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เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร             
จํานวน  ๑  ฉบับ 

                           

ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพชร  กําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในระหวางวันท่ี ๒-๓ สิงหาคม  ๒๕๕๓  นั้น  บัดนี้คณะผูตรวจ
ประเมินไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เรียบรอยแลว  
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี ้
     

   ในการนี้  จึงขอความอนุเคราะหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  พิจารณารายงาน
ดังกลาว  หากเห็นชอบหรือมีขอทักทวงประการใด   กรุณาแจงใหประธานคณะผูตรวจประเมินทราบ  
โดยทํารายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติมและสงใหคณะผูตรวจประเมินทราบ  เพ่ือดําเนินการแกไข  ดวยความ
ขอบพระคุณยิ่ง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 
 
 
   
 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.วัฒนา  พัดเกต)ุ 
ประธานคณะผูตรวจประเมินภายใน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



1.  บทสรุปผูบริหาร 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร : 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิมคือคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดตั้งข้ึน
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาว หัวหนาหนวยงานเรียก หัวหนาคณะ ตอเม่ือมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 
คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปล่ียนเปนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หัวหนา
หนวยงาน เรียกวาคณบดี ปจจุบันเปนหนวยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547    

สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ตั้งอยูที่อาคารเรียน 3  ซึ่งเปนอาคารหลัก
ในการจัดการเรียนการสอน  และมีอาคารดนตรี  อาคารศิลปะ  อาคารสํานักวิทยบริการฯ  หองนาฏศิลป  
เปนอาคารประกอบที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะทาง  บริหารวิชาการโดยแบงเปน  10 โปรแกรมวิชา  
ประกอบดวย โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชานิติศาสตร  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชานาฏศิลป
และการละคร โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป และโปรแกรม
วิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ และมีศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตร  (GIS)  ศูนยสงเสริมและพัฒนา
เครือขายชุมชนทองถิ่นดานประชาธิปไตย ศูนยคอมพิวเตอรประจําคณะ และหองสมุดกฎหมาย เปนแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูที่อยูในความรับผิดชอบของคณะ 

ปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนักศึกษาทุกประเภท รวมทั้งส้ิน 2,184 
โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จํานวน 897 คน นักศึกษาภาค กศ.บป. จํานวน 1,147 คน และ
นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 140 คน (ระดับปริญญาโทบริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจํา
สาขา ประสานการบริหารโดยหนวยประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

ขอมูลดานบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บุคลากรสายสอน จําแนกตาม ตําแหนง
ขาราชการ จํานวน 31 คน ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน ตําแหนงอาจารยประจําตาม
สัญญาจาง จํานวน 15 คน รวมจํานวนทั้งส้ิน 51 คน และบุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวนทั้งส้ิน 6 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

งานบริการธุรการ 
 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 

1. หนวยงานสารบรรณ 
2. หนวยการประชุม 
3. หนวยเลขานุการ 
4. หนวยการเจาหนาท่ี 
5. หนวยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
6. หนวยประชาสัมพันธ 
7. หนวยพัฒนาระบบราชการและประกัน   
    คุณภาพการศึกษา 
8.หนวยการเงินและพัสดุ 
9. หนวยนโยบายและแผน 
10. หนวยบริการการจัดการเรียนการสอน 

 

โปรแกรมวิชา 
 

หนวยกิจการนักศึกษา 

 

ศูนย 

1.  รัฐประศาสนศาสตร 
2.  นิติศาสตร 
3.  การพัฒนาชุมชน 
4.  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5.  ภาษาจีน 
6.  นาฏศิลปและการละคร 
7.  วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
8.  สารสนเทศศาสตร 
9.  อัญมณีและเคร่ืองประดับ 
10.ภาษาไทย 

1.  ศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 
2. ศูนยสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ชุมชนทองถิ่นดานประชาธิปไตย 
3.  ศูนยคอมพิวเตอรคณะ 
4.  ศูนยฝกประสบการณวชิาชีพ 
5.  หองสมุดกฎหมาย 

แผนภูมิการบริหารงานแผนภูมิการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  



 
 

คณบดี 

 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝายวางแผนและพัฒนา 
และหัวหนาสํานักงาน 

หัวหนาศูนย 
1. ศูนยสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร (GIS) 
2. ศูนยสงเสริมและพัฒนา

เครือขายชุมชนทองถิ่น
ดานประชาธิปไตย 

3. ศูนยคอมพิวเตอร 
4. ศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 

 

รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษาและวิจัย 

 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 

1. งานพัฒนาหลักสูตร 
2. งานพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3. งานประเมินการสอน 
4. งานพัฒนาบุคลากรดาน

วิชาการ 
5. งานวิจัยพัฒนาการเรียน

การสอน 

1. ยุทธศาสตร/โครงการ 
2. งานแผนระยะส้ันและระยะ

ยาว 
3. งานแผนปฏิบัติการประจําป 
4. งานจัดทํารายงานประจําป 
5. งานกํากับและติดตาม

โครงการแผนปฏิบัติการ 
6. งานรายงานการใช

งบประมาณรายไตรมาส 

1. งานประกันคุณภาพ
การศึกษา SAR, กพร. 

2. งานการพัฒนางานวิจัย
คณะและทองถิ่น 

3. งานแผนบริหารความเส่ียง 
4. งานแผนความตองการ

อัตรากําลังของคณะ 
5. งานบริหารโครงการ รป.บ. 

1. งานสงเสริมกิจการนักศึกษา 
2. งานกองทุนกูยืมเรียน 
3. งานทุนการศึกษา 
4. งานพัฒนาคุณลักษณะ

นักศึกษา 
5. งานสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม, กิจการกีฬา, 
กิจกรรมเชียร, กิจกรรม



 
 

 
 

ผูชวยศาสตราจารยมัย ตะติยะ 
คณบด ี

   

 

 

 
ผูชวยศาสตราจารยเชวงศักดิ์ เขียวเขิน 
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

และหัวหนาสํานักงาน 

 อาจารยสุชิน รอดกําเหนิด 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

   

 

 

 
อาจารยกมลวัฒน ภูวิชิต 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต 
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ

การศึกษาและการวิจัย 

 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



 

 

 

 

 

 
อาจารยบุญญาบารมี สวางวงศ 

ประธานโปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสนศาสสตร 

 อาจารยอัจฉราวรรณ  รูปดี 
ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป 

และการละคร 

 ผูชวยศาสตราจารยศุภพงศ ยืนยง 
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป

และประยุกตศิลป 

 

 

 

 

 
ดร.ประดิษฐ นารีรักษ 

ประธานโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 ดร.วิทยา คามุณี 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การพัฒนาชุมชน 

 อาจารยวัลลภ ทองออน 
ประธานโปรแกรมวิชาอัญมณีและ

เครื่องประดับ 

 

 

 

 

 
อาจารยสุชิน รอดกําเหนิด 

ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารยชนาฎ จันทะโก 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
 ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกล่ินจันทร 

ประธานโปรแกรมวิชา 
สารสนเทศศาสตร 

 
 

 

 

  

อาจารยสายพิณ พิกุลทอง กูรุง 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน

 รองศาสตราจารยดร.ศรัณย วงศคําจันทร 
ผูประสานงานปรัชญาและศาสนา 

 ผูชวยศาสตราจารยกวี ครองแกว 
ผูประสานงานวิชาดนตรี 



จุดประสงคของการกอตั้ง  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิมคือคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดตั้งข้ึน

ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาว หัวหนาหนวยงานเรียก หัวหนาคณะ ตอเม่ือมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 
คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปล่ียนเปนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หัวหนา
หนวยงาน เรียกวาคณบดี ปจจุบันเปนหนวยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ.2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547    
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3. บทนํา 
 
 3.1  สรุปขอมูลพื้นฐานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (จุดเนน , สัณฐานโดยยอ) 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบไปดวยอาคารสถานที่ จํานวน 3 อาคาร 
ประกอบไปดวย 1) อาคารเรียน 3 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 2) อาคารดนตรี และ 3) 
อาคารศิลปะ อาคารเรียน 3 ซึ่งเปนอาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 3 ชั้น ประกอบดวย ชั้นที่ 
1 ประกอบดวย สํานักงานคณบดี, หองพักอาจารย, ศูนยคอมพิวเตอรประจําคณะ, ศูนยภูมิสารสนเทศ 
และหองประชุมสํานักงานคณบดี ชั้นที่ 2 ประกอบดวย หองพักอาจารย, หองจัดการเรียนการสอน, ศาล
จําลอง, หองสมุดกฎหมาย และหองประชุมพิกุล และชั้นที่ 3 ประกอบดวย หองจัดการเรียนการสอน และ
หองประชุม สําหรับอาคารดนตรี ประกอบดวย หองปฏิบัติการดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล และ
อาคารศิลปะ จัดการเรียนการสอนดานศิลปะในแขนงตางๆ 
เอกลักษณหรือวฒันธรรมของหนวยงาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะที่มีความหลากหลายในศาสตรและ 
สาขาวิชาตางๆ แตในความแตกตางนี้ไมไดแสดงถึงความแตกแยกแตอยางใด แตแสดงถึงวัฒนธรรมของ
หนวยงานที่มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวรวมกัน มีการทํางานเปนทีม รวมคิด รวมทํา รวมสราง รวมพัฒนา 
และวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดแสดงออกมาผานอักษรภาษาอังกฤษ 8 ตัวอักษร 
ดังนี้ 

