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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาด้านสังคมศาสตร์ ต้ังแต่ พ.ศ. 2486 เป็นต้นมา 

พร้อมๆ กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชาที่เปิดสอนในขณะนั้น ได้แก่ วิชากฎหมาย   เปิดสอนอยู่
ในคณะสหกรณ์ สังกัดแผนกวิชานิติศาสตร์ ส่วนรายวิชาด้านสังคมศาสตร์ ก็เปิดสอนเพียงบางรายวิชา ได้แก่ 
สังคมวิทยาเบ้ืองต้น สังคมวิทยาชนบท แต่ยังไม่มีภาควิชาสังกัด 
  คณะสังคมศาสตร์ต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2517 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี     เม่ือแรก
ก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์ยังไม่ได้มีการแบ่งส่วนราชการในคณะสังคมศาสตร์แต่อย่างใดจนกระทั่งวันที่ 2 ตุลาคม 
2518  จึงได้มีสํานักงานเลขานุการเกิดขึ้นก่อน   ต่อมาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2518 จึงมีการแบ่งส่วนราชการ
ขึ้นมาอีก 5 ส่วนราชการ  คือภาควิชาจิตวิทยาภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ต่อมาในปี พ.ศ.2522  
เม่ืออาคารคณะสร้างเสร็จจึงได้ย้ายท่ีทําการคณะมาอยู่ท่ีอาคารคณะสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน และได้เพิ่มภาควิชา
นิติศาสตร์ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2523 ภาควิชานิติศาสตร์นี้แต่เดิมสังกัดอยู่
ในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเม่ือคณะมนุษยศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2528 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
ได้ย้ายไปสังกัดในคณะดังกล่าว และได้แยกภาควิชาภูมิศาสตร์ และภาควิชาประวัติศาสตร์ ออกจากกันด้วย 
  ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์มีส่วนราชการในสังกัดรวมทั้งสิ้น 7 ส่วนราชการ คือ 

1.  ภาควิชาจิตวิทยา 
2.  ภาควิชานิติศาสตร์ 
3.  ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
4.  ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
5.  ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
6.  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
7.  สํานักงานเลขานุการคณะ 

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

คณะสังคมศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย  3.84  ได้คุณภาพระดับดี       ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 
ได้คุณภาพระดับดี    โดยองค์ประกอบที่ 1 (เฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม) ของ
คณะสังคมศาสตร์  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.58 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 14 
หลักสูตร และมีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมิน
อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.10    องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ 
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องค์ประกอบที่ 1  คะแนนเฉลี่ย 2.84  องค์ประกอบที่ 3  คะแนนเฉลี่ย  3.00   องค์ประกอบที่ 4  คะแนนเฉลี่ย 
3.00   และองค์ประกอบที่ 5  คะแนนเฉลี่ย 3.50   

 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ

พัฒนาในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

 

 จุดเด่น 
1. คณะสังคมศาสตร์ มีการดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรครบถ้วนทุกระดบัต้ังแต่ระดับปริญญาตรี 

โท และเอก  และมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ทันต่อสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงและตรงกับความต้องการของผู้สนใจเรียน จนได้รับความนิยม มีผู้มาสมัครเรียนทั้ง
ภาคปกติ และภาคพิเศษจํานวนมาก  เช่น  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา และหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความขดัแย้ง 

2. มีขีดความสามารถและความพร้อมด้านงบประมาณ ปัจจัยเกื้อหนุนทางด้านระบบสารสนเทศ  
ห้องปฏิบัติการ เงินสนับสนุนการวิจัย ทําให้มีศักยภาพในการเพิ่มรายได้และจํานวนผลงานวิจัย 

 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะสังคมศาสตร์ ยังคงมีปัญหาความไม่สมดุลระหว่างจาํนวนนิสิตต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
(สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)  ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการ
สร้างผลงานของอาจารย์  การบริหารจัดการการเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพ  และจํานวน
ผลงานตีพิมพ์  ดังนั้นคณะฯ ควรให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง  โดยกําหนดให้เป็น
วาระเร่งด่วนทีจ่ะต้องดําเนินการแก้ไขทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว 

2. เพื่อให้คณะสังคมศาสตร์ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของความเป็นเลิศทางวิชาการ  คณะควรมี
ระบบและกลไกในการดําเนินการจัดต้ังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการด้านใดด้านหน่ึงที่คณะมีความเช่ียวชาญ เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

  ควรมีการปรับเกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับภาระงานสอนรายวิชาในหมวด
การศึกษาทั่วไป  (ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา)  เพื่อให้คณะสามารถเพิ่มจํานวนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ
ตํ่ากว่าปริญญาเอก 
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ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน   
1. ด้านการผลิตบัณฑิต มีหลักสูตรที่หลากหลายด้านสังคมศาสตร์ ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม

มีคณาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวชิาการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  พร้อมทั้งคณะมีการส่งเสริม
ให้มีการจัดกิจกรรมนิสิตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน  แต่ผลการดําเนินการยังอยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากยังมีปัญหา
จํานวนอาจารย์ประจําไม่สอดคล้องกับจํานวนนิสิต 

2.  ด้านการวิจัย  มีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ และมีระบบ  กลไก
ส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยการจัดหาแหลง่ทุนวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
สมรรถนะแก่อาจารย์ครบถ้วนตามแผนที่กําหนดไว้ แต่ยังมีผลการดําเนินงานด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและ
งานวิจัยตํ่ากว่าเกณฑ์ 

3.  ด้านการบริการวิชาการ  มีการจัดโครงการ กิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสงัคม ชุมชน ท่ีหลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน แต่ยังขาดการประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ 

4.  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีนโยบายด้านการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตลอดจนการสนับสนุนให้บุคลากรและนสิิตมี
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง แต่การดําเนินการส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับภาควิชา 

ประสิทธิผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2556  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 22 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 22 กิจกรรม  
 

สรุปข้อมูลพืน้ฐานของคณะสังคมศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์มีส่วนราชการในสังกัดรวมทั้งสิ้น 7 ส่วนราชการ คือ  ภาควิชาจิตวิทยา   ภาควิชา

นิติศาสตร์   ภาควิชาประวัติศาสตร์   ภาควิชาภูมิศาสตร์   ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   และสํานักงานเลขานุการคณะ 

ปรัชญา ปณธิาน  :   
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสังคมศาสตร์  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างจิตสํานึกรับใช้สังคม 
วิสัยทัศน์ : 
คณะสังคมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์  มีผลงานเป็น

ประโยชน์แก่สงัคม  เป็นผู้นําทางปัญญาเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
คณะสงัคมศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 15 หลักสูตร แยกเป็นระดับ

ปริญญาตรี 7 หลักสูตร ระดบัปริญญาโท 7 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร  
 ปัจจุบันมีอาจารย์และบุคลากร จํานวนทั้งสิ้น  158 คน  จําแนกตามประเภทข้าราชการ  37 คน  
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 64 คน  พนักงานเงินรายได้ จํานวน 50 คน  และลูกจ้างประจํา  จํานวน  7 คน 
สําหรับจํานวนอาจารย์  รวมทั้งสิ้น จํานวน 103 คน  ประกอบด้วยคุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 49 คน และ
ปริญญาเอก 54 คน  และมีตําแหน่งทางวิชาการ  อ. : ผศ. : รศ. : ศ. = 51 : 24 : 23 : 1   
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วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

• การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การดําเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทมีงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะใหค้ณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  

สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและรว่มอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การดําเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
• วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  กําหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานขอ้มูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และนําข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทกุคน เพื่อตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และนําเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

• วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ี

สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด 
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
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• กรอบการประเมินประสิทธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

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

ระบบประกันคุณภาพ 
 

• กําหนดการประเมินฯ 
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 
เวลา 08.30 - 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม สค. 3-201 ช้ัน 2 

อาคาร 3  คณะสงัคมศาสตร ์
เวลา 09.30 – 11.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์ 
 ณ ห้องประชุม สค. 3-201 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค ์และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 

-    ผู้บริหารคณะสงัคมศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 
      ในประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1)  ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2)  สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  ประสทิธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงในรอบปีท่ีผ่านมา  
 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

เวลา 13.00 – 16.30 น.     คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม สค. 3-201 
 
วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 
 

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 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

แก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานด้วยวาจา รับทราบ ณ ห้องประชมุ สค. 3-201 
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• เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

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

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 คณะสังคมศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 3.84 ได้
คุณภาพระดับดี   ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.25 ได้คุณภาพระดับดี  โดย
องค์ประกอบที่ 1 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม)  ของคณะสังคมศาสตร์  มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 2.58  มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร และมีหลักสูตร “ไม่
ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.06    องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  
คะแนนเฉลี่ย 2.84   องค์ประกอบที่ 3  คะแนนเฉลี่ย  3.00   องค์ประกอบที่ 4  คะแนนเฉลี่ย 3.00   และ
องค์ประกอบที่ 5  คะแนนเฉลี่ย 3.50  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ียของกรรมการ

