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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสังคมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2555 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะสังคมศาสตร์  ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 
2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จ านวน 5 คน บุคลากร จ านวน 3 คน และนิสิต 
จ านวน 7 คน 

  คณะสังคมศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง                   
มีคะแนนเฉลี่ย 4.82 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.41                  
ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ 
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  
การผลิตบัณฑิต  

3.61 4.50 4.50 4.50 5.00 2.99 3.39 4.23 4.23 2.99 3.82 

องค์ประกอบท่ี 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 
การวิจัย  

5.00 3.50 3.50 3.50 - 2.64 2.64 4.00 4.00 2.64 3.32 

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 4.00 4.00 4.00 - 3.94 3.94 4.00 4.00 3.94 3.97 

องค์ประกอบท่ี 6 
ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ 
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบท่ี 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.25 4.25 4.25 - 4.75 4.75 4.25 4.25 4.75 4.35 

องค์ประกอบท่ี 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.38 4.38 5.00 5.00 4.38 4.69 

เฉลี่ยภาพรวม 3.96 4.47 4.44 4.47 5.00 3.53 3.63 4.41 4.38 3.53 4.10 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

 
 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีการด าเนินงานด้านการพัฒนานิสิตอย่างชัดเจนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีฝ่ายพัฒนา
นิสิตท างานควบคู่กับสโมสรนิสิต และมีสมาคมศิษย์เก่า มีกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ ทั้งของคณะและของ
สมาคมศิษย์เก่า มีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ แก่นิสิตและเครือข่ายของนิสิต 

2. มีเครือข่ายที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกท าให้สามารถขับเคลื่อนงานบริการวิชาการได้อย่างดี
และมีรายได้จากการให้บริการทางวิชาการเป็นจ านวนมาก 

3. มีศักยภาพสูงในการแสวงหารายได้จากการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ท าให้มีความ
พร้อมรับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคตที่อันใกล้  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเพ่ือความเป็นเลิศและพัฒนาขีดความสามารถของผู้น าท้องถิ่น 

โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในศาสตร์สาขาต่างๆ ของคณะเป็นฐานในการให้บริการวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งจ านวนอาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่ง

วิชาการ 
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2. การปรับหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาบุคลากรในเรื่องคุณสมบัติของผู้รับทุนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของคณะ 

3. เงินสนับสนุนวิจัยภายในคณะมีจ านวนน้อย 
 ข้อเสนอแนะ 

1. การจ้างอาจารย์พิเศษเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ควรพิจารณาการเพ่ิมอัตราต าแหน่งอาจารย์
ให้สอดคล้องกับภาระงานในภาพรวม 

2. การสนับสนุนให้อาจารย์ไปเพ่ิมเติมคุณวุฒิทางการศึกษา ควรมีการปรับหลักเกณฑ์ของกองทุน
พัฒนาบุคลากรในเรื่องคุณสมบัติของผู้รับทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของการใช้งานอาจารย์
ปริญญาเอกของคณะ 

3. คณะควรจัดสรรเงินจากภายในคณะเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยให้มากขึ้นและประชาสัมพันธ์ไปยัง
คณาจารย์ให้ทั่วถึง  

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการจัดหาโรงอาหารให้มีเพียงพอกับจ านวนนิสิตที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 

 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
คณะสังคมศาสตร์ มีบุคลากรที่ก าลังศึกษาต่อปริญญาเอก จ านวน 9 คน และก าลังจะไปศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอกอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งจะท าให้มีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกมีสัดส่วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
สถาบันการศึกษากลุ่ม ง ในไม่ช้านี้  และจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก  ซึ่งท าวิทยานิพนธ์ก็มีแนวโน้มที่
จะเพ่ิมข้ึนตามนโยบายการรับนิสิตของคณะ 

 
ประสิทธิภาพผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 

การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินในรอบปี 2554 พบว่าคณะสังคมศาสตร์ 
มีการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีโครงการทั้งหมด ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
จ านวน 17 กิจกรรม มีการด าเนินงานครบทั้ง 17 กิจกรรม 

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินในรอบ

ปี 2554 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

17 กิจกรรม 17 - - 
1. มีการด าเนินงานการ
ประเมินหลักสูตรฯ แตไ่ม่ครบ
ทุกหลักสูตร 

ด าเนินการประเมินหลักสูตรเพื่อเสนอ
ขอปรับปรุงครบทุกหลักสตูรและได้รับ
การอนุมัติแล้ว จ านวน 15 หลักสตูร 

   

2. มีการประเมินหลักสตูร
ประจ าปี แตไ่ม่ครบทุก
หลักสตูร 

ประเมินหลักสูตรเพื่อเสนอขอปรบัปรุง
ครบทุกหลักสูตร บางหลักสตูรไมอ่ยู่ใน
รอบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินในรอบ

ปี 2554 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

17 กิจกรรม 17 - - 
3. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา
แผน ก ยังมีสัดส่วนต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกบั
จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 

จ านวนหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาที่
เน้นการวิจัยที่เปดิสอนมจี านวนเทา่กับ
ร้อยละ 90.90 ซึ่งมีจ านวนสูงกว่าเกณฑ์
ก าหนด 