H  =  Honesty  ซื่อสัตย 
U  =  Unity  สามัคคี 
S  =  Sodality  นับพี่นอง 
O  =  Ownership  เปนเจาของ 
K  =  Kindness  เมตตา 
P  =  Punctuality  ตรงตอเวลา 
R  =  Responsibility  รับผิดชอบ 
U  =  Universal  มองการณไกลมุงสูสากล 

 

“ซื่อสัตย สามัคคี นับพี่นอง เปนเจาขององคกร เอ้ืออาทรพรอมเมตตา 
ไมผลัดวันประกันพรุง  มุงเวลา  สืบเสาะหา สูโลกกวางอยางยั่งยืน” 
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4.  วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 
4.1. การวางแผนและการประเมิน  (กอน ระหวาง  และหลังการตรวจเยี่ยม) 
 1)  การเตรียมการของคณะกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน 
      1.1  การเตรียมเอกสาร 
  -  การจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามรูปแบบการจัดทํา

รายงานของ สกอ. 
  -  หนวยงานเตรียมเอกสารอางอิงตามตัวบงชี้  ไว ณ หองประชุม                  

คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร  และล้ิงคเขาระบบ Che qa  online 
  -  เตรียมคอมพิวเตอรและการตอเชื่อมเครือขาย  
      1.2  การเตรียมบุคลากร   
  - เตรียมบุคลากรประสานบุคลากรผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับ   เชน  ผูรับผิดชอบ

รายตัวบงชี้   ผูใชบัณฑิต  นักศึกษาปจจุบัน   ศิษยเกา   ตัวแทนผูปกครอง   ผูใชบัณฑิต  ภาคเอกชนและ
รัฐบาล  โดยมีรายละเอียดขอมูลผูรับการสัมภาษณ พอสังเขป  และมอบใหกับคณะกรรมการตรวจประเมิน 

  - จัดบุคลากร เพื่อทําหนาที่เปนเลขานุการในการตรวจประเมิน  และติดตามตาม     
ผูประเมิน  ตลอดจนประสานงานระหวางผูประเมินกับบุคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ   

  -  จัดเตรียมบุคลากรเพื่อรับสัมภาษณ  และตอบคําถามรายตัวบงชี้ในระดับคณะ 
      1.3  การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน   

- จัดเตรียม  หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพื่อรองรับคณะ
ผูตรวจประเมินภายในระดับคณะจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เพื่อตอนรับผูประเมินภายในจากภายนอกและผูเกี่ยวของในเวลา     
10.00  น.   

-เตรียมหองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สําหรับตรวจเอกสาร  
และสัมภาษณ  ผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดแก   นักศึกษาปจจุบัน   ศิษยเกา  ตัวแทนผูปกครอง  ผูใชบัณฑิต  
ภาคเอกชนและรัฐบาล 

       1.4  การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน   
  -ประสานขอเรียนเชิญผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร

ผูประเมินของ สกอ.  เปนคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ  อยางไมเปนทางการ จํานวน  5  ทาน   
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน  2  ทาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 2 ทาน  และ                 
ผูประเมินภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จํานวน  1 ทาน   

-ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ  เปนลายลักษณอักษร พรอมแนบ
กําหนดการตรวจประเมินและแบบรายงานการประเมิน 
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  -จัดทําคําส่ังตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย พรอม
แนบกําหนดการตรวจประเมินและแบบรายงานการประเมิน 

  - จัดสงรายงานการประเมินตนเองระดับคณะผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส  และ
เอกสารรูปเลม 

 
2)  การดําเนินการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมิน

คุณภาพ         ดําเนินการตรวจประเมินภายใน คณะในระหวางวันที่  2-3  สิงหาคม  2553  ดังนี้   
  1)  วัน   2  สิงหาคม  2553    ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร   
   เวลา  10.00 น.   
-  คณบดีกลาวตอนรับคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  
  -  แนะนําผูบริหารคณะและผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพตามองคประกอบ 

และตัวบงชี ้
  -  แนะนําการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
  -  ประธานคณะผูประเมินคุณภาพภายในกลาว เปดประชุม 
  -  คณะผูประเมินคุณภาพภายในแนะนําคณะผูประเมิน 
  - ชี้แจงวัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพการศึกษา   พรอมบรรยายพิเศษ

เร่ืองวิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑของ สกอ. 
เวลา  10.30 น.  ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณผูรับผิดชอบรายตัวบงชี ้
เวลา  13.00 น. 

  - เตรียมบุคลากรประสานบุคลากรผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับ   เชน  
ผูรับผิดชอบรายตัวบงชี้   ผูใชบัณฑิต  นักศึกษาปจจุบัน   ศิษยเกา   ตัวแทนผูปกครอง   ผูใชบัณฑิต  
ภาคเอกชนและรัฐบาล  โดยมีรายละเอียดขอมูลผูรับการสัมภาษณ 

 2)  วันอังคารที่  23 สิงหาคม  2553 
   เวลา  8.30 น.  
  -สังเกต / สัมภาษณ  /ตรวจเอกสารหลักฐาน  พรอมทั้งบรรยายวิธีการศึกษา

รายละเอียดและการวิเคราะหขอมูล  การเก็บขอมูลตาม  SAR  ของ คณะ เพิ่มเติม 
    เวลา 13.00 น.  
-สรุปผลการประเมิน คณะ ดวยวาจาและใหขอเสนอแนะตอผูบริหาร คณาจารย  

บุคลากร 
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3)  การจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในขณะตรวจเยี่ยม  และ

ภายหลังการตรวจเยี่ยม  (ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 
  ขณะตรวจเยี่ยม   
    1.  คณะผูประเมินประชุมวิเคราะหผลการตรวจประเมินเพื่อสรุปเพิ่มเติมจากการ
วิเคราะหเอกสาร และจัดทํารายงานเบื้องตนเพื่อนําเสนอผลการประเมิน จุดเดน และขอเสนอแนะดวย
วาจา ตอผูบริหาร  คณาจารย  บุคลากร 
    2.  คณะผูตรวจเยี่ยมเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอผูบริหาร คณะ และผูที่เกี่ยวของ 
  ภายหลังการตรวจเยี่ยม 
    1.  ผูประเมินจัดทํารายงานการประเมินฉบับสมบูรณ   เพื่อสงคณะตรวจสอบทักทวง   
กอนเสนอมหาวิทยาลัย 
    2.  ผูบริหารระดับคณะ และผูเกี่ยวของประชุมเกี่ยวกับเร่ืองผลการประเมิน  เพื่อ
วิเคราะห  จุดออน  จุดแข็ง (SWOT  หรือ  SWOT Analysis)  และวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามภารกิจอยางเปนรูปธรรม   จัดทําแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็ง   
กิจกรรมที่ตองดําเนินการ  เวลาในการดําเนินกิจกรรม   เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได
อยางตอเนื่อง 
    3.  ผูบริหารระดับคณะและกรรมการที่เกี่ยวของพิจารณาผลการประเมินเพื่อประโยชน    
ในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในตอไป 
  

4.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเช่ือถือของขอมูล 
1)  กอนการตรวจเยี่ยม  คณะกรอกขอมูลในแตละตัวบงชี้ลงในตารางสรุปการประเมิน

ตามองคประกอบคุณภาพตามตัวตัวบงชี้ของ สกอ.และตัวบงชี้ของสมศ.. โดยมีผลสรุปการประเมินตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา  ดังปรากฏใน (ตารางท่ี ส 1   ผลการประเมินรายตัวบงช้ีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)   โดยกรอกในระดับคณะ ซึ่งในตารางดังกลาว คณะตองกรอกตัวเลขจริง
ทั้งหมดและในกรณีที่ตัวบงชี้ตองการขอมูลเปนสัดสวนหรือคารอยละมหาวิทยาลัยไดกรอกทั้งตัวตั้งและ
ตัวหาร 

2)  ผูประเมินตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลในตารางตามขอ 1) กับรายงานการ
ประเมินตนเองและเอกสาร/หลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอมูล ตลอดจน
ตรวจสอบความผิดปกติอ่ืนๆ ของขอมูล 
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3)  เม่ือพบความไมสอดคลอง และ/หรือ ความผิดปกติของขอมูล   คณะกรรมการจะ
ตรวจสอบ ขณะตรวจเยี่ยม โดยขอดูหลักฐานที่มาของขอมูล และพิจารณาเพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติ  
คณะ  และหนวยงานที่เกี่ยวของชี้แจงหรือแกไขขอมูลใหถูกตองตามความจริง 

4)  เม่ือเห็นชอบขอมูลรวมกันระหวางคณะผูประเมินและผูตอบตามตัวบงชี้ และกลุม
สาขาวิชาจึงใหคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของรับรองขอมูลในตารางขอมูลรายตัวบงชี้ดังกลาว 
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5. ผลการประเมิน 
   5.1  ตารางท่ี ป.1  ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                        1  ใหระบุเปนตัวเลขท่ีสอดคลองกับเกณฑท่ีใชประเมินสําหรับตัวช้ีวัดน้ัน ๆ  เชน  ระบุเปนคารอยละ  หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ  หรือระบุเปนระดับ 

คณะกรรมการประเมิน ประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ = บรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน 

 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

 
เปาหมาย1 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือสัดสวน) x = ไมบรรลุ   

หมายเหตุ  
(เชน เหตุผลของ
การประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบงช้ีที่  1.1 ระดับ 7 ระดับ 7  คะแนน 3 ระดับ  7  3   

93 61 
ตัวบงช้ีที่  1.2 รอยละ 90 

101 
92.08 

73 
83.56  2 

  

