111 96 103 - 429 - - - 429  
ภาควิชาภูมิศาสตร ์ 88 77 78 72 - 315 - - - 315  
ภาควิชานิติศาสตร ์ 115 102 102 113 - 432 - - - 432  
ภาควิชารัฐศาสตรฯ์ 156 142 132 137 - 567 - - - 567  
สาขาวิชาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา 

71 79 77 98 - 325 - - - 325 2,068 

สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 

- - - - - - 10 38 - 48  

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน - - - - - - 5 74 - 79  
สาขาวิชารัฐศาสตร ์ - - - - - - 124 287 - 411  
สาขาวิชาการจัดการความ
ขัดแย้ง  

- - - - - - 23 46 - 46  

สาขาวิชาพัฒน
สังคมศาสตร ์

- - - - - - 25 22 - 47  

สาขาวิชาพัฒนาสังคม - - - - - - - 19 - 19  
สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาสังคม 

- - - - - - - 94 - 94 744 

รวมท้ังหมด 549 511 485 523 - 2,068 187 580 - 2,835 2,835 

 
 
ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2556 

ภาควิชา จํานวนอาจารย์ 
จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) 

อาจารย์ : FTES 
FTES ภาคต้น 

FTES ภาค

ปลาย 
FTES เฉลีย่ 

ภาควิชาจิตวิทยา  19 1,151.30 1,107.65 1,129.48 1 : 59.44 

ภาควิชานิติศาสตร์  7 716.69 716.30 716.50 1 : 102.35 

ภาควิชาประวัติศาสตร์  7 410.49 424.96 417.73 1 : 59.67 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ 10 316.98 339.31 328.14 1 : 32.81 

ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ  18 1,401.16 1,264.74 1,332.95 1 : 74.05 

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ  10 489.26 313.72 401.49 1 : 40.14 

วิชากลาง - 235.55 206.83 221.19 - 
การบริหารและพัฒนาสังคม 1     

รวมท้ังหมด 72 4,721.43 4,373.51 4,547.47 1 : 63.15 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556   - 244 - 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ภาคปกติ 

ภาควิชา/หลักสูตร ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก รวม รวมทั้งหมด 
 แผน ก แผน ข 

ภาควิชาจิตวิทยา 83 - - - 83  
ภาควิชาภูมิศาสตร ์ 38 - - - 38  
ภาควิชานิติศาสตร ์ 34 - - - 34  
ภาควิชาประวัติศาสตร ์ 53 - - - 53  
ภาควิชารัฐศาสตรฯ์ 89 - - - 89  
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ 48 - - - 48 345 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 

- 1 - - 1  

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน - 9 - - 9  
สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนการพัฒนา - 3 - - 3  
สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต ์ - 3 1 - 4  
สาขาวิชารัฐศาสตร ์ - 4 1 - 5  
สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร ์ - 1 - - 1  
สาขาวิชาพัฒนาสังคม - 7 - - 7 30 

รวมท้ังหมด 345 28 2 - 375 375 

 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ภาคพิเศษ 

ภาควิชา/หลักสูตร ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก รวม รวมทั้งหมด 
 แผน ก แผน ข 

ภาควิชาจิตวิทยา 79 - - - 79  
ภาควิชานิติศาสตร ์ 102 - - - 102  
ภาควิชารัฐศาสตรฯ์ 127 - - - 127  
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 104 - - - 104 412 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ - 4 10 - 14  
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม - 1 - - 1  
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน - 5 23 - 28  
สาขาวิชารัฐศาสตร ์ - 15 160 - 175  
สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง  - 1 13 - 14  
สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร ์ - 2 26 - 28  
สาขาวิชาพัฒนาสังคม - - 4 - 4  
สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาสังคม - - 8 - 8 272 

รวมท้ังหมด 412 28 244 - 684 684 
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สรุปจํานวนข้อมูลอาจารย์ประจํา (FTET) และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมลาศึกษาต่อ  

ภาควิชา/
สาขาวิชา 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม 
ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก รวม 

จิตวิทยา  - 4 4 - 2 9 - - - - - - - 6 13 19 
นิติศาสตร ์ - 10 - - - 1 - - - - - - - 10 1 11 
ประวัติศาสตร ์ - 6 1 - - 1 - - - - - - - 6 2 8 
ภูมิศาสตร ์ - 2 4 - - 2 - 1 2 - - - - 3 8 11 
รัฐศาสตร์ฯ  - 5 2 - 1 4 - 2 4 - - - - 8 10 18 
สังคมวิทยาฯ  - 8 2 - 1 2 - - - - - - - 9 4 13 
การบริหารและพัฒนาสังคม - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 2 

รวม - 36 14 - 4 19 - 3 6 - - - - 43 39 82 
หมายเหตุ: *จํานวนนับอาจารย์ท้ังหมด กําหนดให้นับท่ีมรีะยะเวลาการทํางานดังน้ี 

  � ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป  คิดเป็น 1 คน    �  6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน    �  น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถ
นํามานับได ้

 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน  

ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) รวม 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ข้าราชการ - 9 6 - 15 
ลูกจ้างประจํา - 2 - - 2 
พนักงานงบประมาณ - 4 4 - 8 
พนักงานข้าราชการ - - - - - 
พนักงานเงินรายได ้ 4 31 5 - 40 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - 
แรงงาน  
(พนักงานขับรถ พนักงานทัว่ไป 
พนักงานสถานที ่พนักงานรับโทรศัพท์  
ช่างไฟฟ้า ) 

11 - - - 11 

รวม 15 46 15 - 76 
หมายเหตุ: *จํานวนนับบุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับท่ีมรีะยะเวลาการทํางานดังน้ี 

   � ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป  คิดเป็น 1 คน    �  6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน    �  น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถ
นํามานับได ้
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สรุปผลงานด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ 
จํานวนโครงการวิจัยท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

โครงการ 
ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 
งบประมาณท่ีได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

1.การจัดการเชิงบูรณการด้าน 
พลังงานสีเขียวของประเทศ
ไทย  กรณีศึกษา : จังหวัด
นครพนม  

2556 รศ . อรสา สุกสว่าง  
 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

130,000 - 130,000 

2.ทุนทางสังคมท่ีสนับสนุน
ความ สําเร็จของกลุ่มแม่บ้าน 
เกษตรกรท่ีได้รับรางวัลระดับ 
ประเทศปี  2554 : กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านคัน นา จ . ตราด  

2556 อ . อรนัดดา ชิณศรี  
 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

160,000 - 160,000 

3.การเข้ามาและการ
แพร่หลาย ของลัทธิ เซไค คิว
เซเคียว ใน ประเทศไทย  

2556 ผศ . ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า  
 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

120,000 - 120,000 

4.การหาค่าท่ีดีท่ีสุดของตัว
แปร นิเวศสรีรวิทยาต้นสักสา
หรับ แบบจําลอง  BIOEM -
 BGC  โดย ใช้วิธีการเจ
เนติกอัลกอลิ ทึม ( GA )  

2556 อ. ชมชิด พรหมสิน  
รศ . สากล สถิตวิทยานันท์  
อ . ชนมณี ทองใบ  

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก .  

135,000 - 135,000 

5.การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่า
ชายเลนในรอบ  20  ปี ตําบล 
คลองโคน  

10/2555-
9/2556 

อ . สุพรรณิกา โกยสิน  โครงการ
บัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการใช้ 
ที่ดินและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ อย่าง
ยั่งยืน            
   ( ภาคพิเศษ )   
บัณฑิตวิทยาลัย 
มก. 

75,000 - 75,000 

6.หลักรัฐประศาสนศาสตร์  10/2555-
3/2556 

รศ . โกวิท วงศ์สุรวัฒน์  โครงการศิลปะ
ศาสตร 
มหาบัณฑิต        
สาขารัฐ ศาสตร์  
 ( ภาคพิเศษ )  
คณะ
สังคมศาสตร์ 
มก. 
 