   

4. อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกยังไมเ่ป็นไปตาม
เกณฑ์ทีส่กอ. ก าหนด 

มีอาจารย์ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น (จ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 81.50 คน จ านวนอาจารย์จบ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 35 คน) 

   

5. อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ. 
ก าหนด 

จ านวนอาจารย์ที่ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 3 คน ในปีการศึกษา 2555 

   

6. ไม่มีแผนการบรหิารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนบัสนุนที่ชัดเจน 

สนับสนุนให้บุคลาการไดร้ับการพฒันา
โดยให้เข้าร่วมโครงการตา่งๆ 

   

7. มคอ.3 และมคอ.5 ยังมีไม่
ครบทุกรายวิชา 

ด าเนินการติดตามการเขียน มคอ. 3 
และ มคอ. 5 ทุกหลักสูตร 

   

8. ไม่พบหลักฐานการวิจัยใน
ช้ันเรียน 

สนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยในช้ัน
เรียน 

   

9.ยังไม่มีการประเมินผลระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ 

ด าเนินการส ารวจข้อมูลกับนิสิตคณะ
สังคมศาสตร์ที่ศึกษาในช้ันปีสดุท้าย  
และรายงานผลการติดตามคณุภาพฯ 
เสนอผู้บริหาร โดยนสิิตมีความพึงพอใจ 
ต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา/บริการให้
ค าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตในด้าน 
ต่างๆ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10 

   

10. การพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัย โดยการก ากับและ
ดูแลอาจารย์และนักวิจัย  ใน
การท าวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน
ทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ยังไม่ก าหนดให้เป็น
ภาระงานท่ีต้องปฏิบตัิอย่าง

- มีผู้เข้ารับรางวัล 6 ประเภท 
- โครงการสนับสนุนการวจิัยนักวิจยั 
รุ่นใหม่ คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปี 
2555 - 2556 
- คณาจารย์/นักวิจัยทราบแหล่งเงินทุน
ทั้งภายใน - ภายนอก 
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ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินในรอบ

ปี 2554 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

17 กิจกรรม 17 - - 
ชัดเจน 
11. การสังเคราะห์องค์ความรู้
จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคเ์พื่อเป็นองค์ความรู้
ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ยังไมเ่ป็น
ระบบอย่างชัดเจน 

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ครั้ง/ปี 

   

12. ยังไม่พบการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบรูณา
การฯ ท้ังในแผนและ
ผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม   
 

โครงการปรับปรุงฐานข้อมลูในการ
จัดบริการทางวิชาการให้ตรงกับความ
ต้องการของชุมชน การรวบรวมขอ้มูล
แล้วอยู่ระหว่างด าเนินการส่งข้อมลูให้
ทุกภาควิชา 

   

13. ไม่พบเอกสารแสดงการ
ส ารวจความต้องการของชุมชน 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการจดัท าแผนการ
บริการวิชาการของคณะ
สังคมศาสตร์   

มีการรวบรวมข้อมลูความต้องการของ
คณาจารย์เรียบร้อยแล้ว น าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อ
ก าหนดนโยบาย 

   

14. การประเมินผลส าเร็จของ
การบูรณาการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับ
การเรยีน การสอนและ
กิจกรรมนสิิต ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของตัวบ่งช้ี 

ฝ่ายนโยบายและแผนมีการติดตามให้
หน่วยงานภายในคณะด าเนินงาน
ประเมินผลส าเร็จของการบรูณาการ
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กับการเรยีนการสอนและโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานสิิตครบถ้วนตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปลีะ 2 ครั้ง โดย
ใช้แบบแผนรายงานสรุปการประเมินผล
โครงการการพัฒนานิสติ  
ซึ่งมีการวิเคราะหผ์ลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิตาม
ตัวช้ีวัดของโครงการ /กิจกรรม พร้อม
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงโครงการ 
 
 

   

15. การรวบรวมองค์ความรู้ มีการตดิตามการด าเนินงานการเขยีน    
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ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินในรอบ

ปี 2554 

โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

17 กิจกรรม 17 - - 
จากกิจกรรมการถ่ายทอด
ความรู้ของผู้มีประสบการณ์ 
ยังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ ไม่พบคู่มือท่ีเผยแพร่
เป็นลายลักษณ์อักษร 

มคอ. ของสาขาวิชาครบทุกหลักสตูร 

16. ไม่พบการน ารายงาน
ทางการเงินมารายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ  
พบเพียงการรายงานต่อคณบดี
เป็นรายเดือน 

ในปีงบประมาณ 2555 สรุปรายงาน
ทางการเงิน 12 เดือน เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

   

17. การน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาปรับปรุง
การท างานฯ ยังไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ครบถ้วน 

1.โครงการตดิตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมิน
คุณภาพประจ าป ี
2. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการ เรื่อง รางวัลคุณภาพการสร้าง
เสรมิแนวปฏิบัติทีด่ีในการด าเนินงาน
ของ 

   