ตัวบงช้ีที่  2.1 ระดับ 6 ระดับ 6  คะแนน 3 ระดับ 4  1   
ตัวบงช้ีที่  2.2 ระดับ 7 ระดับ 7 คะแนน 3 ระดับ 7  3   
ตัวบงช้ีที่  2.3 ระดับ 5 ระดับ 5  คะแนน 3 ระดับ 4  2   

41.59-25  41.59-25  
ตัวบงช้ีที่  2.4 

> รอยละ 60 
ของเกณฑมาตรฐาน 25  

66.36  
 25 

66.36   1 
  

ป.ตรี นอยกวารอยละ 20 ป.ตรี รอยละ 21.78 ป.ตรี รอยละ 21.78 
ป.โท รอยละ 70 ป.โท รอยละ 68.32 ป.โท รอยละ 68.32 ตัวบงช้ีที่  2.5 
ป.เอก รอยละ 10 ป.เอก รอยละ 9.90 ป.เอก รอยละ 9.90 

 1 
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คณะกรรมการประเมิน 
ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ = บรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน 

 
ตัวช้ีวัด
คุณภาพ 

 
เปาหมาย1 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือสัดสวน) x = ไมบรรลุ  

หมายเหตุ 
 (เชน เหตุผลของ
การประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR) 

ผศ.รอยละ ..... ผศ.รอยละ 27.72 ผศ.รอยละ 27.27 
รศ.รอยละ ..... รศ.รอยละ 1.98 รศ.รอยละ 1.98 
ศ.รอยละ ..... ศ.รอยละ ..... ศ.รอยละ ..... ตัวบงช้ีที่  2.6 

ผศ. รศ. และ ศ.รวมกัน รอยละ 30 ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน รอยละ 
29.70 

ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน รอยละ
29.70 

 1 

  

ตัวบงช้ีที่  2.7 ระดับ 5 ระดับ 5  คะแนน 3 ระดับ 5  3   

ตัวบงช้ีที่  2.8 5  ขอ 5  ขอ  คะแนน  3 3 ขอ  2   

57 57 ตัวบงช้ีที่  2.9 รอยละ 48 
90 

63.33 
90 

63.33  
2   

45 45 ตัวบงช้ีที่  2.10 รอยละ 50 
57 

78.95 
57 

78.95 
 2   

ตัวบงช้ีที่  2.11 คะแนนเฉล่ีย 3.80 คะแนนเฉล่ีย 4.1042 คะแนนเฉล่ีย 4.278  3  

 8  7 ตัวบงช้ีที่  2.12 รอยละ0.03 
4,841  

0.17  
 4,841 

 0.14 
 3   

ตัวบงช้ีที่  2.13 เฉพาะกลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย 
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คณะกรรมการประเมิน 
ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน บรรลุเปาหมาย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ = บรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน 

 
ตัวช้ีวัด
คุณภาพ 

 
เปาหมาย1 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือสัดสวน) x = ไมบรรลุ 
  

หมายเหตุ 
(เชน เหตุผล

ของการ
ประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน 

SAR) 
ตัวบงช้ีที่  3.1 ระดับ 8 ระดับ 8  คะแนน 3 ระดับ 8  3   
ตัวบงช้ีที่  3.2 ระดับ 4 ระดับ 4  คะแนน 3 ระดับ 4 

 
3   

ตัวบงช้ีที่  4.1 6 ขอ 6 ขอ  คะแนน  3 6 ขอ  3   
ตัวบงช้ีที่  4.2 4 ขอ 4 ขอ  คะแนน 3 4 ขอ  3   

3,576,640 3,225,925 ตัวบงช้ีที่  4.3 15,000 บาท/คน 
48.5 

73,745.15 
48.5 

66,513.92  3 
  

5 2 ตัวบงช้ีที่ 4.4 รอยละ 5 
50.5 

9.90 
50.5 

3.96  1 
 

ตัวบงช้ีที่ 4.5 เฉพาะกลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย 
ตัวบงช้ีที่ 5.1 ระดับ 5 ระดับ 7  คะแนน 3 ระดับ7  3   

 28  28 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 

รอยละ 40 
   50.5 

55.45  
 50.5 

55.45   3 
  

 50  45 
ตัวบงช้ีที่ 5.3 รอยละ 75 

50.5 
99.01  

 50.5 
89.11   3 
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คณะกรรมการประเมิน 
ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ = บรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน 

 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

 
เปาหมาย1 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือสัดสวน) x = ไมบรรลุ   

หมายเหตุ 
(เชน เหตุผลของ
การประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 รอยละ 80 รอยละ 82.20 รอยละ 82.20  2  
ตัวบงช้ีที่ 5.5 1 แหลง 2 แหลง  คะแนน 3 1 แหลง  3   
ตัวบงช้ีที่  6.1 ระดับ 6 ระดับ 6 คะแนน 3 ระดับ 6  3   

ตัวบงช้ีที่  6.2 เฉพาะกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีที่  6.3 เฉพาะกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีที่  7.1 5 ขอ 5 ขอ  คะแนน 3 5 ขอ  3  
ตัวบงช้ีที่  7.2 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน 3 ระดับ 4  3  
ตัวบงช้ีที่  7.3 ระดับ 5 ระดับ 5  คะแนน 3 ระดับ 4  3  
ตัวบงช้ีที่  7.4 ระดับ 6 ระดับ 6 คะแนน 3 ระดับ 5  3  
ตัวบงช้ีที่  7.5 ระดับ 3 ระดับ 3  คะแนน 3 ระดับ 2  2  
ตัวบงช้ีที่  7.6 ระดับ 5 ระดับ 5  คะแนน 3 ระดับ 4 คะแนน 2  2  

4  3  
ตัวบงช้ีที่  7.7 รอยละ 2 

50.5 
7.92  

50 .5 
5.94   3 
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คณะกรรมการประเมิน 
ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ = บรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน 

 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

 
เปาหมาย1 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือสัดสวน) x = ไมบรรลุ   

หมายเหตุ  
(เชน เหตุผลของ
การประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบงช้ีที่  7.8 ระดับ 5 ระดับ 5  คะแนน 3 ระดับ 5  3  
ตัวบงช้ีที่  7.9 ระดับ 8 ระดับ 8  คะแนน 3 ระดับ 8  3  
ตัวบงช้ีที่  8.1 ระดับ 7 ระดับ 7  คะแนน 3 ระดับ 7  3  
ตัวบงช้ีที่  8.2 ระดับ 5 ระดับ 5 คะแนน 3 ระดับ 5  3  
ตัวบงช้ีที่  9.1 ระดับ 6 ระดับ 6  คะแนน 3 ระดับ 6  3  
ตัวบงช้ีที่  9.2 ระดับ 6 ระดับ 6 คะแนน 3 ระดับ 6  3  
ตัวบงช้ีที่  9.3 ระดับ 5 ระดับ 5 คะแนน 3 ระดับ 5  3  
ตัวบงช้ีที่  10.1 ..... ขอ 5 ขอ  คะแนน 3 5 ขอ  3  
ตัวบงช้ีที่  10.2 ..... ดาน 3 ดาน  คะแนน 3 3 ดาน  3  
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5.2 ตารางท่ี ป.2 ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ  
 

ค ผลการประเมิน 
<= 1.50 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51-2.00 การดําเนินงาน คุณภาพระดับพอใช 
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพระดับด ี
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพระดับดีมาก 

ตัวบงช้ี สกอ. ตัวบงช้ีสกอ. + สถาบัน 

 
 
 

องคประกอบคุณภาพ 

I P O รวม I P O รวม ตัวบงช้ี สกอ. ตัวบงช้ี สกอ. + สถาบัน 

1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ - 3.00 2.00 2.50 - 3.00 2.00 2.50 ดี ดี 
2. การเรียนการสอน 1.00 2.20 2.50 2.00 1.00 2.20 2.00 2.50 พอใช พอใช 
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 ดีมาก ดีมาก 
4. การวิจัย 3.00 3.00 1.00 2.50 3.00 3.00 1.00 2.50 ดี ดี 
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 3.00 3.00 2.67 2.80 3.00 3.00 2.67 2.80 ดีมาก ดีมาก 
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 ดีมาก ดีมาก 
7. การบริหารและการจัดการ 2.00 3.00 2.67 2.78 2.00 3.00 2.67 2.78 ดีมาก ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 ดีมาก ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 3.00 3.00 3.00 - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 
10. องคประกอบตามนนโยบายรัฐบาล สถานศึกษา3 ดี (3 D)  - - - - - 3.00 3.00 3.00 - ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 1.83 2.81 2.46 2.55 1.83 2.82 2.50 2.57 ดีมาก ดีมาก 
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี ดีมาก พอใช ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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  5.3 ตารางท่ี ป. 3  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน 
 

ค ผลการประเมิน 
<= 1.50 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51-2.00 การดําเนินงาน คุณภาพระดับพอใช 
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพระดับดี 
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพระดับดีมาก 

ตัวบงช้ี สกอ. ตัวบงช้ีสกอ. + สถาบัน 

 
 
 

มาตรฐาน 

I P O รวม I P O รวม 
ตัวบงช้ี สกอ. ตัวบงช้ี สกอ. + 

สถาบัน 
มาตรฐานท่ี 1  ดานคุณภาพบัณฑิต - - 2.50 2.50 - - 2.60 2.60 ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2   

  ก. ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 2.00 3.00 2.60 2.81 2.00 3.00 2.60 2.81 ดีมาก ดีมาก 

  ข. ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 1.80 2.56 2.25 2.28 1.80 2.60 2.25 2.32 ดี ดี 