100,000 - 100,000 
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โครงการ 
ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 
งบประมาณท่ีได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

7.โครงการ การป้องกันและ
ลดอาชญากรรมตาม
แบบจําลอง ตํารวจร่วมมวลชน
ลดอาชญากรรม ( ตมอ .)  
กรณีศึกษา กอง บัญชาการ
ตํารนวจนครบาล  ( บช . น .)  

9/2556-
9/2557 

ผศ . ปนัดดา ชํานาญสุข  สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย  

- 1,901,900 1,901,900 

8.โครงการวิจัยการพัฒนา
กฎหมายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การดําเนินคดี
แทนผู้บริโภค  

9/2556-
9/2557 

อ . สรียา กาฬสินธ์ุ  สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค  

- 2,500,000 2,500,000 

9.โครงการปฏิรูปกฎหมาย
ขายตรงและตลาดแบบตรง  

9/2556-
9/2557 

อ . สรียา กาฬสินธ์ุ  สํานักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค  

- 950,000 950,000 

10.โครงการศึกษาวิจัยทิศ
ทางการปฏิรูปกฎหมายการ
ระงับข้อ พิพาทเพ่ือการ
เยียวยาความเสียหายต่อ
ผู้บริโภคเพ่ือรอง รับความ
ร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
พ . ศ .  2558 

12/2555-
9/2556 

อ . สรียา กาฬสินธ์ุ  สํานักงาน
กิจการ
ยุติธรรม 
กระทรวง 
ยุติธรรม  

- 850,000 8500,000 

11.ชุมชนแปลงชีวมวลสู่
พลังงานและไบโอชาร์  
 

9/2556-
8/2558 

รศ . อรสา สุกสว่าง  Energy and 
Evnironment
  Partnership -
 Mekong  

- 7,420,792 7,420,792 

12. ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ี
จําเป็นต่อการเพ่ิมศัยกภาพการ 
พัฒนาการเกษตรภาค
ตะวันออกภายใต้ความ
แปรปรวน สภาพภูมิอากาศ  

10/2555-
9/2556 

รศ . สากล สถิตวิทยา
นันท์  

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  

- 197,368 197,368 

13.โครงการศึกษาการ
ประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์  ( Strategic 
EnvironmentalAssessmen
t  :  SEA )  ใน พ้ืนท่ีโดยรอบท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ  :  
ผลกระทบด้าน สังคม และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

11/2555-
10/2556 

อ . กังสดาล เชาว์วัฒ
นกุล  

บริษัท ท่า
อากาศยานไทย 
จํากัด   
( มหาชน ) ( 
ทอท .)  

- 1,000,000 1,000,000 
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โครงการ 
ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 
งบประมาณท่ีได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

14.โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้ บริการของเทศบาลนคร
ปากเกร็ด ประจําปี  2556  

3/2556-
9/2556 

รศ . สิริกร กาญจนสุนทร  เทศบาลนคร
ปากเกร็ด  

- 700,000 700,000 

15.การประเมินผลหลักสูตร
ประกาศนียบัตรช้ันสูงการ
เสริม สร้างสังคมสันติสุข รุ่น
ท่ี  4  ปีการศึกษา  2555  

11/2555-
10/2556 

รศ . สิริกร กาญจนสุนทร  สถาบัน
พระปกเกล้า  

- 120,000 120,000 

16.โครงการความสุขและ
ความอยู่ดีกินดีของเกษตรกร
ไทย 

10/2555-
9/2556 

อ.พนมพร พุ่มจันทร์ มหาวิทยาลัยม
หิดล 

- 150,000 150,000 

17.โครงการศึกษาทิศทางการ
พัฒนากฏหมายด้านสังคมเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาชน
อาเซียน 

3/2556-
4/2557 

อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรม
วินิจ 

กองนิติการ 
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
การพัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง 

- 150,000 150,000 

18.โครงการพัฒนาระบบแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (GIS) 
ระยะท่ี 2 

11/2555-
3/2557 

รศ . สิริกร กาญจนสุนทร  องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลหนอง
ขนาก อําเภอ
ท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุ
ธยา 

- 720,000 720,000 

19.โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) เพ่ือประกอบการจัดเก็บ
ภาษี 

6/2556-
6/2557 

รศ . สิริกร กาญจนสุนทร  องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบาง
ตีนเป็ด 
อําเภอเมือง 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- 2,800,000 2,800,000 

20.โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) เพ่ือประกอบการจัดเก็บ
ภาษี องค์การบริหารส่วนตําบล
บางพระ ระยะท่ี 1 

7/2556-
12/2556 

รศ . สิริกร กาญจนสุนทร  องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบางพระ        
อําเภอเมือง 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

- 500,000 500,000 
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โครงการ 
ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 
งบประมาณท่ีได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

21.การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอ
ฮอร์ การสูบบุหรี่ และดัชนี
มวลกายท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบัติการในสถาน
ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมผลิตกลุ่ม
ยางและพลาสติก 

1/2556-
12/2556 

ผศ.ดร.ศยามล เอกะ
กุลานันต์ 

ศูนย์วิจัย
ปัญหาสุรา 

- 605,000 605,000 

22.ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมอาคารฯ รุ่น 2 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 73,472 73,472 

23.โครงการปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ อบต.วัดละมุด 
งวดท่ี 2 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร อบต.วัดละมุด - 9,600 9,600 

24.โครงการปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ อบต.วัดละมุด 
งวดท่ี 3 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร อบต.วัดละมุด - 4,800 4,800 

25.โครงการพัฒนาระบบแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อบต.
บางแก้ว 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร อบต.บางแก้ว - 20,000 20,000 

26.การพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นเพ่ือการใช้งานแผนท่ี
ภาษี GIS 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 2,200 2,200 

27.ทิศทางความก้าวหน้าใน
อาชีพบุคลากรด้านช่างของ 
อปท. และข้อสังเกตุของ สตง. 
รุ่นท่ี 1 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 59,624 59,624 

28.ทิศทางความก้าวหน้าใน
อาชีพบุคลากรด้านช่างของ 
อปท. และข้อสังเกตุของ สตง. 
รุ่นท่ี 2 
 
 
 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

- 49,648 49,648 
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โครงการ 
ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 
งบประมาณท่ีได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

29.ทิศทางความก้าวหน้าใน
อาชีพบุคลากรด้านช่างของ 
อปท. และข้อสังเกตุของ สตง. 
รุ่นท่ี 3 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 54,520 54,520 

30.ปัญหาและแนวทางปฏิบัติ
ในการบริหารงานพัสดุ 
การเงินและการคลังของ 
อปท. รุ่นท่ี 1 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 70,560 70,560 

31.ปัญหาและแนวทางปฏิบัติ
ในการบริหารงานพัสดุ 
การเงินและการคลังของ 
อปท. รุ่นท่ี 2 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 85,248 85,248 

32.ความก้าวหน้าในอาชีพ
ของบุคลากรด้านคลังของ 
อปท. และปัญหาข้อหารือท่ี
เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการ
บริหารงานพัสดุของท้องถิ่น 
รุ่นท่ี 1 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 31,360 31,360 

33.โครงการปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ อบต.บางแก้ว 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร อบต.บางแก้ว - 20,000 20,000 

34.โครงการปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ อบต.บางแก้ว 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร อบต.บางแก้ว - 20,000 20,000 

35.กรณีศึกษาปัญหาท่ีพบ
บ่อยในการบริหารงานพัสดุ 
การเงิน การคลังและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของ อปท. 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 39,456 39,456 

36.กรณีศึกษาปัญหาท่ีพบ
บ่อยในการบริหารงานพัสดุ 
การเงิน การคลังและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของ อปท. 
 