 
 ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์  ยังไม่สามารถด าเนินการแก้ไขจุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ในปีที่ผ่านมาได้ครบถ้วน  คณะจึงควรจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของตัวบ่งชี้ที่เห็นว่ามีความส าคัญจ าเป็นต้อง
ได้รับการปรับปรุง  และก าหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งระยะเวลาที่แล้วเสร็จ  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 12 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 10-11 
และ 19 กรกฎาคม 2555 พบว่า ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.87 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ                
ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ รวม 24 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.79 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

ก าหนดการประเมินฯ 
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.30 - 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม สค. 3-201 ชั้น 2 

อาคาร 3  คณะสังคมศาสตร์ 
เวลา 09.30 – 11.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์ 
 ณ ห้องประชุม สค. 3-201 
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- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 

 ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 
ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปความโดดเด่นด้านวิจัย  ด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนานิสิต และ

ด้านการเงินงบประมาณ ในรอบปีที่ผ่านมา 
3. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

4. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.30 น.     คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม สค. 3-201 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุม สค. 3-201 
เวลา 09.00 – 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะสังคมศาสตร์ 

(โดยเน้นประเด็นการจัดเตรียมทรัพยากรที่จ าเป็น ได้แก่ อัตราก าลังคน การเงินและ
งบประมาณ และ ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และ บริหารจัดการใน
ระดับภาควิชา ในรอบปีที่ผ่านมา) 

 - เยี่ยมชมภาควิชาจิตวิทยา    เวลา 09.00 – 09.30 น. 
 - เยี่ยมชมภาควิชานิติศาสตร์    เวลา 09.30 – 10.00 น. 
 - เยี่ยมชมภาควิชาภูมิศาสตร์      เวลา 10.00 – 10.30 น. 
เวลา 10.30 – 12.00 น.     คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม สค. 3-201 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา  จ านวน 5 คน 
เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี 

- ปริญญาตรี คละชั้นปี  จ านวน 4 คน 
- ปริญญาโท คละชั้นปี  จ านวน 2 คน 
- ปริญญาเอก คละชั้นปี  จ านวน 1 คน 
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เวลา 14.30 – 15.15 น. กลุ่มท่ี 3 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จ านวน 3 คน 
เวลา 15.15 – 16.30 น.     คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน                  

ณ ห้องประชุม สค. 3-201 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) ณ ห้องประชุม 

สค. 3-201 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของหน่วยงาน รับทราบ ณ ห้องประชุม สค. 3-201 

 
วิธีการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเดน็ข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน   
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ  คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
  3. การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับคณบดี และส านัก งานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะสังคมศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.83                
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได้คุณภาพระดับดี
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 คะแนนผลการ

ประเมิน  
หมายเหต ุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
      ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)             4.82 4.38   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบง่ชี้)             4.83 4.41   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบง่ชี ้       5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี ้             4.48 4.23   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 8 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

40 40 35 42.94 35 42.94 3.58 3.58   

81.5 81.5 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

15 15 11 13.50 11 13.50 2.25 2.25   

81.5 81.5 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 7 7 7 5 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 6 
และ 7 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิต 
ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมายเหต ุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
      ตัวหาร ตัวหาร 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กบั
นิสิต 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต               5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบรกิารด้านข้อมูลขา่วสาร ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้ค าปรกึษาวิชาการระดับปรญิญาตรี ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องคป์ระกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี ้               5.00 4.00   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 6 6 7 5 5.00 3.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 6 
และ 7 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 6 6 6 4 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 2 
และ 3 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวจิัยประจ า 

สัดส่วน 75,000 75,000 17,094,930 235,792.14 8,862,430 122,240.41 5.00 5.00 ไม่นับรวมเงินทุน
จากการพัฒนา
วิชาการ โดยตัด
โครงการที่ 1-
12,14,15,18,19,20 
ออก 

72.5 72.5 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี ้             5.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5 3 5.00 3.00 ขาดเกณฑ์ข้อ  4 
และ 5 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมายเหต ุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
      ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้             5.00 5.00   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 6 5 5.00 5.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 6 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ               5.00 4.25   

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทกุระดับ
ของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 4 4 5 3 5.00 3.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 3 
และ 4 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 6 6 5 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 2 

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ             5.00 5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             5.00 5.00   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 8 9 9 5.00 5.00   



 
รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2555 

14 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะสังคมศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี ้
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00              
ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรให้ความส าคัญในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะให้ชัดเจนอย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามา ใช้

ประโยชน์ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในอนาคตและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. สัดส่วนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีน้อยกว่าร้อยละ 30 ของนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
2. สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งจ านวนอาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่ง

วิชาการ อันเนื่องมาจากการเกษียณอายุ ของอาจารย์รุ่นเก่าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่ง
วิชาการ  

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. การจ้างอาจารย์พิเศษเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ควรพิจารณาการเพ่ิมอัตราต าแหน่งอาจารย์  

ให้สอดคล้องกับภาระงานในภาพรวม 
3. การสนับสนุนให้อาจารย์ไปเพ่ิมเติมคุณวุฒิทางการศึกษา ควรมีการปรับหลักเกณฑ์ของกองทุน