มาตรฐานท่ี 3  ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู 

- 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมของ ทุกมาตรฐาน 1.83 2.81 2.46 2.55 1.83 2.82 2.50 2.57 ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี ดีมาก พอใช ดีมาก ดี ดีมาก   
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  5.4  ตารางท่ีป. 4  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 

 ผลการประเมิน 
<= 1.50 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51-2.00 การดําเนินงาน คุณภาพระดับพอใช 
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพระดับดี 
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพระดับดีมาก 

ตัวบงช้ี สกอ. ตัวบงช้ีสกอ. + สถาบัน 

 
 
 

มุมมองดานการบริหารจัดการ 

I P O รวม I P O รวม 
ตัวบงช้ี สกอ. ตัวบงช้ี สกอ. + 

สถาบัน 
1.ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดเสีย 2.00 2.83 2.50 2.56 2.00 2.86 2.56 2.61 ดีมาก ดีมาก 
2.ดานกระบวนการภายใน - 2.71 2.67 2.70 - 2.71 2.67 2.70 ดีมาก ดีมาก 
3.ดานการเงิน 3.00 3.00 - 3.00 3.00 3.00 - 3.00 ดีมาก ดีมาก 
4.ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 1.33 2.83 2.00 2.27 1.33 2.83 2.00 2.27 ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

1.83 2.81 2.46 2.55 1.83 2.82 2.50 2.57 ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี ดีมาก พอใช ดีมาก ดี ดีมาก   
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5.5  จุดแข็ง/แนวทางพัฒนา/ขอเสนอแนะท่ัวไปในการเตรียมการตรวจประเมินและจัดทํา SAR   
     จุดแข็ง 

1. ผูบริหาร  คณาจารย พนักงาน และเจาหนาที่ใหการตอนรับคณะผูตรวจประเมินอยางดียิ่ง 
2. มีความรวมมือ  รวมใจกันในการเขารับการตรวจประเมินและจัดทําSAR 

 
ขอเสนอแนะท่ัวไปในการเตรียมการตรวจประเมินและจัดทํา  SAR   
1. ควรจัดเอกสารใหสอดคลองกับตัวบงชี้ในแตละตัวบงชี ้

    
5.6  ขอสรุปตามองคประกอบคุณภาพ  (จาก ป.2) 

      ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา  2552  ตามองคประกอบคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย  10  องคประกอบ  พบวามีผลการประเมินเฉล่ีย  เทากับ 2.57  อยูในระดับ ดีมาก สามารถ
จําแนกตามองคประกอบไดดังนี ้

องคประกอบที่  1   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินงาน        
มีคาเฉล่ียเทากับ  2.50  อยูในระดับ ด ี

องคประกอบที่  2 การเรียนการสอน คาเฉล่ียเทากับ 2.00 อยูในระดับ พอใช 
องคประกอบที่  3   กิจกรรมการพัฒนานสิิตนักศึกษา  คาเฉล่ียเทากับ 3.00  

อยูในระดับ ดีมาก 
องคประกอบที่  4 การวิจัย  คาเฉล่ียเทากับ 2.50  อยูในระดับ ด ี
องคประกอบที่  5 การบริการวิชาการแกสังคม  คาเฉล่ียเทากับ 2.80  

อยูในระดับ ดีมาก 
องคประกอบที่  6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  คาเฉล่ียเทากับ 3.00  

อยูในระดับ  ดีมาก 
องคประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ  คาเฉล่ียเทากับ  2.78   

อยูในระดับ  ดีมาก 
องคประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ  คาเฉล่ียเทากับ  3.00   

อยูในระดับ  ดีมาก 
องคประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  คาเฉล่ียเทากับ 3.00  

อยูในระดับ  ดีมาก 
องคประกอบที่  10 ตามนนโยบายรัฐบาล .สถานศึกษา 3 ดี (3 D)  

คาเฉล่ียเทากับ  3.00  อยูในระดับ ดีมาก 
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5.7 ขอสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน  (จาก ป.3) 
       ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา  2552  ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัย  มีผลการประเมินเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน  เทากับ 2.57  อยูในระดับ ดีมาก
สามารถจําแนกตามมาตรฐาน  ไดดังนี ้

มาตรฐานที่  1  ดานคุณภาพบัณฑิต  คาเฉล่ียเทากับ 2.60  อยูในระดับ ดีมาก 
มาตรฐานที่  2  การบริหารจัดการอุดมศึกษา   
     (ก)  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารอุดมศึกษา  คาเฉล่ียเทากับ 2.81         

อยูในระดับ ดีมาก 
     (ข)  มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา   คาเฉล่ียเทากับ  2.32          

อยูในระดับ  ด ี
มาตรฐานที่  3  ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

คาเฉล่ียเทากับ  3.00  อยูในระดับ  ดีมาก 
         จากผลการประเมินในแตละมาตรฐานขางตน  สรุปไดวาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา อยูในระดับ ดีมาก  มี 3 มาตรฐาน คือ  
มาตรฐานที่  1  คาเฉล่ียเทากับ  2.60  มาตรฐานที่  2  ไดแก  มาตรฐาน  (ก)  คาเฉล่ีย  2.81 
มาตรฐานที่  3  คาเฉล่ียเทากับ  3.00  และ ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา อยูในระดับ  ดี   
มี 1 มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานที่  2  (ข)  มีคาเฉล่ีย  2.32 
 

5.8  ขอสรุปประเมินตนเองตามมมุมองดานการบริหารจัดการ  (จาก ป.4) 
     ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา  2552 ตามมุมองดานการบริหารจัดการ  
มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้  เทากับ 2.57 อยูในระดับ ดีมาก จําแนกเปนดาน  4  
ดาน  ดังนี ้

1.  ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียมีคาเฉล่ีย 2.61 อยูในระดับ ดีมาก 
2.  ดานกระบวนการภายในมีคาเฉล่ีย  2.70  อยูในระดับ ดีมาก 
3.  ดานการเงิน  มีคาเฉล่ีย 3.00  อยูในระดับ  ดีมาก 
4.  ดานบุคลากร  การเรียนรูและนวัตกรรม  มีคาเฉล่ีย  2.27 อยูในระดับ ด ี

 
6.  วิธีปฏิบัติท่ีดี /นวัตกรรม 

1.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันที่สามารถนําไปเผยแพรและเปนแนวปฏิบัติที่ดีใหกับหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอก 
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7. จุดแข็ง /จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง  /ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
 
องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  และแผนดําเนินงาน   
จุดแข็งขององคประกอบ 
- 

จุดออนขององคประกอบ 
- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถาม)ี 
  -  มีกระบวนการพัฒนาแผลกลยุทธที่ดี  เปดโอกาสใหมีสวนรวม 
 -  มีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน  มีการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานอยางชัดเจน 
  
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ตัวบงช้ีท่ี  1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนการ
ดําเนินงานและมีการกําหนด   ตัวบงชี ้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  
  -  ปณิธานยังมิไดสะทอนเอกลักษณ  หรือจุดเดนของคณะและศาสตรในคณะ 
 -  วัตถุประสงคไมครบตามพันธกิจ 
 -  ยังไมไดแสดงความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรของชาติ  และแผนกลยุทธของสถาบันกับแผนกลยุทธ
ของคณะ 
 -  การรายงานการดําเนินการตามแผน (เกณฑขอ 4)  ควรแยกกิจกรรมโครงการตามภารกิจ  เพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบ 
 -  มีการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานปละ 2 คร้ัง  แตมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  
การมใชรายงานการประเมินตนเองตามคํารับรองกับ ก.พ.ร. อาจไมเหมาะสมเพราะจํานวนตัวบงชี้แตกตาง
จากที่คณะกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ (ก.พ.ร. – 40  ตัวชี้วัด,  แผนปฏิบัติการ  91  ตัวชี้วัด) เพราะฉะนั้น
จึงควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเพื่อรายงานรอบ  6  เดือนดวย  
 
ตัวบงช้ีท่ี  1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด   
 -  จํานวนตัวชี้วัดมากเกินไป  และไมใชตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจําป  เปนแตเพียงตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ 
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องคประกอบท่ี  2  การเรียนการสอน 
จุดแข็งขององคประกอบ 
  -  ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยูในระดับมากถึง
4.278 
  -  นักศึกษาและศิษยเกาของคณะฯไดรับรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพจํานวนมากถึง 7 คนและ
หลากหลายสาขา  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชา 
  -  คณะมีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  -  นักศึกษาและบัณฑิต (จากการสอบถามในบางหลักสูตร) ไดรับความพึงพอใจจากหนวยงานและผูใช
บัณฑิต  นอกจากนี้นักศึกษาและศิษยเกายังไดรับการประกาศเกียรติคุณ  ยกยอง  ในดานตางๆอีกดวย 
 