 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 65,664 65,664 
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โครงการ 
ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 
งบประมาณท่ีได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

37.กระบวนการบังคับชําระ
หน้ีค่าภาษีและการดําเนินคดี
ภาษีอากรรวมท้ังปัญหาทาง
ปฏิบัติ รุ่น 1 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 31,680 31,680 

38.ปัญหาและแนวทางในการ
ดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพรวมท้ัง
แนวทางการตรวจสอบ
ข้อสังเกตจากความผิดพลาด
ในการใช้จ่ายเงินกองทุนจาก 
สตง. รุ่น 1 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 193,248 193,248 

39.ปัญหาและแนวทางในการ
ดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพรวมท้ัง
แนวทางการตรวจสอบ
ข้อสังเกตจากความผิดพลาด
ในการใช้จ่ายเงินกองทุนจาก 
สตง. รุ่น 2 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 193,824 193,824 

40.ปัญหาและแนวทางในการ
ดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพรวมท้ัง
แนวทางการตรวจสอบ
ข้อสังเกตจากความผิดพลาด
ในการใช้จ่ายเงินกองทุนจาก 
สตง. รุ่น 3 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 228,096 228,096 

41.ปัญหาและแนวทางในการ
ดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพรวมท้ัง
แนวทางการตรวจสอบ
ข้อสังเกตจากความผิดพลาด
ในการใช้จ่ายเงินกองทุนจาก 
สตง. รุ่น 3 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 2,304 2,304 

42.การบริหารจัดการผังเมือง 
และส่ิงแวดล้อม เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

- 88,208 88,208 
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โครงการ 
ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 
งบประมาณท่ีได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

43.โครงการปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ GIS 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลหนอง
ขนาก 

- 23,040 23,040 

44.โครงการปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ อบต.เสม็ดเหนือ 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลเสม็ด
เหนือ 

- 44,800 44,800 

45.โครงการปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ GIS 

2556 รศ.สิริกร กาญจนสุนทร องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบางแก้ว 

- 20,000 20,000 

46.โครงการวิจัย-คัดสรร-
พัฒนา-ศึกษา-วิเคราะห์ การ
จัดทําถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด 

2556 ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียม
ทรัพย์ 

สํานักงาน
เลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

- 41,040 41,040 

47.โครงการวิจัย-คัดสรร-
พัฒนา-ศึกษา-วิเคราะห์ การ
จัดทําถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด 

2556 ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียม
ทรัพย์ 

สํานักงาน
เลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

- 7,200 7,200 

48.โครงการวิจัยชุมชนเพ่ือ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาความ
เล่ือมลํ้าทางสังคมใน กทม. 
งวดท่ี 3 

2556 ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง กรุงเทพมหาน
คร 

- 65,222.40 65,222.40 

49.โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การเจรจาไกล
เกล่ียและประนอมข้อพิพาท 

2556 รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี สํานักงาน
อัยการสูงสุด 

- 24,000 24,000 

50.โครงการประเมินการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาคพ้ืนดินในสาขาเกษตรป่า
ไม้ และการใช้ประโยชนท่ีดิน 
ระดับรายจังหวัดด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ งวดท่ี 2 

2556 ผศ.ดร.สุจิตรา หิรัญยิ่งยศ 
อ.ภาวิณี เพ็งเพชร 
อ.ดร.สุพรรณิกา โกยสิน 

องค์การบริหาร
จัดการกา๊ซ
เรือนกระจก 
(องค์กร
มหาชน) 

- 54,000 54,000 

51.โครงการประเมินการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาคพ้ืนดินในสาขาเกษตรป่า
ไม้ และการใช้ประโยชนท่ีดิน 
ระดับรายจังหวัดด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2556 ผศ.ดร.สุจิตรา หิรัญยิ่งยศ 
อ.ภาวิณี เพ็งเพชร 
อ.ดร.สุพรรณิกา โกยสิน 

องค์การบริหาร
จัดการกา๊ซ
เรือนกระจก 
(องค์กร
มหาชน) 

- 36,000 36,000 
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โครงการ 
ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 
งบประมาณท่ีได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

52.โครงการประเมินการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกภาคพื้นดินใน
สาขาเกษตรป่าไม้ และการใช้
ประโยชนที่ดิน ระดับรายจังหวัด
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2556 ผศ.ดร.สุจิตรา หิรัญยิ่งยศ 
อ.ภาวิณี เพ็งเพชร 
อ.ดร.สุพรรณิกา โกยสิน 

องค์การบริหาร
จัดการกา๊ซ
เรือนกระจก 
(องค์กร
มหาชน) 

- 36,000 36,000 

53.เทคนิคการจัดงานคลัง
ท้องถิ่นเพ่ือการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณท่ีถูกต้อง รุ่นท่ี 2 

2556 รศ.ดร.สากล สถิตวิทยา
นันท์ 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 22,960 22,960 

54.เทคนิคการจัดงานคลัง
ท้องถิ่นเพ่ือการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณท่ีถูกต้อง รุ่นท่ี 3 

2556 รศ.ดร.สากล สถิตวิทยา
นันท์ 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 70,000 70,000 

55.เทคนิคการจัดงานคลัง
ท้องถิ่นเพ่ือการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณท่ีถูกต้อง รุ่นท่ี 4 

2556 รศ.ดร.สากล สถิตวิทยา
นันท์ 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 36,960 36,960 

56.เทคนิคการจัดงานคลัง
ท้องถิ่นเพ่ือการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณท่ีถูกต้อง รุ่นท่ี 4 

2556 รศ.ดร.สากล สถิตวิทยา
นันท์ 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 43,680 43,680 

57.การกําจัดขยะมูลฝอยและ
นํ้าเสียของชุมชนอย่างถูกวิธี 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ประเทศเกาหลี 

2556 รศ.ดร.สากล สถิตวิทยา
นันท์ 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 449,680 449,680 

58.นักบริหารการกระจาย
อํานาจและการจัดการท้องถิ่น
อย่างมืออาชีพ 

2556 รศ.ดร.สากล สถิตวิทยา
นันท์ 

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 421,200 421,200 

59.โครงการศึกษา
กระบวนการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัย 

2556 ผศ.ดร.ปนัดดา ชํานาญสุข มูลนิธิ
สาธารณสุข
แห่งชาติ 

- 129,104 129,104 

60.การศึกษา ทบทวน 
สถานการณ์เยียวยาความ
เสียหายให้แก่ผู้บริโภคของ
ประเทศไทย งวดท่ี 1 

2556 อ.สรียา กาฬสินธ์ุ สํานักงาน
คณะกรรกการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- 4,560 4,560 

61.การศึกษา ทบทวน 
สถานการณ์เยียวยาความ
เสียหายให้แก่ผู้บริโภคของ
ประเทศไทย งวดท่ี 2 
 
 

2556 อ.สรียา กาฬสินธ์ุ สํานักงาน
คณะกรรกการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- 18,240 18,240 
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โครงการ 
ช่วงระยะ 
เวลาของ
โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 
งบประมาณท่ีได้รับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

62.การศึกษา ทบทวน 
สถานการณ์เยียวยาความ
เสียหายให้แก่ผู้บริโภคของ
ประเทศไทย งวดท่ี 3 

2556 อ.สรียา กาฬสินธ์ุ สํานักงาน
คณะกรรกการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- 1,200 1,200 

63.การเตรียมความพร้อมใน
การตรวจประเมินการจัดการ
ความรู้แบบใหม่ด้วยเครื่องมือ
ในการตรวจประเมิน KM 

2556 รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรา
นนท์ 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

- 3,600 3,600 

64.โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
การบริหารฯ 

2556 รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญ
ศิลป์ 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี 