พัฒนาบุคลากรในเรื่องคุณสมบัติของผู้รับทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของการใช้งานอาจารย์
ปริญญาเอกของคณะ  
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งตรงกับผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีการให้นิสิตเข้าร่วมโครงการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ที่ชัดเจน 
2. ให้ความส าคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรและวิชาการ  
3. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้มแข็ง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรน าโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนิสิตมาน าเสนอเป็นข้อมูลคณะมากกว่าโครงการ/กิจกรรมของ

ภาควิชา เพื่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคณะสังคมมากข้ึน  
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า                  
คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกเป็นจ านวนมากเนื่องจากคณะมีเครือข่ายความร่วมมือที่ดีกับ

หน่วยงานราชการภายนอกท าให้สามารถเขียนโครงการวิจัยเสนอขอทุนได้ในยอดเงินที่สูงและมีมาก
ถึง 13 โครงการ 

2. คณะมีอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเป็นจ านวนมากในการท าวิจัยและผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรสร้างศูนย์ความเป็นเลิศหรือศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือน าความรู้จากการวิจัยไปพัฒนาความ

เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งระดับองค์กรส่วน
ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ 
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2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย ทั้งฐานข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมวิทยากร และองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวอาจารย์ เพ่ือให้หน่วยงานภายนอกหรือ
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการวิจัยของคณะ 
2. การระบุตัวบ่งชี้ เป้าหมาย และระยะเวลาด าเนินการในแบบรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีขาดความชัดเจนและไม่ครบถ้วน 
3. เงินสนับสนุนวิจัยภายในคณะมีจ านวนน้อย  

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการวิจัยและถ่ายทอดไปยังภาควิชาและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. ควรจัดท าตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์ไว้ในแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ครบถ้วนและ
ชัดเจน 

3. คณะควรจัดสรรเงินจากภายในคณะเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยให้มากขึ้นและประชาสัมพันธ์ไปยัง
คณาจารย์ให้ทั่วถึง 

 ข้อสังเกต 
1. แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมีความชัดเจน  
2. คณะมีงานวิจัยจ านวนมากที่สามารถพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี  
3. คณะมีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงการ             

มีศักยภาพด้านการวิจัยของคณะได้เป็นอย่างดี 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีเครือข่ายที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกท าให้สามารถขับเคลื่อนงานบริการวิชาการได้

อย่างดีและมีรายได้จากการให้บริการทางวิชาการเป็นจ านวนมาก 
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 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเพ่ือความเป็นเลิศและพัฒนาขีดความสามารถของผู้น าท้องถิ่น 

โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในศาสตร์สาขาต่างๆ ของคณะเป็นฐานในการให้บริการวิชาการ  
แนวปฏิบัติที่ดี 
1. คณะมีโครงการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมากและสามารถ

สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ 
ข้อสังเกต 
1. การรวบรวมงานบริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานใน SAR ไม่ควรน า

โครงการที่จัดขึ้นให้บุคลากรในคณะมารวมด้วย เช่น โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคต้น / 
ภาคปลาย 

2. การบริการวิชาการควรเป็นโครงการที่คณะ/ภาควิชาจัดขึ้น (การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
และการเป็นวิทยากรของอาจารย์ไม่นับว่าเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม) 
 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งตรง
กับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะสังคมศาสตร์ มีท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมของนิสิต รายวิชาที่
เกี่ยวข้อง และโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ของคณะ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไม่พบงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ 

ระดับนานาชาติ  
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรจัดสรรทุนส าหรับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับองค์

ความรู้ของคณะและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับต่าง ๆ 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 4               
ตัวบ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรด าเนินการจัดท าเอกสารหรือคู่มือที่ได้มาจากการจัดท าการจัดการความรู้ (KM) ให้เป็นระบบ 

(รูปเล่ม) ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่แก่บุคลากรของคณะได้อย่างแท้จริง 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดหลักฐานการน าเอาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) ในเรื่องที่ด าเนินการไปปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริงของบุคลากร 
2. ขาดการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสนเทศของคณะและการน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
3. มีการด าเนินการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของคณะเพียง 2 ด้าน ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ต้อง

ด าเนินการอย่างน้อย 3 ด้าน และการด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงทั้ง                 
2 ด้าน ยังขาดความชัดเจนไม่เป็นไปตามหลักการ  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินผล ให้มีการน าเอาความรู้ที่ได้จากการจัดท า KM ไป

ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงของบุคลากร  
2. ควรให้ความส าคัญในการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ เพ่ือ

น ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
3. ควรให้ความส าคัญในการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงให้ได้อย่างน้อย 3 ด้านและอย่างเป็นระบบให้

ครบถ้วนตามหลักการ 
 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งตรงกับผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
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 จุดแข็ง 
1. มีศักยภาพสูงในการแสวงหารายได้จากการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ท าให้มี