จุดออนขององคประกอบ 
  -  หลักสูตรบางสวนของคณะยังขาดความยืดหยุน  เชน  วิชาเอกเลือก  ซึ่งควรเปดกวางไวในแผนการ
ศึกษา 
  -  คณะยังมีคา  FTES  ของนักศึกษาตออาจารยประจําคอนขางสูง  ซึ่งผลตอสัดสวนอาจารยทีมี่คุณวุฒิ  
และตําแหนงทางวิชาการอยูในระดับต่ํา 
  -  คณะยังไมไดนําผลการวิเคราะห  ผลการประเมิน  มาปรับปรุงพัฒนา 
วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถาม)ี 
  -  
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
 ตัวบงช้ีท่ี  2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
 ขอสังเกต 
 -  ไมพบหลักฐานการทบทวนแผนรับนักศึกษาตามที่รายงานผลการดําเนินการ    
 -  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  เปนขอมูลรวมของมหาวิทยาลัย  ไมสะทอนระดับคณะ 
 -  ไมพบหลักฐาน  เกณฑระดับ  5  (การนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักฐานประจําป
การศึกษาไปปรับปรุง) 
 ขอเสนอแนะ 
 -  ควรระบุหลักฐานการทบทวนแผนรับนักศึกษาตามที่รายงานผลดําเนินงาน 
 -  คณะควรมีขอมูลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของคณะเอง 
 -  ควรระบุหลักฐานเกณฑระดับ 5  หากยังไมมีคณะควรนําขอมูลการมีงานทําบัณฑิต  เงินเดือนข้ันตน  
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ฯลฯ  มาเขาวาระการประชุม  เพื่อวิเคราะหและมีมติแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตร 
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 -  เนื่องจากจะครบรอบระยะเวลาของการผลิตบัณฑิต  คณะควรเพิ่มการวิเคราะหความตองการของตลาด  
แรงงานสังคม  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 -  การบริหารกิจการของหลักสูตรนั้น  คณะควรมีระบบดูแลนักศึกษา  โดยเฉพาะที่อยูในกลุมเส่ียง  เชนผล
การเรียนไมถึง 2.00  โดยใหอาจารยที่ปรึกษารายงานผลการเรียนของนักศึกษากลุมนี้ตอคณะ  เพื่อหา
แนวทางปองกันแกไขตอไป 
  - คณะอาจเสนอแนะมหาวิทยาลัย  ใหพัฒนาระบบ  E- Registrar  เพื่อใหคณะที่ปรึกษาและอาจารย
ผูสอนสามารถตอดตามผลการเรียนของนักศึกษาไดงายข้ึน   
ตัวบงช้ีท่ี  2.2  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ขอช่ืนชม 
 -  คณะมีการประเมินการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใหนักศึกษาเปนผูประเมิน 
 -  มีการวิเคราะหศักยภาพผูเรียน  
 -  มีโปรแกรมวิชาที่มีเว็บลิงคแหลงความรู  เชน  โปรแกรมวิชานิติสาสตร  และมีโปรแกรมวิชา  เชน      
วิจิตรศิลป  เผยแพรความรูเคล็ดลับวิชา  ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษาและผูเขาเยี่ยมชม 
 ขอเสนอแนะ 
 -  คณะสามารถเพิ่มหลักฐานเกณฑระดับ 1  ได  คือ  โครงสรางการบริหารที่มีรองคณะบดีฝายวิชาการเปน
ผูกํากับดูแล  และเปนกลไกการใหความรูความเขาใจกับผูสอน   
 -  วิธีหนึ่งที่แสดงถึงการเนนผูเรียนเปนสําคัญ  คือ  วิชาเอกเลือกในกรณีที่คณะไมสามารถใหนักศึกษา
เลือกตามใจไดอันเนื่องจากภาระงานของอาจารยคณะอาจใชวิธีการใหนักศึกษาไปเลือกกันเอง  เชน  ได
มากสุด  3  วิชา  แลวคณะก็ใหโปรแกรมวิชาเปดตามประสงคของนักศึกษา  และเพื่อความยืดหยุนของ
หลักสูตรการปรับปรุงคร้ังตอไป  วิชาเอกเลือกควรระบุรายวิชาในแผนการศึกษาในลักษณะเปดเชน 
256XXX 
 -  ควรมีเว็บที่ครบสมบูรณทุกโปรแกรมวิชา  และหากมีเกร็ดความรูเฉพาะดานจะเปนประโยชนตอ
นักศึกษา  เชน  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  อาจจะมี  Word a day  หรือ  Idiom  ที่แปลจากสํานวนไทย  ก็
จะเกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวย 
 -  การประเมินผลการเรียนตามพัฒนาการของผูเรียนนั้น  อาจจัดในลักษณะ  เชน  ป 1  มีคะแนนชั้น  ป 2  
มีคะแนนเขียนบทความ  ป  3  มีคะแนนวิจัย  ป  4  มีคะแนนบทความวิจัย  เปนตน 
 -  ควรนําผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษามาปรับปรุงในทุกรายวิชา  ซึ่งอาจใชวิธีนําเขาวาระการ
ประชุม  เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแกไข  และใหอาจารยผูสอนรายงานผลการปรับปรุงพัฒนา-  
 ตัวบงช้ีท่ี  2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน  การสอน ซึ่งบุคคล 
องคกรและชุมชน  ภายนอกมีสวนรวม 
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ขอช่ืนชม 
 -  คณะไดเชิญผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทั้งในทองถิ่นและนอกทองถิ่นมามีสวนรวมในการเรียนการ
สอนเปนจํานวนมาก  ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักศึกษาและเปนการสรางชื่อเสียงใหกับคณะได 
 ขอสังเกต 
 -  พบผลการประเมินการเรียนการสอนของผูทรงคุณวุฒิบางหลักสูตร 
ขอเสนอแนะ 
 -  คณะควรดําเนินการตัวบงชี้ที ่ 2.3  ใหครบทุกหลักสูตรตามที่เกณฑมาตรฐานกําหนด 
 -  สําหรับการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของ  บุคคล  องคกร  ชุมชน  นั้นคณะควรนําผล
การประเมินเขาวาระเพื่อพิจารณา  ในการจะคงมีผูทรงคุณวุฒิคนเดิม  หรือปรับเปล่ียนผูทรงคุณวุฒิ 
 
 ตัวบงช้ีท่ี  2.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ขอเสนอแนะ 
 -  เปนไปไดหรือไมที่จะเสนอใหมหาวิทยาลัย  ดูแล  รับผิดชอบวิชาศึกษาทั่วไป  เพื่อลดภาระงานสอนของ
อาจารย  และคา  FTES  ลดลง 
 
 ตัวบงช้ีท่ี  2.5  สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท   ปริญญาเอก  หรือ  เทียบเทา
ตออาจารยประจํา  
 ขอเสนอแนะ 
 -  คณะอาจออกแบบใหอาจารยแตละทานวางแผนโดยใชกําหนด ป พ.ศ. ที่ตองการศึกษาตอ  โดยเฉพาะ
อาจารยที่อายุยังนอย  และมีวุฒิเพียงปริญญาตรี 
 -  โปรแกรมวิชาที่มีศักยภาพ  เชน  นิติศาสตร  ศึกษาตอระดับปริญญาเอก  คณะควรผลักดันบุคลากร
ภายใน 
  
 ตัวบงช้ีท่ี  2.6  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย   รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย   
  ขอเสนอแนะ 
 -  สนับสนุนใหคณาจารยลงทําผลงาน 
 -  คณะอาจออกแบบใหอาจารยแตละทานวางแผนโดยใหกําหนด ป พ.ศ.  ที่จะทําผลงานทางวิชาการ  
(ถือเปนการใหคําม่ันสัญญาอยางหนึ่ง)  เพื่อบุคลากรจะไดตื่นตัวตลอดเวลา 
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 ตัวบงช้ีท่ี  2.7  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย   
   ขอเสนอแนะ 
 -  คณะควรแจงชองทาง การอุทธรณรองทุกข  ใหบุคลากรในคณะทราบ 
  
ตัวบงช้ีท่ี  2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 - 
ตัวบงช้ีท่ี  2.9  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป    
 - 
ตัวบงช้ีท่ี  2.10  รอยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีทีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ   
 - 
ตัวบงช้ีท่ี  2.11  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  
 -  ใชผลประเมินเฉพาะตามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 

 
ตัวบงช้ีท่ี  2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน รอบ 5  ป ที่ผานมาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณ  ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม  กีฬา  สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  กีฬา สุขภาพ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม และ ดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 - 
 
องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา   
จุดแข็งขององคประกอบ 
- นักศึกษาของคณะฯมีบุคลิกภาพกลาแสดงออก  และมีภาวะผูนํา 
 -นักศึกษาภูมิใจในการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 -นักศึกษาพึงพอใจกับส่ิงอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ที่คณะจัดสรรให 
-  นักศึกษาทีมองคการมีความเขาใจเร่ืองกระบวนการ PDCA  เปนอยางด ี
จุดออนขององคประกอบ 
 - 
วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถาม)ี 
 - 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ตัวบงช้ีท่ี  3.1  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
-  ขอขยายพื้นที่หองสมุดนิติศาสตรใหเปนเอกเทศไมรวมอยูกับหองพักอาจารยสาขานิติศาสตรเพราะ
บางคร้ังอาจารยจะพูดคุยกันเสียงดังทําใหไมมีสมาธ ิ
-  นักศึกษาสารสนเทศเสนอใหมีหองปฏิบัติการทางดานสารสนเทศศาสตรโดยเฉพาะเพื่อจะไดเปนแหลง
เรียนรูของนักศึกษาของสาขาวิชา 
-  อยากใหขยายโรงอาหาร  เพราะตอนนี้นักศึกษามีจํานวนเพิ่มมากข้ึน  ทําใหที่นั่งไมเพียงพอ 
- นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยอยากใหคณะหาแนวทางที่สามารถเรียนเทียบวุฒิครูได 
- หองเรียนไมเพียงพอ 
ตัวบงช้ีท่ี  3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค  
 - อยากใหนักศึกษาของคณะฯมีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพราะสังคมในปจจุบันมีการ
เปล่ียนแปลงอยางมาก 
 - ควรเนนทางดาน IT  มากข้ึนเพื่อใหทันกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ใหมีความใฝรู และสนใจเรียนรูงาน  เพื่อสรางความแข็งแกรงในการประกอบวิชาชีพ 
-  คณะควรชี้แจงหรือแนะแนวทางในการทํางานเพื่อจะไดทํางานไดตรงกับสายงานและสาขาวิชาที่จบมา 
 