- 2,800 2,800 

65.โครงการเตรียมความพร้อม
ในการตรวจประเมินการจัดการ
แบบใหม่ด้วยเครื่องมือในการ
ตรวจประเมินฯ 

2556 ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

- 13,680 13,680 

66.ความสุขและความอยู่ดี มี
สุขของเกษตรกรไทย 

2556 ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

- 12,000 12,000 

67.ระบบศรัทธาและปัญญา   12/2555-
11/2556 

รศ . อรสา สุกสว่าง  ทุนส่วนตัว  - 50,000 
*ไม่นํามารวม 

50,000 
*ไม่นํามารวม 

68.สงครามอมตะระหว่างบุญ
และบาป  ( ต่อเน่ือง )  

12/2555-
11/2556 

รศ . อรสา สุกสว่าง  ทุนส่วนตัว  - 50,000 
*ไม่นํามารวม 

50,000 
*ไม่นํามารวม 

69.ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพ่ือสุขภาพ
ชุมชน 

4/2556-
3/2557 

รศ . อรสา สุกสว่าง  ทุนส่วนตัว  - 50,000 
*ไม่นํามารวม 

50,000 
*ไม่นํามารวม 

รวม 720,000 23,489,538.40 24,209,538.40 
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จํานวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 โครงการ  ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 

1. รายงานการวิจัย - - - 
2. บทความทางวิชาการ    

2.1 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 7 15 
2.2 ผลงานนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 5 5 10 

รวม 13 12 25 
   

 
จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการและหรือเสนอผลงานวิชาการ 

อาจารย์/บุคลากร ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ รวม 
นับซ้ํา ไม่นับซ้ํา 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 19 1 19 23 
2. จํานวนผู้เสนอผลงานวิชาการ 1 4 5 6 

รวม 20 5 24 29 
 

 
ผลงานจากงานวิจัย  

ผลจากงานวิจัย ระดับชาต ิ ระดับ
นานาชาติ 

รวม 

1. จํานวนบทความวิจัยทีไ่ด้รับการอ้างอิง - -  
2. จํานวนผลงานวิจยัที่ไดส้ร้างนวัตกรรมใหม่ - -  
3. จํานวนงานวิจัยทีไ่ด้รับการจดทะเบียนสิทธบิัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร 

 
  

    3.1 สิทธิบัตร - -  
    3.2 อนุสิทธิบัตร - -  
4. จํานวนงานวิจัยทีไ่ด้รับการจดลิขสิทธิ ์ - -  

รวม - -  
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จํานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 
เครือข่ายหน่วยงาน ชื่อโครงการ ลักษณะความร่วมมือ 

และกิจกรรมที่
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ภายในประเทศ 
 
 

เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย
สานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์ 

ร่วมมือทางด้าน
วิชาการ-วิจัย ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- 

ภายนอกประเทศ 
 

-   

 
การบริการวิชาการ (เน้นการบริการสังคม  การเพ่ิมประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน)  
(ให้ระบุช่วงเวลาของข้อมูลทุกตาราง) 

ชื่อโครงการ 
ชื่อแหล่งทุนภาครัฐ/
เอกชน ท่ีสนับสนุน

โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
หมาย
เหต ุ

รายรับ รายจ่าย รายได้สุทธิ 
ภาควิชา คณะ 

1.โครงการตรวจวัด
พัฒนาการ 

ภาควิชาจิตวิทยา ผศ.วิริยาภรณ์ อุดมระติ 130,858.69     

2. โครงการสานสัมพันธ์
จิตวิทยาคลินิก 

ภาควิชาจิตวิทยา หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา 45,790.00     

3.โครงการบริการทดสอบ
และให้คําปรึกษาทาง
จิตวิทยา 

ผู้ใช้บริการ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา 26,000.00     

4.โครงการเผยแพร่ความรู้
กฏหมาย 

คณะสังคมศาสตร์ อ. ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 
อ. วรพจน์ สืบประเสริฐกุล 

20,448.46     

5.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักกฎหมาย

ภาควิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ 154,230.00     

6.โครงการอบรมกฎหมาย
ธุรกิจ 

คณะสังคมศาสตร์ อ. วรพจน์ สืบประเสริฐกุล 5,776.00     

7.โครงการแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมายวันงาน
เกษตรศาสตร์แห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์ และคณะสังคมศาสตร์ 

อ. ชีวิน มัลลิกะมาลย์ 24,995.00     

8.โครงการประเมินการ
ปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจาก
พื้นดิน ในสาขาเกษตรป่าไม้ 
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ระดับรายจังหวัด ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจกองค์การ
มหาชน 

ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญยิ่งยศ 400,000.00     
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ชื่อโครงการ 
ชื่อแหล่งทุนภาครัฐ/
เอกชน ท่ีสนับสนุน

โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
หมาย
เหต ุ

รายรับ รายจ่าย รายได้สุทธิ 
ภาควิชา คณะ 

9.โครงการสายใยเยาวชน
ไทยกับผู้สูงอายุภายใต้
โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง 10,000.00     

10.โครงการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ด้วย
สมาธิ 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง 45,200.00     

11.โครงการสาธิตการใช้
พลังงานทางเลือกแก่
ชุมชน 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง 10,840.00     

12.โครงการจัดฝึกอบรม
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สําหรับ
การศึกษาศักยภาพ
พลังงานหมุนเวียน  

ภาควิชาภูมิศาสตร์ รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง 97,500.00     

13.โครงการสังคมสู่สังคม กองทุนพัฒนานิสิตคณะ
สังคมศาสตร์ร่วมกับ
ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

ชุมนุมสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

15,000.00     

14.โครงการผลิตส่ือเพ่ือ
น้องพิการทางสายตา 

ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

ชุมนุมสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

5,000.00     

15.กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาท่ีพบบ่อยๆ ในการ
บริหารงานพัสดุ การเงิน
การคลัง และค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
ของอปท. (ปรับปรุงใหม่ 
พ.ศ.2555) 

 รศ.สิริกร  กาญจนสุนทร 493,880.00     

16.ปัญหาและแนวทาง
ปฏิบัติในการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) รวมทั้งแนวทางการ
ตรวจสอบ ขอ้สังเกตจาก
ความผิดพลาดในการจ่าย
เงินกองทุนจากสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
รุ่นที่ 1 
 

 รศ.สิริกร  กาญจนสุนทร 2,415,600.00     
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ชื่อโครงการ 
ชื่อแหล่งทุนภาครัฐ/
เอกชน ท่ีสนับสนุน

โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
หมาย
เหต ุ

รายรับ รายจ่าย รายได้สุทธิ 
ภาควิชา คณะ 

17.ปัญหาและแนวทาง
ปฏิบัติในการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) รวมท้ัง
แนวทางการตรวจสอบ 
ข้อสังเกตจากความ
ผิดพลาดในการจ่าย
เงินกองทุนจากสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) รุ่นท่ี 2 

 รศ.สิริกร  กาญจนสุนทร 2,422,800.00     

18.โครงการอบรมและดู
งานต่างประเทศ หลักสูตร 
“การบริหารจัดการผัง
เมืองและส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นเชิง
เปรียบเทียบ 

 รศ.สิริกร  กาญจนสุนทร 1,102,600.00     

19.ปัญหาและแนวทาง
ปฏิบัติในการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) รวมท้ัง
แนวทางการตรวจสอบ 
ข้อสังเกตจากความ
ผิดพลาดในการจ่าย
เงินกองทุนจากสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) รุ่นท่ี 3 

 รศ.สิริกร  กาญจนสุนทร 2,851,200.00     

20.ปัญหาและแนวทาง
ปฏิบัติในการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) รวมท้ัง
แนวทางการตรวจสอบ 
ข้อสังเกตจากความ
ผิดพลาดในการจ่าย
เงินกองทุนจากสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) รุ่นท่ี 4 
 