ความพร้อมรับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคต
ที่อันใกล ้

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรน าข้อมูลด้านการเงินมาวิเคราะห์ “เพ่ิมเติม” เช่นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงาน (Unit 

Cost) ของโครงการ/กิจกรรมหรือต่อหัวของนิสิต การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทั้ งด้านรายรับและ
รายจ่าย เป็นต้น เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการควบคุมและจัดการ                 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ซึ่งตรงกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพ โดยให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งบุคลากรในฝ่าย

วิชาการ ฝ่ายสนับสนุน และนิสิต ทั้งยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้น ากระบวนการคุณภาพ PDCA ไปใช้                
ในการด าเนินชีวิต การเรียน และการท างาน 

ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดเก็บเอกสาร เพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพ ควรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานรายข้อในแต่ละ  

ตัวบ่งชี้ เช่น จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ หรือทุนสนับสนุนงานวิจัย ไม่ควร
น ามาใส่ปนในตารางเดียวกัน  

2. การเขียนผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อควรอธิบายรายละเอียด               
ว่า ท าอะไร อย่างไร ไม่ควรคัดลอกชื่อเรื่องของเกณฑ์มาตรฐาน แต่ละข้อแล้วบอกว่ามีการ
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานนั้นๆ 

3. ไม่พบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุหมายเลขไว้ในแฟ้มแต่ละองค์ประกอบ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร์  แล้ว พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของสมศ. 
12 ตัวบ่งชี้  รวมจ านวนตัวบ่งชี้ 35 ตัวบ่งชี้  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  
และตัวบ่งชี้ มก.ที่ 3.3) คะแนนเฉลี่ย 4.10  ได้คุณภาพระดับดี   รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป 3) 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

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

จ านวนตัวบ่งช้ี (4) (19) (18) (1) (13) (24) (23) (13) (35) 

มาตรฐานที่ 1  
ด้านคุณภาพบัณฑิต  

- - - 5.00 2.90 5.00 5.00 2.90 3.42 

มาตรฐานที่ 2  
ด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

3.96 4.47 4.44 - 4.18 4.37 4.34 4.18 4.32 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรร
มาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.43 4.43 - 4.75 4.43 4.43 4.75 4.47 

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

3.96 4.50 4.44 - 4.09 4.34 4.29 4.09 4.27 

มาตรฐานที่ 3  
ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 4.50 4.50 - 2.64 4.50 4.50 2.64 3.38 

เฉลี่ยภาพรวม 3.96 4.47 4.44 5.00 3.53 4.41 4.38 3.53 4.10 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี 
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.42  ได้คุณภาพ
ระดับพอใช้  สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์ ควรเร่งด าเนินการในเรื่องคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนด  รวมทั้ง
การขับเคลื่อนให้ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เอก  ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.32  อยู่ในเกณฑ์ดี   หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา                
มีคะแนนเฉลี่ย 4.47  ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.27                
ได้คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่าคณะสังคมศาสตร์  มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล  
มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว  โปร่งใส ตรวจสอบได้    ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์  
จ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสม  และควรมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของคณะ 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.38 ได้คุณภาพระดับพอใช้  สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์ มีการบริหาร
จัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน ควรมี
การก าหนดเป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศ เพ่ือเสริมสร้างแนวทาง หรือหลักการอันน าไปสู่สังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร์  แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของสมศ. 12 ตัวบ่งชี้  รวมจ านวนตัวบ่งชี้  
35 ตัวบ่งชี้  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  และตัวบ่งชี้ มก.ที่ 3.3) คะแนน
เฉลี่ย 4.10  ได้คุณภาพระดับดี   มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  (ป 4) 

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

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

จ านวนตัวบ่งช้ี (4) (19) (18) (1) (13) (24) (23) (13) (35) 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

- 4.71 4.67 5.00 3.31 4.75 4.71 3.31 4.20 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.22 4.22 - 4.53 4.30 4.30 4.53 4.37 

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

4. ด้านบุคลากรและการ
เรียนรู้และนวตักรรม 

2.91 4.50 4.50 - 2.79 3.71 3.71 2.79 3.25 

เฉลี่ยภาพรวม 3.96 4.47 4.44 5.00 3.53 4.41 4.38 3.53 4.10 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี 

  
หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล

การด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพ

ระดับดี   สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ
และวิชาชีพ และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.37  ได้คุณภาพระดับดี
สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์ มีกระบวนการพัฒนาแผน การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาที่ด ี

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  
สะท้อนให้เห็นว่าคณะสังคมศาสตร์  มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการจัดสรร
เงินสนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.25                    
ได้คุณภาพระดับพอใช้  สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์  ควรส่งเสริมให้อาจารย์ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือ
แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ตามพันธกิจของคณะ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะสังคมศาสตร์  แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของสมศ. 12 ตัวบ่งชี้  รวมจ านวนตัวบ่งชี้ 35 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้น 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2  และตัวบ่งชี้ มก.ที่ 3.3)  คะแนนเฉลี่ย 4.10                       
ได้คุณภาพระดับดี  มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  (ป 5)  
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