องคประกอบท่ี 4   การวิจัย   
จุดแข็งขององคประกอบ 
 -  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีนโยบายสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยอยางชัดเจน โดย
ผานสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนสถาบันที่ตั้งข้ึนเพื่อดูแลงานดานการวิจัยและการบริการวิชาการและมี
นโยบายและแผนงานดานการวิจัยของคณะฯ เอง  คณะฯมีวารสารประจําคณะฯเปนแหลงเผยแพรงานวิจัย
และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยและสนับสนุนจัดอบรมเพื่อสรางนักวิจัยรุน
ใหม ตลอดจนมีคณาจารยผูเชี่ยวชาญทางดานการวิจัยคอยใหคําปรึกษา 
  
จุดออนขององคประกอบ 
 -  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควรกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อมีสวนชวยอาจารยใหมีเวลา
เพิ่มข้ึนในการทําวิจัย สืบเนื่องจากการการสัมภาษณคณาจารยทราบวาอาจารยมีภาระการสอนมากและไม
มีเวลาผลิตงานวิจัย คณะฯควรกําหนดแผนงานที่ชัดเจนในการสงเสริมใหอาจารยทําการวิจัยและนํา
ผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและควรพัฒนาคุณภาพและจํานวนนักวิจัย
ใหมากข้ึน 



 26 

วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถาม)ี 
 - 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ตัวบงช้ีท่ี  4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน  การผลิตงานวิจัย และงานสรางสรรค 
  ขอสังเกต 
 - คณะมีแผนงาน งบประมาณและมีโครงการสนับสนุนตลอดจนมีการจัดการอํานวยความสะดวกให
อาจารยไดเขาอบรมเพื่อทําวิจัย แตมีจํานวนผูทําวิจัยนอยโดยเฉพาะนักวิจัยหนาใหม เม่ือเทียบกับสัดสวน
ของจํานวนอาจารยประจําทั้งคณะ ซึ่งจากการสัมภาษณคณาจารยใหขอมูลวามีปญหาเนื่องจากภาระการ
สอนและภาระงานอ่ืนสูงมากจนไมมีเวลาในการทําวิจัย 
 - มหาวิทยาลัยไมมีการใหรางวัลแกนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน ในขณะที่คณะฯมีการมอบ
ประกาศนียบัตรเกียรติคุณและของที่ระลึกใหแกอาจารยที่มีผลงานวิจัยประกอบการเรียนการสอน ซึ่งยังไม
จูงใจมากพอใหอาจารยผลิตผลงานวิจัย 
ขอเสนอแนะ 
 -  คณะฯควรกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อมีสวนชวยอาจารยใหมีเวลาเพิ่มข้ึนในการทําวิจัย โดยเฉพาะ
อาจารยทีถ่ึงกําหนดเวลาที่สามารถยื่นขอตําแหนงวิชาการ หรือ อาจารยที่มีศักยภาพและความพรอมใน
การทําวิจัยแตมีภาระงานดานอ่ืนๆสูงจนไมมีเวลาทําวิจัย 
-  คณะควรที่จะสรางระบบการใหรางวัลแกนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน นอกเหนือจาก
การใหเกียรติบัตร 
ตัวบงช้ีท่ี  4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
  ขอสังเกต 
 -  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีวารสารพิกุล เปนวารสารประจําคณะซึ่งเปนกลไกการสนับสนุน
แกคณาจารยใหสามารถเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยในคณะได แตจํานวนอาจารยประจําที่ตีพิมพ
เผยแพรบทความตลอดจนงานวิจัยยังมีจํานวนนอย ตลอดจนวารสารยังไมเปนวารสารระดับชาติ ไมมี
สัดสวนของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนกองบรรณาธิการเกิน 25 เปอรเซน็ตและกฎเกณฑการเสนอ
บทความตลอดจนการคัดกรองบทความเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิอานที่เปนรูปธรรมชัดเจน อยางเชน ประกาศ 
หรือ แนวปฏิบัติ และนําเสนอใหคณาจารยและบคุคลภายนอกไดทราบและสามารถขอเสนอลงบทความได 
 -  งานวิจัยบางงานของอาจารยสามารถนําไปใชประโยชนในการบริการวิชาการได แตยังขาดการนํา
งานวิจัยที่ทําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ซึ่งเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของอาจารย 
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ขอเสนอแนะ 
 -  คณะควรพัฒนาวารสารพิกุลเพื่อยกระดับใหเปนวารสารระดับชาติ กลาวคือ โดยเร่ิมตนจากการกําหนด
หลักเกณฑการคัดเลือกกองบรรณาธิการ อํานาจหนาที่ มีการกําหนดสัดสวนของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
เขามาเปนกองบรรณาธิการวารสาร มีการกําหนดหลักเกณฑการเสนอบทความเพื่อการตีพิมพที่ชัดเจน 
ตลอดจนอัตราคาตอบแทนของผูเขียนบทความตอบุคคลภายนอก เชน ผานทางเว็บไซตของคณะฯ หรือทํา
หนังสือถึงหนวยงานหรือองคกรตางๆตลอดจนผูสนใจใหสงบทความมาลงในวารสารฯ เพื่อที่จะมี
ผลงานวิจัยหรือบทความจากบุคลากรสถาบันอ่ืนๆตีพิมพในวารสารในสัดสวนที่มากทําใหพัฒนาวารสาร
ประจําคณะเปนวารสารระดับชาติ และนําเขาสูฐานขอมูลอางอิงวารสาร TCI เพื่อเอ้ือประโยชนตออาจารย
ประจําในการตีพิมพผลงานวิชาการ งานวิจัย บทความ เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ ตลอดจนเปนประโยชน
ตอการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  -  คณะควรจดัระบบหรือกลไกใหผลงานวิจัยของอาจารยนั้นสามารถนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได 
จุดเดน 
 -  งานวิจัยที่อาจารยทํานั้นสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง โดยมีผูประสงคขอรับบริการใชงานวิจัย ไดแก 
สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกําแพงเพชร 
 
ตัวบงช้ีท่ี  4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกจํานวนอาจารยประจํา           
 ขอสังเกต 
 -  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยตอจํานวนอาจารยประจําในปที่ประเมินนั้นมีจํานวนสูงเนื่องจากมีอาจารย
ประจําบางทานไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจํานวนเงินสูง จึงนํามาเฉล่ียตอหัวของจํานวนอาจารยประจําหรือ
นักวิจัยไดสูง ในขณะที่จํานวนผูทําวิจัยยังมีปริมาณนอย 
ขอเสนอแนะ 
 -  คณะควรสงเสริมใหอาจารยทุกคนไดรับเงินสนับสนุนจากภายในและภายนอก 
ตัวบงช้ีท่ี  4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาต ิ และในระดับนานาชาติ ตอจํานวน
อาจารยประจํา  
ขอสังเกต 
 -  ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรมีนอยและตีพิมพเฉพาะในวารสารประจําคณะซึ่งยังไม
ถือวาเปนการนําไปใชประโยชนในระดับชาติ เนื่องจากวารสารประจําคณะยังไมใชวารสารระดับชาต ิ
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ขอเสนอแนะ 
 -  คณะฯควรแนะนําหรือสนับสนุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับชาติ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาวารสารประจําคณะเพื่อยกระดับใหเปนวารสารระดับชาติเพื่อให
อาจารยภายในคณะสามารถตีพิมพเผยแพรได 
ตัวบงช้ีท่ี  4.5  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  ใน refereed  journal  หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (เฉพาะสถาบันที่เนนผลิตบัณฑิตและวิจัย)       
  ไมไดดําเนินการ 
 
องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม   
จุดแข็งขององคประกอบ 
 -  มีความพยายามที่จะรวมทีมในการทํางาน เพื่อความสําเร็จขององคกร 
 -  คณะมีความหลากหลายในโปรแกรมวิชา  จึงสามารถสนองตอบความตองการของชุมชนไดด ี
 -  คณะสามารถตอบสนองในการใหบริการทางวิชาการไดพอสมควร กับงบประมาณและโอกาส 
 -  ความสามารถของบุคลากร มีความพรอมในการตอบสนองชุมชน 
 -  คณาจารยจะคลุกคลีกับนักศึกษา  และเขาถึงชุมชนในทองถิ่นได   
 
จุดออนขององคประกอบ 
 - 
วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถาม)ี 
 - 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
 -  ควรปรับแผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานใหชัดเจนมีความเปนรูปธรรม  มีหลักฐาน  และควรประเมินใหได 
 -  ควรประสานกับหนวยงาน  ทั้งภาครัฐและเอกชนใหมากข้ึนและควรเปนผูนํา  ในฐานะเปน
สถาบันอุดมศึกษา 
 -  ตองสรางศักยภาพของอาจารยเพิ่มข้ึน  โดยเฉพาะในดานวิชาการ 
 -  โครงการ  และกิจกรรม  ควรเกิดจากความตองการของชุมชน  และสอดคลองกับทองถิ่น 
 
ตัวบงช้ีท่ี  5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
- 
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ตัวบงช้ีท่ี  5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษาเปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนา
นานาชาติตออาจารยประจํา   
 -   
ตัวบงช้ีท่ี  5.3  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง ความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา              
 -   
ตัวบงช้ีท่ี  5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 -   
ตัวบงช้ีท่ี  5.5  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ  ระดับ
นานาชาต ิ (ตัวบงชี้เฉพาะสถาบันที่เนนการพัฒนาสังคม)   
 - 
 