 รศ.สิริกร  กาญจนสุนทร 1,998,000.00     
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ชื่อโครงการ 
ชื่อแหล่งทุนภาครัฐ/
เอกชน ท่ีสนับสนุน

โครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
หมาย
เหต ุ

รายรับ รายจ่าย รายได้สุทธิ 
ภาควิชา คณะ 

21.ปัญหาและแนวทาง
ปฏิบัติในการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) รวมท้ัง
แนวทางการตรวจสอบ 
ข้อสังเกตจากความ
ผิดพลาดในการจ่าย
เงินกองทุนจากสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) รุ่นท่ี 5 

 รศ.สิริกร  กาญจนสุนทร 2,106,000.00     

22.ปัญหาและแนวทาง
ปฏิบัติในการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) รวมท้ัง
แนวทางการตรวจสอบ 
ข้อสังเกตจากความ
ผิดพลาดในการจ่าย
เงินกองทุนจากสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) รุ่นท่ี 6 

 รศ.สิริกร  กาญจนสุนทร 2,577,600.00     

รวม 16,959,318.15     
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คณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะ 
 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
 

 ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 08/2555 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2555 
 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานธรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.หญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง กรรมการ 
3. อาจารย์ พ.ต.หญิง ดร.พนมพร  พุ่มจันทร์  กรรมการ 
4. อาจารย์จุฑารัตน์ จิตโสภา    กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  เจริญหิรัญยิ่งยศ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวณ์ี  บุนนาค  กรรมการ 
7. อาจารย์ไพลิน  กิตติเสรีชัย    กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์    กรรมการ 
9. นางปัญจวรรณ  มณีโทน    กรรมการ 
10. อาจารย์พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ    กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวจุฑามาศ  ปั้นลาย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวมนัธญา  นิลพันธุ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 110/2550 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2556 ประกอบด้วย 
 

1. คณบดี      ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์นิตยา เงินประเสริฐศรี  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพทินนา  สมุทรานนท์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธทิ์พย์  จงโกรย  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสวัตรี  ณ ถลาง  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์  กลันทปุระ  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นาคนิศร  กรรมการ 
8. อาจารย์ สรียา กาฬสินธุ์    กรรมการ 
9. อาจารย์ อังกูร หงส์คณานุเคราะห์   กรรมการ 
10. อาจารย์ ศรัญญู เทพสงเคราะห์   กรรมการ 
11. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ    กรรมการ 
12. นางสาวทวิกา  อินสอน    กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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กรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 09/2555 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2555 ท่ี 49/2555 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2555  
ท่ี 152/2555 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 ท่ี 80/2556 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2556  
ท่ี 89/2556 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2556 และท่ี 126/2556 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 

 
1. คณบดี      ท่ีปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ 
3. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามล  เอกะกุลานันต์  กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ธีรพัฒน์  วงศ์คุ้มสิน   กรรมการ 
6. อาจารย์ อริสา  สุขสม    กรรมการ 
7. อาจารย์ ภควุฒิ  ทวียศ    กรรมการ 
8. อาจารย์ อมต จันทรังษี    กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์  กลันทปุระ  กรรมการ 
10. อาจารย์ วิเชียร  ปรีชาธรรมวงศ์   กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.ชมชิด  พรหมสิน    กรรมการ 
12. อาจารย์ ชีวิน มัลลิกะมาลล์    กรรมการ 
13. นางปัญจวรรณ  มณีโทน    กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวจุฑามาศ  ปั้นลาย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวมนัธญา  นิลพันธุ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวมยุลดา  ทาสุรินทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน ประจําปี 2556 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 24/2557 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2557 
 

1. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามล  เอกะกุลานันต์  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ธีรพัฒน์  วงศ์คุ้มสิน   กรรมการ 
5. อาจารย์ อริสา  สุขสม    กรรมการ 
6. อาจารย์ ภควุฒิ  ทวียศ    กรรมการ 
7. อาจารย์ อมต จันทรังษี    กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์  กลันทปุระ  กรรมการ 
9. อาจารย์ วิเชียร  ปรีชาธรรมวงศ์   กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.ชมชิด  พรหมสิน    กรรมการ 
11. อาจารย์ ชีวิน มัลลิกะมาลล์    กรรมการ 
12. นางปัญจวรรณ  มณีโทน    กรรมการ 
13. นางสาวจุฑามาศ  ปั้นลาย      กรรมการ 
14. นางสาวมนัธญา  นิลพันธุ์    กรรมการ 
15. นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล   กรรมการ 
16. นางสาวมยุลดา  ทาสุรินทร์    กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 06/2555 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2555  
ท่ี 100/2556 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2556 และท่ี 138/2556 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 

 

1. คณบดีคณะสังคมศาสตร์    ท่ีปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   ประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธทิ์พย์  จงโกรย  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์  จงวิศาล  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์  พงศ์ยี่หล้า  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์  กลันทปุระ  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.อรนัดดา  ชิณศรี    กรรมการ 
9. อาจารย์วรพจน์  สืบประเสริฐกุล   กรรมการ 
10. นายสรศักดิ์  มงคลสมบูรณ์    กรรมการ 
11. นางสาวอําไพพงษ์  ทวีธัญลักษณ์   กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร.สุพรรณิกา โพธิเทพ   กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวมนัธญา  นิลพันธุ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาววันทนีย์  อารีรอบ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต  
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 16/2555 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2555 
 

1. คณบดีคณะสังคมศาสตร์    ท่ีปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ท่ีปรึกษา 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    ท่ีปรึกษา 
4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต    ประธานกรรมการ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต    รองประธานกรรมการ 
6. อาจารย์เอ้ืออนุช  ถนอมวงษ์    กรรมการ 
7. อาจารย์ธนรัตน์  ทรงสมบูรณ์    กรรมการ 
8. อาจารย์ศาสตรินทร์  ตันสุน    กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.เกวลิน  ศีลพิพัฒน์   กรรมการ 
10. อาจารย์อังกูร  หงส์คณานุเคราะห์   กรรมการ 
11. อาจารย์อริสา  สุขสม     กรรมการ 
12. อาจารย์วรพจน์  สืบประเสริฐกุล   กรรมการ 
13. อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน    กรรมการ 
14. อาจารย์พูนศักดิ์  ไม้โภคทรัพย์    กรรมการ 
15. อาจารย์ศรัญญู  เทพสงเคราะห์   กรรมการ 
16. อาจารย์ภควุฒิ  ทวียศ    กรรมการ 
17. อาจารย์สิทธิธารถ  ศรีโคตร    กรรมการ 
18. นางปัญจวรรณ  มณีโทน    กรรมการ 
19. นางมาริสา  เอ่ียมเหล็ก    กรรมการ 
20. นายเจษฎา  หยวกอ่ิม     กรรมการ 
21. นางสาวภัทรกร  ศรีวะรมย์    กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวแก้วตา ต่อมแสง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการ “การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน” 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 58/2557 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2557 
1. คณบดีคณะสังคมศาสตร์    ท่ีปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น   กรรมการ 
4. อาจารย์ยงยุทธ ชื่นชีพ    กรรมการ 
5. อาจารย์จุฑารัตน์ จิตโสภา    กรรมการ 
6. อาจารย์ภาวิณี เพ็งเพชร    กรรมการ 
7. อาจารย์เปรมฤดี บุญตามช่วย    กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์    กรรมการ 
9. นายสรศักดิ์  มงคลสมบูรณ์    กรรมการ 
10. นางสาวสุวิมล งามเนตร    กรรมการ 
11. นางสาวจุฑามาศ ปั้นลาย    กรรมการ 
12. นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล   กรรมการ 
13. นางสาวปิยะรัตน์ คล้ายแย้ม    กรรมการ 
14. นางสุภาพร หรุ่นสกุล     กรรมการ 
15. นางสาวมยุลดา ทาสุรินทร์    กรรมการ 
16. นางสาวภัทรกร ศรีวะรมณ์    กรรมการ 
17. นางสาววันทนีย์ อารีรอบ    กรรมการ 
18. นางสาวมนัธญา  นิลพันธุ์    กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวนิภาพร อิงคะเณย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการการบริหารความเส่ียง 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 109/2556 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2551 
 

1. คณบดีคณะสังคมศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน    กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์นิตยา เงินประเสริฐศรี   กรรมการ 
10. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา     กรรมการ 
11. หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์     กรรมการ 
12. หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์     กรรมการ 
13. หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์     กรรมการ 
14. หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  กรรมการ 
15. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   กรรมการ 
16. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ    กรรมการ 
17. เลขานุการคณะสังคมศาสตร์     กรรมการ 
18. ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริหารและธุรการ   กรรมการ 
19. ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริการการศึกษา   กรรมการ 
20. ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานคลังและพัสดุ   กรรมการ 
21. ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้าศูนย์จัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ กรรมการ 
22. ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 
23. นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 104 ลงวันท่ี  20 มิถุนายน 2555 
 

1. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน  สถิรมน   กรรมการ 
3. อาจารย์ยงยุทธ ชื่นชีพ    กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.กนิษฐา ชิตช่าง    กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.สุพรรณิกา โพธิเทพ   กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ณัฐวีณ์  บุนนาค    กรรมการ 
7. อาจารย์ไพลิน  กิตติเสรีชัย    กรรมการ 
8. อาจารย์ปุรินทร์ นาคสิงห์    กรรมการ 
9. อาจารย์กังสดาล เชาววัฒนกุล    กรรมการ 
10. นายสรศักดิ์  มงคลสมบูรณ์    กรรมการ 
11. นางสาวจุฑามาศ ปั้นลาย    กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวอัญชนา ต่อมแสง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการกองทุนคณะสังคมศาสตร์ 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 121/2554 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 
 

1. คณบดี      ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์  สุรินยา  กรรมการ 
3. อาจารย์วรภัทร รัตนาพาณิชย์    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธทิ์พย์ จงโกรย  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์  กรรมการ 
7. อาจารย์ธนารดี คํายา     กรรมการ 
8. หัวหน้างานคลังและพัสดุ    กรรมการและเหรัญญิก 
9. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556   - 268 - 
 

คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 33/2557 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2557 
 

1. คณบดี      ท่ีปรึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย ์เนียมทรัพย์  ประธานอนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์จุฑาทิพ  คล้ายทับทิม   อนุกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน สถิรมน   อนุกรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.มาตรินี  รักษ์ตานนท์ชัย   อนุกรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.กนิษฐา  ชิตช่าง    อนุกรรมการ 
7. อาจารย์ปุรินทร์  นาคสิงห์    อนุกรรมการ 
8. อาจารย์ยงยุทธ  ชื่นชีพ    อนุกรรมการ 
9. นางบรรจง กลิ่นสงวน       อนุกรรมการ 
10. นางสาวปิยะรัตน์  คล้ายแย้ม    อนุกรรมการและเหรัญญิก 
11. นางปณิตชา  กลิ่นหวล    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ 
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ท่ี 108/2556 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 
 

1. คณบดี      ท่ีปรึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย ์ เนียมทรัพย์  ประธานกรรมการ 
3. นางโปร่งเกศ  เฉลิมวงศ์    กรรมการ 
4. นายสรศักดิ์  มงคลสมบูรณ์    กรรมการ 
5. นางสาววิชนี  นวลศรี     กรรมการ 
6. นางสาวอําไพพงษ์  ทวีธัญลักษณ์   กรรมการและเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต  
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ท่ี 41/2555 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2555 
 

1.   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต    ประธานอนุกรรมการ 
2.   ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต    อนุกรรมการ 
3.   อาจารย์เอ้ืออนุช  ถนอมวงษ์    กรรมการ 
4.   อาจารย์ธนรัตน์  ทรงสมบูรณ์    กรรมการ 
5.   อาจารย์ศาสตรินทร์  ตันสุน    กรรมการ 
6.   อาจารย์ ดร.เกวลิน  ศีลพิพัฒน์   กรรมการ 
7.   อาจารย์อังกูร  หงส์คณานุเคราะห์   กรรมการ 
8.   อาจารย์อริสา  สุขสม     กรรมการ 
9.   อาจารย์ชีวิน  มัลลิกะมาลย์    กรรมการ 
10. อาจารย์ศิรวัฒน์  ลิปิพันธ์    กรรมการ 
11. อาจารย์ภาวิณี  เพ็งเพ็ชร    กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร.สุพรรณิกา  โพธิเทพ   กรรมการ 
13. อาจารย์ศรัญญู  เทพสงเคราะห์   กรรมการ 
14. อาจารย์ธนพงศ์  จิตสง่า    กรรมการ 
15. นางปัญจวรรณ  มณีโทน    กรรมการ 
16. นางมาริสา  เอ่ียมเหล็ก    กรรมการ 
17. นางสมพิศ  เกตุดํา     กรรมการ 
18. นางสาวภัทรกร  ศรีวะรมย์    กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการประสานงานโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ  
 

ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 03/2555 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2555 
 

1. คณบดีคณะสังคมศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. ประธานคณะดําเนินงานสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  กรรมการ 
5. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ    กรรมการ 
6. หัวหน้างานคลังและพัสดุ    กรรมการ 
7. หัวหน้าศูนย์จัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
8. หัวหน้าหน่วยประสานงานโครงการภาคพิเศษระดับ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ปริญญาตรี      

 
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ มก. คณะสังคมศาสตร์ 
 

 ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 58/2555 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2555 
 

 1.  คณบดีคณะสังคมศาสตร์     ท่ีปรึกษา 
 2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ท่ีปรึกษา 
 3.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร      ท่ีปรึกษา 
 4.  รองศาสตราจารย์สุ ดร.อรสา สุขสว่าง    ประธานกรรมการ 
 5.  หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา     กรรมการ 
 6.  หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร ์     กรรมการ 
 7.  หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์     กรรมการ 
 8.  หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์     กรรมการ 
 9.  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร์  กรรมการ 
 10. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   กรรมการ  

11. ประธานโครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์  กรรมการ 
12. ประธานโครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง กรรมการ 
13. ประธานโครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ กรรมการ 
14. ประธานโครงการสหวิทยาการ สาขาวิชาบริหารและพัฒนาสังคม กรรมการ 

 15. นางปัญจวรรณ  มณีโทน     กรรมการและเลขานุการ 
 16. นางสาวมนัธญา  นิลพันธุ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 

 ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 5/2555 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2555 
 ท่ี 66/2556 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 และท่ี 29/2557 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2557 
 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์     ท่ีปรึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ท่ีปรึกษา 
รองศาสตราจารย์สุภัทรา น. วรรณพิณ   ท่ีปรึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์    ท่ีปรึกษา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสวัตรี  ณ ถลาง  บรรณาธิการ 
2. อาจารย์ ดร.กนิษฐา  ชิตช่าง    ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์  จงวิศาล  กองบรรณาธิการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์  พงศ์ยี่หล้า  กองบรรณาธิการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธทิ์พย์  จงโกรย  กองบรรณาธิการ 
6. อาจารย์ ดร.อรนันท์  กลันทปุระ   กองบรรณาธิการ 
7. นางสาวปิยะรัตน์  คล้ายแย้ม    เหรัญญิก 
8. นางสาวมนัธญา นิลพันธุ์    เลขานุการกองบรรณาธิการ 
9. นายธนภร  พิศมัย     ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ 
10. นางสาวเกวลิน  ยุทธโกศา    ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ 
11. นางสาวอัชญนา  ต่อมแสง    ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ  

  
 
คณะกรรมการพิจารณาการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

 ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 30/2553 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2553 
 

 1.  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    ประธานกรรมการ 
 2.  หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา     กรรมการ 
 3.  หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร ์     กรรมการ 
 4.  หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์     กรรมการ 
 5.  หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์     กรรมการ 
 6.  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร์  กรรมการ 
 7.  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   กรรมการ 
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คณะทํางานจัดทําสารสัมพันธ์  คณะสังคมศาสตร์ 
 

 ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ ท่ี 67/2555 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 
 

 1.  คณบดีคณะสังคมศาสตร์    ท่ีปรึกษา 
 2.  นายสรศักดิ์  มงคลสมบูรณ์    ประธานกรรมการ 
 3.  นางรสธร  วิศาลมงคล     กรรมการ 
 4.  นางสาวจุฑามาศ  ปั้นลาย    กรรมการ 
 5.  นางสาวมนัธญา  นิลพันธ ์    กรรมการ 
 6.  นางสาวชุติมน  ศรีนวกะตระกูล   กรรมการ 
 7.  นางสาวมยุลดา  ทาสุรินทร์    กรรมการ 
 8.  นายธนภร  พิสมัย     กรรมการ 
 9.  นางสาวนิภาพร  อินคะเณย์    กรรมการ 
 10. นางบรรจง  กลิ่นสงวน    กรรมการและเลขานุการ 
 11. นายวรรณโชค  เทียนคํา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการดําเนินงานลดใช้พลังงาน คณะสังคมศาสตร์ 
 

 ตามคําสั่งคณะสังคมศาสตร์ท่ี 24/2557 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2557 
 

1. คณบดี      ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    รองประธานกรรมการ 
4. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ    กรรมการ 
5. อาจารย์พลอยวไล ทองรักษ์    กรรมการ 
6. อาจารย์ยงยุทธ์ ชื่นชีพ    กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.กนิษฐา ชิคช่าง    กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา สุกสว่าง   กรรมการ 
9. อาจารย์เปรมฤดี บุญตามช่วย    กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์    กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง   กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สากล สถิตวิทยานันท์  กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย์ นิตยา เงินประเสริฐศรี  กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค   กรรมการ 
15. ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริหารและธุรการ  กรรมการ 
16. ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานคลังและพัสดุ  กรรมการ 
17. ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานนโยบายและแผน  กรรมการ 
18. ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้าศูนย์จัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ กรรมการ 
19. ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริการการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
20. นางรสธร วิศาลมงคล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวปิยะรัตน์ คล้ายแย้ม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางสาวมยุลดา ทาสุรินทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นายอัครวินท์ กองสนั่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1   จํานวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณท้ังหมด 24  
2   จํานวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณท่ีบรรลุ

เป้าหมาย 
24  

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 15 15 
4 2 2 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
5 3 3 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 7 7 
6 4 4 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
7 5 5 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ก 1 1 
8 6 6 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ข   
9 7 7 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสาร

หลักสตูรฉบับเดียวกัน 
6 6 

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรระดับปรญิญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในแผน ก 

7 7 

11 9 9 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง   
12 10 10 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 1 1 
13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรระดับปรญิญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียน

เรียน 
1 1 

14 12 25 (สกอ.) จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด   
15 13 26 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง   
16 14 27 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
17 15 28 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี   
18 16 29 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
19 17 30 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท   
20 18 31 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง   
21 19 32 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   
22 20 33 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และ

แจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
  

23 21 34 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
24 22 35 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี   
25 23 36 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
26 24 37 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท   
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27 25 38 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง   
28 26 39 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   
29 27 40 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF 15 15 
30 28 41 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
31 29 42 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 7 7 
32 30 43 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
33 31 44 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 7 7 
34 32 45 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง   
35 33 46 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 1 1 
36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF และมี

การประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 
6 6 

37 35 48 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
38 36 49 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 2 2 
39 37 50 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
40 38 51 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 4 4 
41 39 52 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง   
42 40 53 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   
43 41 11 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนท้ังหมด 2 2 
44 42 12 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
45 43 13 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 2 2 
46 44 14 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
47 45 15 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท   
48 46 16 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง   
49 47 17 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   
50 48 18 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรอง

หลักสตูรจากองค์กรวิชาชีพท้ังหมด 
2 2 

51 49 19 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
52 50 20 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 2 2 
53 51 21 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
54 52 22 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท   
55 53 23 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง   
56 
 
 

54 24 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   
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57 55 61 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ียังไม่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF แต่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 ครบถ้วน 

7 7 

58 56 62 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
59 57 63 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 1 1 
60 58 64 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
61 59 65 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 5 5 
62 60 66 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง   
63 61 67 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 1 1 
64 62 54 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF ท่ีมีผล

การประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีท่ีกําหนดใน
แต่ละปี) 

6 6 

65 63 55 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
66 64 56 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 2 2 
67 65 57 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
68 66 58 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 4 4 
69 67 59 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง   
70 68 60 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   
71 69 695 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF ท่ีมี

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบ่งช้ี 

6 6 

72 70 696 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
73 71 697 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 2 2 
74 72 698 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
75 73 699 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 4 4 
76 74 700 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง   
77 75 701 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   
78 76 68 (สกอ.) จํานวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนา

และบรหิารหลักสตูรกับภาครัฐหรอืภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ
ของหลักสูตร 

  

79 77 69 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา   
80 78 70 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี   
81 79 71 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ   
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82 80 72 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท   
83 81 73 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง   
84 82 74 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก   
85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 4,644 4,644 
86 84 76 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปรญิญา   
87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตร ี 3,628 3,628 
88 86 78 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 999 999 
90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญา

โท  (แผน ก) 
377 377 

91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 622 622 
92 90 82 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง   
93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก 17 17 
94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและ

ลาศึกษาต่อ 
82 101.50 

95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 72 82 
96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 10  
97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรอืเทียบเท่า 
82  

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 

- - 

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

44 43 

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

36 50 

101 99 597 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละฯ) 

42.94 42.95 

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย ์ 50 52.5 
103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 
- - 

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

36 37 

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

14 15.5 
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106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

23 24 

107 105 112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

- - 

108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

4 4 

109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

19 20 

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์

9 20 

111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 

- - 

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

3 8.50 

113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

6 11.50 

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์ - 5 
115 113 120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 
- - 

116 114 121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

- 2 

117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตาํแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

- 3 

118 116 595 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ี
ผ่านมา 

13.50 13.50 

119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสตูร 4,547.47 4,547 
120 118 124 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
121 119 125 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 3,553.04 3,553.04 
122 120 126 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
123 121 127 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 994.43 994.43 
124 122 128 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง - - 
125 123 129 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก  
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126 124 130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ี์จัดบริการให้นักศึกษา 104 104 
127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของ

นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 
12,730 12,730 

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการ
ใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.02 4.02 

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจดุ
เช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.79 3.79 

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ท่ีจําเป็นอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการดา้นอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.80 3.80 

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบรเิวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ปอ้งกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.91 3.91 

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคณุภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้(เทียบจากคะแนน
เต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสตูร 

4.04 4.04 

133 131 137 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
134 132 138 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 4.04 4.04 
135 133 139 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
136 134 140 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 4.05 4.05 
137 135 142 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติข้ันสูง - - 
138 136 143 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
139 137 84 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ

ข้อมูล สําหรับ สมศ1) 
757 757 

140 138 85 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมี
งานทํา 

675 675 

141 139 86 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

392 392 
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142 140 87 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 38 38 
143 141 88 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้า

ศึกษา 
19 19 

144 142 681 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมรีายได้
ประจําอยู่แล้ว 

- - 

145 143 89 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 142 142 
146 144 682 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 3 3 
147 145 683 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร 3 3 
148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดต้่อเดอืน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
15,768.48 15,768.48 