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

จ านวนตัวบ่งช้ี (4) (19) (18) (1) (13) (24) (23) (13) (35) 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.61 4.50 4.50 - 4.13 4.29 4.29 4.13 4.26 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - 5.00 5.00 - 5.00 

   2) ด้านวิชาการ 2.91 4.33 4.33 - 3.26 3.77 3.77 3.26 3.68 
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 - 5.00 

   4) ด้านการบรหิารจดัการ - 4.50 4.50 - 4.57 4.50 4.50 4.57 4.52 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศกึษา 

5.00 4.44 4.38 5.00 3.35 4.55 4.50 3.35 3.98 

   1) ด้านการผลิตบณัฑติ - 5.00 5.00 5.00 2.90 5.00 5.00 2.90 4.21 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 3.50 3.50 - 2.64 4.00 4.00 2.64 3.32 

   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 4.00 4.00 - 3.94 4.00 4.00 3.94 3.97 

   4) ด้านการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 - 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

เฉลี่ยภาพรวม 3.96 4.47 4.44 5.00 3.53 4.41 4.38 3.53 4.10 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี 

 
 



 
รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2555 

24 

 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพ 

ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.26 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
5.00  ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.68  ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 และด้านการบริหารจัดการ           
มีคะแนนเฉลี่ย 4.52  สะท้อนให้เห็นว่า  คณะสังคมศาสตร์  มีความพร้อมด้านการเงิน มีแผนการเงินที่สามารถ
จัดสรรได้ตามพันธกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ด าเนินการตามแผนการบริหารบุคคล มีสวัสดิการให้กับอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้ในด้านกายภาพ พบว่า
คณะสังคมศาสตร์มีอาคาร และพ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการ               
จัดการศึกษาโดยเฉพาะความเหมาะสมของพ้ืนที่ใช้สอยต่อจ านวนนิสิตซึ่งมีค่อนข้างสูงมาก 

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี   มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต                    
มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย  3.32  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย
3.97  และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย   4.67 สะท้อนให้เห็นว่า คณะสังคมศาสตร์                 
มีการด าเนินการด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย  และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตามแผน และ
เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของจัดการเรียนการสอน  การปลูกฝังให้ผู้เรียน
และบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ      
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มที่ 1 อาจารย ์จ านวน  5 คน 

1. บริเวณรอบคณะ ที่เด็กท ากิจกรรมไม่ค่อยสะอาด ถังขยะไม่พอ 
2. บางห้องเรียน มู่ลี่ ช ารุดท าให้เวลาสอนมีแสงเกินไป 
3. การจัดเวลาการเรียนการสอน มีการจัดเป็น 3 ช่วง คือ 8.00-11.00, 11.00-13.00, 13.00-15.00 น.

ปัญหาที่พบคือคาบแรกนิสิตมาเรียนน้อย เนื่องจากมาเช้า 8.00 และคาบที่ 2 นิสิตไม่มีเวลารับประทาน
อาหารกลางวัน ส่งผลให้การใช้ชีวิตของเด็กที่เรียนทั้งวันท าให้คุณภาพชีวิตเด็กต่ า 

4. การจัดสรรเวลาเรียนตามข้อ 3 ต่อคาบละ 3 ชั่วโมงติดกันท าให้นิสิตลงเวลาเรียนไม่ได้ วิชาเรียนตรงกัน
กับวิชาศึกษาท่ัวไปท าให้นิสิตได้ลงไปเรียนศึกษาทั่วไปใน ปี 4 

5. วิชารองถ้าหากนิสิตต้องเรียนวิชานอกคณะ นิสิตไม่สามารถลงเรียนได้  เนื่องจากการจัดคาบเวลาตามข้อ 
3  

6. อาจารย์ที่ไปศึกษาต่อมีผลกระทบต่ออาจารย์ท่านอ่ืน ถ้าก าหนดให้อาจารย์ที่จบโท แล้วท างาน 1 ปีต้อง
ไปศึกษาต่อทันท ีท าให้จ านวนอาจารย์เหลือน้อย  

7. คณะมีนโยบายให้อาจารย์ ลาเรียน 2 ปี และกลับมารายงานตัวเข้าท างาน ซึ่งไม่เพียงพอส าหรับ
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ 

8. ควรให้โอกาสอาจารย์เก่าท่ีรอคิวที่จะไปศึกษาต่อก่อน แทนที่จะให้อาจารย์ใหม่ที่ได้ไป ท าให้อาจารย์เก่าก็
ไม่สามารถไปได ้

9. การไปน าเสนอผลงาน และงบวิจัยค่อนข้างต่ า 
10. ไม่มีการประชุมอาจารย์ทั้งคณะกับผู้บริหารคณะ  

 
กลุ่มที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 3 คน 

จุดที่ควรพัฒนาของคณะ 
1. ควรปรับปรุงห้องเรียน สื่อการสอนให้ทันสมัย ทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ 
2. ควรมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศหรือสื่อการสอนก่อนเปิดภาคเรียน จากบริษัท หรือ