องคประกอบท่ี  6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
จุดแข็งขององคประกอบ 
 -  คณะฯมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน  ปฏิบัติได พรอมทั้งคณะมีโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวของกับ
ศิลปวัฒนธรรมโดยตรง  ไดแก  โปรแกรมวิชาแกรมทัศนศิลป  โปรแกรมวิชานาฏศิลปและการละคร 
โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 

จุดออนขององคประกอบ 
 - 
วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถาม)ี 
 - ไมมี 
 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ตัวบงช้ีท่ี  6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 -  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกครูและบุคลากรในทองถิ่นเพื่อนําไปเผยแพรเปนที่รูจักมากข้ึน เชนระบํา   
ชากังราว 
-  นําเสนอการจัดทําเปน E – BOOK หรือ E-Leaning ผานเว็บไซตเพื่อเผยแพรใหกับบุคลากรภายนอก  
ตัวบงช้ีท่ี  6.2  มีผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม (ตัวบงชี้
เฉพาะสถาบันที่เนนการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม)    
   ไมไดดําเนินการ 
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ตัวบงช้ีท่ี  6.3  ประสิทธิผลในการอนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริม เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม (ตัวบงชี้
เฉพาะสถาบันที่เนนการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม)  
   ไมไดดําเนินการ 
 
องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ   
จุดแข็งขององคประกอบ 
-  คณะฯมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง และสามารถปฏิบัติงานจนไดรับรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ในระดับชาติ  จํานวน 3  คน 
- คณะไดนําแผนบริหารความเส่ียงมาใชในการบริหารการศึกษา  และสามารถดําเนินการแกไขลดหรือ 
ปองกันความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมชดัเจน 
-  บุคลากรทุกระดับของคณะใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายการดําเนินงาน 
ที่กําหนดไว จนทําใหคณะมีผลการดําเนินงานเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองคกร 
 
จุดออนขององคประกอบ 
 - 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถาม)ี 
 - มีการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนการปฏิบัติที่ด ี
-  มีแนวทางการพิจารณาความดีความชอบโปรงใสชัดเจน 
 - 
.ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
ตัวบงช้ีท่ี  7.1  สภาสถาบันใหหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล   
 - เกณฑขอ 2 ควรมีการติดตามการดําเนินงานตามภารกิจหลักที่ปรากฏในโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 -  ควรมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะบอยกวานี้เพื่อความคลองตัวในการพิจารณาอนุมัติเร่ืองตาง  ๆ
เชน ทุกเดือนหรือทุก 2 เดือน เปนตน 
 - 
ตัวบงช้ีท่ี  7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 -   
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ตัวบงช้ีท่ี  7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู   
 - แผนการจัดการความรูยังไมสมบูรณ และไมครอบคลุมหลักการ KM เพื่อการบริหารงานทั่วทั้งองคกร 
 - 
ตัวบงช้ีท่ี  7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  
 - มีแผนพัฒนาบุคลากรแตยังไมไดบอกวาการจัดทําแผนดังกลาวเกิดจากการวิเคราะหขอมูลอยางเปน
รูปธรรม อาจมีการทํา SWOT ANLAYSIS และเกร่ินไวในสวนนําของแผนก็ได 
 - ตัวชี้วัดบางตัวยังไมสอดคลองกับเปาประสงค  เชน 
เปาประสงคที่ 4 - มีองคความรูและนวัตกรรมที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของทองถิ่น 
ตัวชี้วัดที่  13     -  จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน 
-  อาจารยและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมพัฒนามีเพียง 2 ทาน (รวมคณบด)ี 
-  ควรมีการจัดทําระเบียบ/ประกาศที่ชัดเจนในเร่ืองการสนับสนุนความกาวหนาในอาชีพใหครอบคลุมทุก
ดาน เชน  ระเบียบเร่ืองการขอทุนศึกษาตอ ระเบียบเร่ืองการสงเสริมการอุดหนุนการเขียนหนังสือ/ตํารา  
ระเบียบเร่ืองการขอทุนอุดหนุนการทําวิจัยหรือการไปประชุม/สัมมนา/เสนอผลงานทางวิชาการ 
-  แมวาจะมีการนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจตอผูบริหารระดับสูงแตก็ยังไดนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงทุกดาน  มีแตเพียงการขอเสนอสรางอาคารใหม  แตประเด็นที่ไดคะแนนนอย เชน ดาน
ความกาวหนาในการทํางาน ( 

x = 3.98) และดานสภาพการทํางาน (ถาไมเกี่ยวกับเร่ืองอาคารสถานที่ 


x =3.84) รวมทั้งดานคาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ( 

x = 3.23)ยังไมมีแนวทางการพัฒนา 
-  ยังไมมีหลักฐานการนําผลการประเมินเร่ืองกิจกรรมจัดการความรูไปพัฒนากระบวนการทํางานปกติ
อยางชัดเจนเปนรูปธรรมที่ดําเนินการไปเปนแตเพียงการกําหนดแนวปฏิบัติเทานั้น 
-  บุคลากรสายสนับสนุนมีจํานวนนอยเกินไปทําใหบุคลากรสายวิชาการตองลงมาทํางานธุรการมากเกินไป  
อาจเปนอุปสรรคตอการทํางานวิชาการและการวิจัย  คณะจึงควรทบทวนและวิเคราะหการใชงบประมาณ
รายไดอยางละเอียดเพื่อจัดหาจัดจางพนักงานสายสนับสนนุใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
-  คณะฯควรพิจารณาใหสวัสดิการแกบุคลากรทุกระดับเพิ่มเติมโดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยอัตราจางและ
พนักงานสายสนับสนุนอัตราจาง  เชน  การประกันอุบัติเหตุ  การใหคาตอบแทน  คาลวงเวลาราชการที่
เหมาะสมและเปนไปตามประกาศกรมบัญชีกลาง 
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ตัวบงช้ีท่ี  7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน  การสอน  และการวิจัย   
 - ระบบฐานขอมูลยังไมสมบูรณ  ยังไมครอบคลุมทุกดาน  เชน  ฐานขอมูลบุคลากรที่แสดงจํานวนคุณวุฒิ  
ขอมูลบุคลากร  และควรเปนฐานขอมูลที่ Interactive  สามารถเชื่อมโยงกับ Link อ่ืน ๆ และปรับเปล่ียนได
งาย  และยังไมมีฐานขอมูลนักศึกษา เชน จํานวนนักศึกษาทั้งหมด  นักศึกษาแยกตามชั้นป  ฐานขอมูล
งานวิจัย 
 -  ยังไมมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  ควรมีการใหผูเชี่ยวชาญมา
ประเมินดวย 
ตัวบงช้ีท่ี  7.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา  
 -  ควรทําคําส่ังแตงตั้งเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเพิ่มเติมและมีการกําหนดภาระหนาที่ใหชัดเจน 
 -  ควรพัฒนาระบบการรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาชน และการมีสวนรวมจากภาคประชาชน 
ใหชัดเจน 
ตัวบงช้ีท่ี  7.7  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ 
นานาชาต ิ
 - 
ตัวบงช้ีท่ี  7.8  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 - ใหใชแผนบริหารความเส่ียงของปงบประมาณ  2552 
  
ตัวบงช้ีท่ี  7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
 - 
 
องคประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ   
จุดแข็งขององคประกอบ 
 - มีการจัดทําแผนกลยุทธทางดานการเงินอยางเปนรูปธรรม 
 - มีแผนและแนวทางการใชทรัพยากรรวมกนัภายในคณะอยางชัดเจนและจัดทําแบบBest Practice     
ของคณะ 
จุดออนขององคประกอบ 
 - ทรัพยากรของคณะที่มีรายได  ยังไมมีการจัดสรรอยางชัดเจน และเปนระบบ 
วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถาม)ี 
  - ไมมี 
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
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 ตัวบงช้ีท่ี  8.1 มีระบบและกลไกในการจดัสรร  การวิเคราะห คาใชจายการตรวจสอบ  การเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
 - มีการอบรมใหกับนักศึกษาในเร่ืองการเงินและงบประมาณที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดสอบใหเพื่อสะดวก
และงายตอการตรวจสอบ 
ตัวบงช้ีท่ี  8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกนั   
 - ทรัพยากรที่สามารถนํามาหารายได  ควรมีแผนในการพัฒนาหรือปรับปรุง 
 
องคประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
จุดแข็งขององคประกอบ 
 -  คณะมนุษยศาสตรและสังคมมีนโยบายและแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี มีการ
จัดตั้งคณะบุคคลเพื่อรวมกันดูแลการประกันคุณภาพของคณะโดยตรงและกระตุนใหบุคลาการในคณะฯ
ตระหนักถึงการนําการประกันคุณภาพมาใชการการปฏิบัติงานเปนประจํา คณะฯมีการสรุปผลการประเมิน
และนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
 