149 147 669 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 

390 390 

150 148 670 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 

227 227 

151 149 671 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 

- - 

152 150 93 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดร้ับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

139 139 

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษาระดับปรญิญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

4.04 4.04 

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

4.04 4.04 

155 153 96 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคณุภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

88 88 

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษาระดับปรญิญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

4.05 4.05 

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

4.05 4.05 

158 156 99 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดร้ับการประเมินคณุภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- - 

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 
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161 159 691 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต ตาม
กรอบ TQF 

4.04 4.04 

162 160 692 (REPORT) จํานวนบัณฑติท่ีไดร้ับการประเมิน ตาม
กรอบ TQF ท้ังหมด 

227  

163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต
ระดับปริญญาตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

4.04 4.04 

164 162 165 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือ
บทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผ่านการ
กลั่นกรอง (peer review) โดยมีบคุคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย] 

41 41 

165 163 672 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สูส่าธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

12 0 

166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceedings) 

12 16 

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาต ิ

17 39 

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

- - 

169 167 175 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ี
เผยแพร ่(ผลงานของผู้สาํเรจ็การศกึษาระดับปริญญาโท) 

- - 

170 168 176 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

- - 

171 169 177 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาต ิ

- - 

172 170 178 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - 

173 171 179 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภมูิภาคอาเซียน 

- - 

174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาต ิ

- - 

175 173 91 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

336 336 
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176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร ่(ผลงานของผู้สาํเรจ็การศกึษาระดับปริญญาเอก) 

- - 

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับใน
ค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่นับซ้ํากับคา่นําหนักอ่ืนๆ) 

- - 

178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีมีช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค่า
นํ้าหนักน้ี จะต้องไมซ่้ํากับท่ีนับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- - 

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ี
นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไมซ่้ํากับท่ีนับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- - 

180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือ
ปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ 
IS หรือ Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้าํ
กับท่ีนับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- - 

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร ่(ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

- - 

182 180 589 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

- - 

183 181 590 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาต ิ

- - 

184 182 591 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - 

185 183 592 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภมูิภาคอาเซียน 

- - 

186 184 593 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

- - 

187 185 92 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 
 
 
 

- - 
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องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 
3.82 3.82 

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการข้อมลูข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.67 3.67 

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.75 3.75 

191   จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรู้ด้านการประกันคณุภาพไปใช้
แยกตามประเภทกิจกรรม 

  

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค์ 9  
   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคณุลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค ์
5,058  

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 2  
   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 1,087  
   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 6  
   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม 
1,631  

   - จํานวนกิจกรรมท่ีเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 5  
   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 1,310  

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดร้ับการพัฒนา

ศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
46 46 

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดร้ับความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย 

46 46 

194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการยื่นการจด
ทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตร 

0 0 

195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน 

720,000.00 720,000.00 

196 193 149 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
197 194 150 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
198 195 151 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 720,000.00 720,000.00 

199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบัน 

23,489,438.40 23,489,438.40 

200 197 153 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
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201 198 154 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
202 199 155 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 23,489,438.40 23,489,438.40 

203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 72 101.50 
204 201 157 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี -  
205 202 158 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
206 203 159 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 72 101.50 
207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจาํท่ีปฏบัิติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 2 2.5 
208 205 161 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
209 206 162 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
210 207 163 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 2.5 
211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 10 10 
212 209 613 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
213 210 614 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
214 211 615 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 10 
215 212 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจาํท่ีลาศึกษาต่อ - - 
216 213 617 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
217 214 618 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
218 215 619 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับใน
ค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับท่ีนับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

14 14 

220 217 626 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
221 218 627 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
222 219 628 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 14 14 
223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตท่ีิ

มีช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค่านํ้าหนัก
น้ี จะต้องไม่ซ้ํากับท่ีนับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

4 4 

224 221 629 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
225 222 630 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
226 223 631 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4 4 
227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ี
นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไมซ่้ํากับท่ีนับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- - 
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228 225 632 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
229 226 633 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
230 227 634 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือ

ปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal  
Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความท่ีนับในค่านํ้าหนักน้ี จะตอ้งไม่ซ้ํากับท่ีนับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

7 7 

232 229 647 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
233 230 648 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
234 231 649 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 7 7 
235 232 202 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

หรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
1 - 

236 233 653 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
237 234 654 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
238 235 655 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 - 
239 236 203 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาต ิ(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
5 - 

240 237 656 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
241 238 657 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
242 239 658 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5 - 
243 240 204 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
- - 

244 241 659 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
245 242 660 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
246 243 661 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
247 244 205 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา) 
- - 

248 245 662 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
249 246 663 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
250 247 664 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
251 248 206 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 
- - 

252 249 665 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
253 250 666 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
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254 251 667 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 15 10 
256 253 208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ - - 
257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดร้ับการรับรองคณุภาพ 24 24 
258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาต ิ 15 15 
259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบั

นานาชาติ 
5 5 

260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของ
ช้ินงาน) 

2 2 

261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตํารา
หรือหนังสือท่ีมีคณุภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะตอ้งเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

2 2 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภา

สถาบันอนุมัต ิ
17 34 

263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการ
พัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 

14 19 

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการ
พัฒนา เฉพาะการวิจัย 

- - 

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการ
พัฒนา ท้ังการเรียนการสอนและการวิจัย 

3 3 

องค์ประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับ

ประเด็น ๑ – ๔ ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕ 
3.78 3.78 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภา

สถาบัน (คะแนนเตม็ ๕) 
 

  

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภา
สถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 

 4.60 

269   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด 63 
*ไม่นับรวมกลุ่ม
แรงงานฯ 11 คน 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556   - 287 - 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ลําดับ
ท่ีบน
ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

270   จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

23  

   -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 

17  

   -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการนอกประเทศ 

6  

271   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

12  

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพท้ังในประเทศ 

12  

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพต่างประเทศ 

-  

272   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพระดับชาต ิ

4  

   - ด้านการวิจัย 4  
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม -  
   - ด้านอ่ืนๆ -  

273   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพระดับนานาชาติ 

  

   - ด้านการวิจัย   
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม   
   - ด้านอ่ืนๆ   

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
284   รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 262,560,246.17 262,560,246.17 

285   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 
286   ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของคณะโดยไมร่วมครุภณัฑ์อาคารสถานท่ีและท่ีดนิ 175,983,400.14 175,983,400.14 

   - ปีงบประมาณ 175,983,400.14 175,983,400.14 

   - ปีการศึกษา - - 
287   ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน (ปีงบประมาณ) 11,391,088.95 11,391,088.95 

288   ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 
289   ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ) 3,572,117.26 3,572,117.26 

290   ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 
(ปีงบประมาณ) 

902,753.60 902,753.60 

291   เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 86,576,846.03 86,576,846.03 
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292   สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 3,828,874.45 3,828,874.45 

องค์ประกอบท่ี 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 
274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบตัิงาน

ของสถาบันท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ ์(จากคะแนนเต็ม ๕) 
4.2 4.2 

275 267 579 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดร้ับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์

139 139 

276 268 580 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 

4.09 4.09 

277 269 581 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคณุลักษณะ
ตามอัตลักษณ ์

88 88 

278 270 582 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาโทท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 

4.15 4.15 

279 271 583 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดร้ับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์

- - 

280 272 584 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดบัปริญญาเอกท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบัณฑติท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์

- - 

282 274 689 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ ์ท้ังหมด 

227 227 

283 275 668 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตท่ีมคีุณลักษณะตามอัต
ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 

4.11 4.11 

284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินการตามจดุเน้น และจุดเดน่ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

4.07 4.07 

 
 
 