เจ้าหน้าที ่
3. ควรส่งให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมทุกคน ไม่ควรก าหนดว่ายังไม่พ้นทดลองงานจะไม่ได้ไป  
4. ควรมีการจัดการความรู้ เช่น ให้บุคลากรมาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทะเบียนนิสิต และเรื่องสารบรรณ  
5. เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชีไม่พอ ท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า 
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กลุ่มที่ 3 นิสิต จ านวน 7 คน 
นิสิตได้รับทราบถึงทุนของคณะหรือไม่ 
1. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับทราบ 
2. นิติศาสตร์ นิสิตได้รับทราบ เรื่องทุนการศึกษา 
3. ส่วนมากนิสิตไม่ได้เข้า เว็บไซต์คณะ ส่วนมากจะเป็นรุ่นพ่ี หรือ อาจารย์บอก หรือป้ายประกาศของคณะ 
4. ไม่มีโรงอาหาร นิสิตก็มีการกระจายไปทานอาหารที่อ่ืนท าให้เรียนไม่ทัน   
การเข้าเรียนคณะสังคมเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ 
1. นิสิต ป.โท มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
2. นิสิต ป.เอก การเรียนการสอนเป็นที่น่าพอใจ มีการเชิญบุคลากรภายนอกเข้ามาสอน  
3. เรื่องการแต่งกาย มีปี 4 ควบคุม เนื่องจาก นิสิตจ านวนมากท าให้ควบคุมไม่ได้ โดยเฉพาะนิสิตภาคพิเศษ 
การท ากิจกรรมมีปัญหาหรือไม่ 
1. ค่าอาหาร ไม่ได้เพิ่มข้ึนตามจ านวนเด็ก ไม่มีเงินทดรองจ่ายให้ก่อนในการจัดกิจกรรม 
2. ค่าโครงการต่างๆ ได้ 15,000 บาท ท าให้นิสิตต้องหาเงินมาใช้จ่ายเพ่ิมเติม และไม่มีเงินทดรองจ่ายให้กับ

นิสิต 
3. คณะเก็บค่าไฟ จากสโมสรนิสิต ในวันอาทิตย์  โดยให้จ่ายค่าสถานที่กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง 
สิ่งอ านวยความสะดวก 
1. ส าหรับนิสิต ป.เอก ไม่มีห้องพัก มีแต่ห้องชั่วคราว 
2. สัญญา wifi ยังไม่ครอบคลุมทุกจุด 
3. คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดมีหลายเครื่องแต่ใช้ไม่ได้ 
4. คณะควรซื้อโปรแกรมท่ีใช้ในทางสังคมศาสตร์มาใช้ 
เวลาเรียน 
1. อาจารย์บางภาควิชามีน้อยท าให้อาจารย์ส่วนมากจะสอนทุกรายวิชา ตารางเรียนจะแน่นมาก  
2. มีการประเมินการสอนอาจารย์ในเว็บไซตจะประเมินเรื่องห้องเรียนมากกว่า ไม่ค่อยได้ประเมินเรื่องเวลา

เรียน 
นิสิตกับการประกันคุณภาพ 
1. การประกันคุณภาพที่ให้นิสิตเข้าไปร่วม คณะได้จัดให้นิสิตภายในคณะ และคณะอ่ืนๆ อีก 14 คณะ 

นอกจากนี้ คณะได้เชิญชวนมหาวิทยาลัยข้างนอกมาร่วม ฟังบรรยาย PDCA 
2. สโมสรนิสิตมีการท าประกันคุณภาพ และน าข้อมูลปีที่แล้วน ามาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมของสโมสร

นิสิต 
คณะมีการจัดหาแหล่งข้อมูล หรือทุนวิจัย 
1. มีการติดประกาศแหล่งทุนของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ทราบจาก อาจารย์ประจ าวิชา โดย อาจารย์แนะน าให้ 
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ภาคผนวกที่ 2   
ภาพกิจกรรม 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน 

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 
 ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงาน 

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร 

วันที่ 27 มิถุนายน 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ 

วันที่ 27 มิถุนายน 2556 
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ภาพกิจกรรม 
(ต่อ) 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต 

วันที่ 27 มิถุนายน 2556 
 เยี่ยมชมภาควิชาจิตวิยา 

 วันที่ 27 มิถุนายน 2556 

 

 

 
เยี่ยมชมภาควิชาภูมิศาสตร์ 

วันที่ 27 มิถุนายน 2556 
 เยี่ยมชมภาควิชานิติศาสตร์ 

วันที่ 27 มิถุนายน 2556 

 

 

 
คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ 

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 
 คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ 

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 
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ภาคผนวกที่ 3   
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตวับ่งชี ้สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3,  4, 12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2    4.30 4.08   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี ้(37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที ่4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2     4.32 4.10   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)           4.82 4.38   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบง่ชี้)           4.83 4.41   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตวับ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวที่ 4         3.23 3.35   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตวับ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบง่ชี้ที ่4, 12         3.46 3.53   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ          5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00   

16.1 
(สม
ศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์ ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

16.2 
(สม
ศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 
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(ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต                3.67 3.82   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 8 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