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 2.14 4.00 2.58 2.84 พอใช้
องค์ประกอบที ่2 การวิจัย 5.00 5.00 2.19 4.06 ดี
องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 3.00 3.00 พอใช้
องค์ประกอบที ่4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3.00 3.00 พอใช้

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 3.50 3.50 พอใช้
รวม 2.86 3.71 2.39 3.25 พอใช้

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ต้องปรับปรุง
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะสังคมศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2557 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ หน่วย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์   

(%หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
ภาพรวมผลประเมิน 3.84 3.25

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  3.10 2.84
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

คะแนน  39.21 2.61 38.76 2.58 2.61 2.58
15 15

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์
ประจําคณะทีมี่คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ  42 52.50 54 52.43 3.28 3.31
80 102

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์
ประจําคณะทีดํ่ารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ  35 43.75 51 50.49 2.73 3.13
80 102

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

สัดส่วน 
FTES  

4,542.70 62.23 4,870.84 51.82 0.00 0.00
73 94

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ข้อ 6 3 
(ไม่พบเกณฑ์ 
ข้อ 5 และ 6) 

5.00 3.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ข้อ 6 6 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3.77 4.06 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

สัดส่วน  36,187,935.55
476,157.05 

37,063,371.00
382,096.61 5.00 5.00 76 96
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ หน่วย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
คณะ กรรมการ 

คณะ กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์   

(%หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

ร้อยละ  8.6 
10.36 

18.4 
17.52 1.30 2.19 83 105

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  5.00 3.00
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 6 3 
(ไม่พบเกณฑ์
ข้อ 4, 5 และ 

6) 

5.00 3.00

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 3.00
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 6 3 
(ไม่พบเกณฑ์
ข้อ 2, 4, 5 
และ 7) 

5.00 3.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  5.00 3.50
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

ข้อ 7 5 
(ไม่พบเกณฑ์
ข้อ 1 และ 2) 

5.00 4.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับ
การประกันคณุภาพ
หลักสูตร 

ข้อ 6 4  
(ไม่พบเกณฑ์
ข้อ 5 และ 6) 

5.00 3.00
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.10  ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 2.84  ได้คุณภาพระดับดี 
 จุดเด่น 

มีการเปิดสอนหลักสูตรครบทุกระดับ  (ปริญญาตรี  โท  เอก ) และหลากหลายสาขา 
ทางสังคมศาสตร์  ทําให้สามารถสนองความต้องการของผู้สนใจได้อย่างกว้างขวาง 

 

โอกาสในการพัฒนา 
เนื่องจากคณะสังคมศาสตร์มีสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ค่อนข้างสูง  เม่ือเทียบกับ

เกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงเกิดต่อเนื่องมาหลายปี  ทางคณะฯ ควรให้ความสําคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจังและ
กําหนดเป็น “agenda” ของคณะฯ ท่ีต้องดําเนินการแก้ไขโดยมีการทบทวนมาตรการต่างๆ ท่ีเคย
ดําเนินการ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขในการจัดทําแผน  และมาตรการต่างๆ ท้ังในระยะ
สั้น  ระยะยาว  (Road Map)  ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างแท้จริง 

 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นสหวิทยาการที่ได้รับการยอมรับสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม

ท่ีเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมปัจจุบัน ได้แก่ หลักสูตรบริหารและพัฒนาสังคม  และ
หลักสูตรการจัดการความขัดแย้ง 

2. มีการกําหนดอัตลักษณ์เฉพาะของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ (KUSOCID) ท่ีนอกจากจะคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (IDKU)แล้วยังเพิ่มเติมคุณลักษณะของนิสิตด้านการดําเนินชีวิตด้วยความ
พอเพียง (sufficiencyหรือ S)  และการวางตัวท่ีเหมาะสม (orientationหรือ O) และมีระบบ กลไก และ
กิจกรรมในการเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวของนิสิตที่ชัดเจน 
 

ข้อสังเกต 
มีการจัดต้ังสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ และมีกิจกรรมร่วมกันกับคณะ  แต่ยังไม่พบ

กิจกรรมที่ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า  
คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.77 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 ได้คุณภาพระดับดี 
 จุดเด่น 

มีคณาจารย์ท่ีมีช่ือเสียงและขีดความสามารถในการทําวิจัย รวมทั้งมีเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกและความพร้อมด้านระบบสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวก และเงินทุน
สนับสนุนการทําวิจัย 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะสังคมศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
และมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมาก  มีโอกาสในการที่จะสร้างผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์เพิ่มขึ้นตามศักยภาพของคณะ 

2. เนื่องจากคณะสังคมศาสตร์ มีจํานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ในรายงาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  หรือ Scopus  ตํ่ากว่าเกณฑ์  ท้ังๆ ที่คณะฯ มีมาตรการจูงใจและสนับสนุนใน
การตีพิมพ์เผยแพร่  คณะฯ ควรหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริง  เช่น  อาจารย์มีภาระการ
สอนมากเป็นต้น  เพื่อหาทางปรับปรุงและแก้ไขได้อย่างตรงจุด 

 
แนวปฏิบัติที่ด ี

   มีการจัดทําแผนงานวิจัยหลักของคณะเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  เร่ือง การพัฒนาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

 
ข้อสังเกต 

  การตีพิมพ์ผลงานวิชาการและงานวิจัยไม่สอดคล้องกับงบประมาณและปัจจัยเก้ือหนุนของคณะ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 

จุดเด่น - 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะสังคมศาสตร์  ควรเร่งรัดดําเนินการจัดทําแผนบริการวิชาการประจําปีท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคมและชุมชน  พร้อมกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จของแผนและโครงการบริการ
วิชาการที่ชัดเจน  

2. คณะสังคมศาสตร์มีศาสตร์ท่ีหลากหลายสาขา  มีโอกาสที่จะใช้องค์ความรู้ต่างๆ ท่ีมีอยู่
ภายในหน่วยงาน ให้บริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

 

แนวปฏิบัติที่ด ี - 
 

ข้อสังเกต 
   มีงานวิจัย และกิจกรรมนิสิตด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการบริการวิชาการหลาย

กิจกรรมที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนบริการวิชาการของคณะได้ 

องค์ประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00  ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
 จุดเด่น  - 

 

 โอกาสในการพัฒนา 
คณะควรดําเนนิการทบทวนแผนการ/โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปรับปรุงแผน

ให้เป็นระบบสอดคล้องกับปรชัญาและธรรมชาติของคณะ  และมีการกําหนดตัวบ่งชี้วัดผลความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน โดยนํากิจกรรมต่างๆ มาดําเนินการในภาพรวมของคณะ  เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 แนวปฏิบัติที่ดี  - 
 

ข้อสังเกต  
คณะสังคมศาสตร์ มีกิจกรรมที่ดําเนินการในด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายใน

ชุมชนมาก  แต่ไม่ได้นํามาบรรจุลงในแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  3.50  ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
 จุดเด่น  - 

 
 โอกาสในการพัฒนา 

คณะสังคมศาสตร์ ควรให้ความสําคัญและเร่งรีบดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์รวมของคณะ รวมท้ังการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการด้านการเงิน และค่าใช้จ่ายท้ังในระดับคณะและ
ระดับหลักสูตร 

 
 แนวปฏิบัติที่ดี  - 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1   
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
ข้อมูลพืน้ฐานบนระบบ QAIS จํานวน

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 102
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 48
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 54

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 51
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 33
จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 18

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 20

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 22
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 9
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 13

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 5
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า -
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 4,870.84
ระดับอนุปริญญา -
ระดับปริญญาตรี 3,634.41
ระดับ ป.บัณฑิต -
ระดับปริญญาโท 684.94
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -
ระดับปริญญาเอก 1.96

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,334,491.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,334,491.00

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 35,728,880.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
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ข้อมูลพืน้ฐานบนระบบ QAIS จํานวน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 35,728,880.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 93
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 93

จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 3
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 9 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9

จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 25
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ 3 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 9
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
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ข้อมูลพืน้ฐานบนระบบ QAIS จํานวน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 
วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 7 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7

ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 3
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

3
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ข้อมูลพืน้ฐานบนระบบ QAIS จํานวน
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาํแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
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ประธานประเมินฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ 
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการประเมินฯ 

คณบดี รองคณบดี และบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการ 
ประเมินฯ พร้อมแนะนําผู้บริหาร 

คณะกรรมการประเมินฯ รับฟังรายงาน 
ผลการดําเนินงานของคณะสังคมศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์ และซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ รับทราบ  

คณะกรรมการประเมินฯ ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารและ
บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ 