40 40 35 42.94 35 42.94 3.58 3.58   
81.5 81.5 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

15 15 11 13.50 11.0 13.50 2.25 2.25   

81.5 81.5 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากร

สายสนับสนุน 
ข้อ 7 7 7 5 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 6 และ 7 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

1  
(สม
ศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 80 360 84.71 360 84.71 4.24 4.24   

425 425 
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(ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน     660 660       
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและ

ภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
คน     693 693       

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าและ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน     360 360       

  จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน     153 153       
  จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน     9 9       

  จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลา
อุปสมบท 

คน     2 2       

  จ านวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานท า คน     65 65       
  จ านวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ท างาน คน     71 71       
  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชพี
อิสระ 

คน     15,311.27 15,311.27       

2  
(สม
ศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจา้ง 

3.51 3.51 4.05 4.11 4.05 4.11   

3  
(สม
ศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 15 15 6.50 1.77 6.50 1.77 0.35 0.35   

367 367 
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(ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด 

คน     367 367       

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน     26 6.50 26 6.50       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceeding)  

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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(ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

4  
(สม
ศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00     

0 0 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทั้งหมด 

คน     0 0       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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(ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

14 
(สม
ศ.) 

การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 3.51 3.51 319 3.91 319.00 3.91 3.26 3.26   

82 81.50 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00 0.0 0.00       

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน     39 77.00 38.5 77.00       

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     14 70.00 14.0 70.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00 0.0 0.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     4.0 12.00 4.0 12.00       
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(ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     14 84.00 14.0 84.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน     0.0 0.00 0.0 0.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     4.0 20.00 4.0 20.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     7 56.00 7.0 56.00       

  ศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาตรี คน     0 0.00 0.0 0.00       

  ศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาโท คน     0 0.00 0.0 0.00       

  ศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาเอก คน     0 0.00 0.0 0.00       

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต               5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลขา่วสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้ค าปรกึษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย                3.82 3.32   
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค์ 
ข้อ 6 6 7 5 5.00 3.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 6 และ 7 
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(ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 4 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 2 และ 3 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย
ประจ า 

สัดส่วน 75000 75000 17,094,930.00 235,792.14 8,862,430 122,240.41 5.00 5.00 ไม่นับรวมเงินทุนจากการ
พัฒนาวิชาการ โดยตัด
โครงการที่ 1-12, 14, 15, 
18, 19, 20 ออก 

73 72.5 

5 
(สม
ศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 48 50 15.00 18.4 12.50 15.3 5.00 5.00   

82 81.5 

  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

คน     81.50 81.50       

  
จ านวนนกัวิจยัทั้งหมด 

คน     0.00 0.00         

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

ผลงาน     23 5.75 25 6.25       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     7 3.50 6 3.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

      1 0.75 3 2.25       
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(ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูลสากล ISI และ 
Scopus 

      5 5.00 1 1.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

6 
(สม
ศ.) 

งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 12 12 3 3.68 3 3.68 0.92 0.92   

82 82 



 39 
(ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  
การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

เร่ือง     3 1       

  
การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 

เร่ือง     0 2       

  
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

เร่ือง     0 0       

  
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ 

เร่ือง     0 0       

7 
(สม
ศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 0 0 3.25 3.99 3.25 3.99 1.99 1.99   

82 81.5 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ

เร่ือง     13 3.25 13 3.25       

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ

เร่ือง     0 0.00 0 0.00       

  ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ก าหนด 

เร่ือง     0 0.00 0 0.00       
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(ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ หรือต ารา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

เร่ือง     0 0.00 0 0.00       

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม              5.00 3.97   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ 5 5 5 3 5.00 3.00 ขาดเกณฑ์ข้อ  4 และ 5 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

8 
(สม
ศ.) 

ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

ร้อยละ 20 20 27.00 50.00 5.00 17.24 5.00 2.87 ตัดโครงการที่ 
1,3,4,7,8,10,11,12,13-
19 และ 28-32,51-54 
ออก เพราะไม่ใช่โครงการ
บริการวิชาการ 

54.00 29.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง     19 3 
    

  

  - ใช้การพัฒนาการวิจยั เร่ือง     1 1 
    

  

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

เร่ือง     7 1 
    

  



 41 
(ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง     54 29       

9 
(สม
ศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

18.1 
(สม
ศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแกป้ัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

18.2 
(สม
ศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแกป้ัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อความ
กินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม             4.67 4.67   
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ข้อ 5 5 6 5 5.00 5.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 6 

10 
(สม
ศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00   

11 
(สม
ศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ             4.95 4.35   
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(ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะ
และผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
ข้อ 4 4 5 3 5.00 3.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 3 และ 4 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 6 6 5 5.00 4.00 ขาดเกณฑ์ข้อ 2 

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
สถาบัน 

คะแนน     ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

13 
(สม
ศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

คะแนน 3.90 4.50 4.75 4.75 4.75 4.75   

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ           5.00 5.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             4.91 4.69   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 8 8 9 9 5.00 5.00   

15 
(สม
ศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 0 0 4.82 4.38 4.82 4.38   

 