จุดออนขององคประกอบ 
 -  คณะมนุษยศาสตรและสังคมควรสรางระบบและกลไกสงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษาเขามามีสวนรวม
ในการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะตลอดจนใหความรูความเขาใจกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษากับนักศึกษาทุกระดับอยางตอเนื่อง 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถาม)ี 
 -  
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
ตัวบงช้ีท่ี  9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา  
 - 
ตัวบงช้ีท่ี  9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  
 ขอสังเกต 
 -  คณะมีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษากับมหาวิทยาลัย 
แตไมไดจัดใหมีไวในแผนปฏิบัติการประจําปแผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา จากการสัมภาษณ
นักศึกษาซึ่งมิไดทํางานในสโมสรนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัยเม่ืออยูชั้นปที่ 3 
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 -  สโมสรนักศึกษามีโครงสรางและจดัแบงฝายรับผิดชอบงานตางๆแตไมมีการจัดแบงฝายใหมี 
หนาที่รับผิดชอบดานการประกันคุณภาพโดยเฉพาะ ซึ่ง จะขาดผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการคอยดูแล 
กํากับ และติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลโครงการ 
 -  คณะฯมีนโยบายสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ แต 
ลักษณะการมีสวนรวมเปนลักษณะการใหขอมูล หรือ การรวมกิจกรรมกับโครงการของคณะ ยังไมไดมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นหรือมีความรับผิดชอบรวมกันในการดําเนินงานประกันคุณภาพกับคณะฯ 
 
 ขอเสนอแนะ 
 -  คณะควรบรรจุระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาไวในแผนปฏิบัติ
การประจําปแผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา และควรดําเนินการจัดใหมีการอบรมใหความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และ PDCA แกนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
 
 -  ในโครงสรางการบริการของสโมสรนสิิต ควรบรรจุฝายประกันคุณภาพการศึกษาไวในโครงสรางเพื่อคอย
ดูแล กํากับ และติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ สงเสริมใหนิสิตจัดตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 -  คณะควรแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีประธานสโมสรนักศึกษาและประธาน
ชมรมเปนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหมีสวนรวมในการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี  9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 - 
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องคประกอบท่ี  10  องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”   
จุดแข็งขององคประกอบ 
 - 
จุดออนขององคประกอบ 
 -  
วิธีปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรม (ถาม)ี 
 -  
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
ตัวบงช้ีท่ี  10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 -  ควรนําองคกรหรือบุคลากรที่มีความรูเร่ืองประชาธิปไตยมาใหความรูกับนักศึกษาอยางลึกซึ้งหรือการ
ปฏิบัติที่ถูกตอง 
ตัวบงช้ีท่ี  10.2  ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิด 
พฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 3 ดาน 
 -  คณะฯควรสงเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเร่ือง 3D ใหชัดเจนเปนรูปธรรมมากข้ึน 
 

 
*** 
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สัมภาษณผูบริหารคณะ 
1. ภารกิจที่สําคัญคือผูบริหารตองการสรางขวัญกําลังใจและตองการไดใจของบุคลากร 
2. ผูบริหารมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ผานมา โดยเฉพาะงานนิทรรศการที่มีการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
3. แมมหาวิทยาลัยจะใหจางบุคลากรเพิ่มแตบุคลากรก็ยังคงมีภาระงานเกินอัตรากําลัง 
4. ปญหาในการบริหารคือดานงบประมาณไมเพียงพอกับความตองการในการพัฒนาใหทัน

ตอสถานการณ 
5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความหลากหลายของกลุมวิชาจึงตองใชความ

พยายามในการประสานเพื่อใหงานดําเนินไปไดตามเปาหมาย 
6. ผูบริหารตองทํางานเปนทีม บางคร้ังตองลงมือคิดโครงการเองแลวจึงขอความรวมมือ 

คณาจารย 
 
สัมภาษณ  อาจารยและเจาหนาท่ี   ประเด็น  7.4  
อาจารย 
-  บานพักไมเพียงพอ 
-  อยากใหคณะเพิ่มบุคลากรทั้งสายสอน  และสายสนับสนุน  เนื่องจากปจจุบันภาระงานสูงมาก 
 
เจาหนาท่ี 
จุดเดน 
-  คณะมีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสําหรับสายสนับสนุน 
-  บุคลากรสายสนับสนุนมีการจัดทํา  KM  กลุมงาน กับหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย  แลว
นํามาใชพัฒนางานที่ตนไดรับมอบหมาย 
-  คณะมีสวัสดิการ  บุคลากร  โดยมีกองทุนอาหารกลางวัน  จัดสรรงบประมาณเพื่อไปศึกษาดูงาน 
 
ขอเสนอแนะ 
-  บานพักไมเพียงพอ 
-  อยากไดคาครองชีพ  ตลอดจนปรับคาตอบแทนวัน เสาร – อาทิตยใหเพิ่มข้ึน 
 
สัมภาษณผูใชบัณฑิต 

1. ชื่นชมที่คณะเชิญผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมาสอนทําใหบัณฑิตมีความรูมาก  เชน  
ดานกฎหมาย  ทําใหบัณฑิตปฏิบัติงานไดถูกตองตามกฎหมาย 
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2. บัณฑิตมีความขยัน  อดทน มีทักษะทางสังคม  มีจิตสาธารณะ คลองแคลว พรอมเรียนรู
งานตลอดเวลา  แตทักษะและความรูทางวิชาการอาจไมเต็มที่นัก  คณะอาจเติมความ
เขมขนทางวิชาการใหมากข้ึน 

3. อาจารยพิเศษบางทานสอนไมเต็มเวลาเนื่องจากติดภารกิจหลัก 
4. บัณฑิตมีจิตผูกพันอยูกับองคกรไมโยกยายบอย  ทําใหกระบวนการในการทํางานของ

องคกรราบร่ืน 
5. บัณฑิตสามารนําเอาความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการทํางานไดพอสมควรในดาน

วิชาการ 
6. บัณฑิตสามารถปรับตัวและเรียนรูงานได  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  และสามารถใชวัสดุ

สํานักงาน  ระบบเทคโนโลยีไดพอสมควร 
 
สรุปผลการสัมภาษณนักศึกษา 
ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
จุดเดน 

1. นักศึกษาของคณะฯมีบุคลิกภาพกลาแสดงออก  และมีภาวะผูนํา 
2. นักศึกษาภูมิใจในการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. นักศึกษาพึงพอใจกับส่ิงอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ที่คณะจัดสรรให 
4. นักศึกษาทีมองคการมีความเขาใจเร่ืองกระบวนการ PDCA  เปนอยางด ี

 
แนวทางเสริม/ขอเสนอแนะของนักศึกษา 

1. ขอขยายพื้นที่หองสมุดนิติศาสตรใหเปนเอกเทศไมรวมอยูกับหองพักอาจารยสาขา
นิติศาสตรเพราะบางคร้ังอาจารยจะพูดคุยกันเสียงดังทําใหไมมีสมาธ ิ

2. นักศึกษาสารสนเทศเสนอใหมีหองปฏิบัติการทางดานสารสนเทศศาสตรโดยเฉพาะ     
เพื่อจะไดเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาของสาขาวิชา 

3. อยากใหขยายโรงอาหาร  เพราะตอนนี้นักศึกษามีจํานวนเพิ่มมากข้ึน  ทําใหที่นั่งไม
เพียงพอ 

4. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยอยากใหคณะหาแนวทางที่สามารถเรียนเทียบวุฒิครูได 
5. หองเรียนไมเพียงพอ 

 
ขอสรุปจากการสัมภาษณศษิยเกา 

1. อยากใหนักศึกษาของคณะฯมีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพราะสังคม           
ในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางมาก 
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2. ควรเนนทางดาน IT  มากข้ึนเพื่อใหทันกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ใหมีความใฝรู และสนใจเรียนรูงาน  เพื่อสรางความแข็งแกรงในการประกอบวิชาชีพ 
4. คณะควรชี้แจงหรือแนะแนวทางในการทํางานเพื่อจะไดทํางานไดตรงกับสายงานและ

สาขาวิชาที่จบมา 
 
ขอเสนอแนะภาพรวมของคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ขอช่ืนชม 

1. ผูบริหารระดับสูงมีการทํางานที่โปรงใส  ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ 
2. บุคลากรและผูบริหารคณะใหความรวมมือและเอ้ือตอการคนหาตรวจสอบเอกสารเปน

อยางดียิ่ง 
3. คณะมีวัฒนธรรมองคกรที่นาอบอุนใจซึ่งจะเปนกุญแจสําคัญในการกาวไปขางหนา

รวมกัน 
4. ผูบริหารและบุคลากรทุกคนมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหนาที ่
5. ในคณะฯมีกิจกรรมหลากหลาย  ทําใหเกิดประโยชนกับนักศึกษาในแตละโปรแกรมและ

กระจายไปถึงชุมชน 
6. บัณฑิตของคณะมีคุณลักษณะที่ดีและเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต 

 
ขอเสนอแนะ 

1. คณะฯควรมีระบบเอกสารที่เปนระบบเพื่อใหคณะกรรมการเขาถึงขอมูลไดสะดวกและงายข้ึน 
2. คณะฯควรมีเอกภาพในการบริหารงบประมาณ  ทั้งงบประมาณประจําและงบพัฒนา 
3. ควรมีระบบการจัดแผนการเรียน  โดยเฉพาะวิชาเลือกเสรี เอกเลือกใหตรงตรม

วัตถุประสงคของนักศึกษา 
4. ควรมีการจัดกิจกรรมที่เนนคุณธรรม  จริยธรรม  ความเปนผูนําและการพัฒนาบุคลิกภาพ

ใหแกนักศึกษาโดยตรง 
5. คณะฯควรปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและครอบคลุมกวานี้ และควร

เปดใหสาธารณชนสามารถเขาถึงบางฐานขอมูลได 
6. ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  หลักฐาน/เอกสารอางอิงบางชิ้นยังไมชัดเจน  

ตรวจสอบยาก หลักฐานที่เปนรายงานการประชุมควรระบุวาระไวดวย 
 



องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมิน

   ตัวบงช้ีที่  1.1 3.00
   ตัวบงช้ีที่  1.2 2.00
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 1 2.50

   ตัวบงช้ีที่  2.1 1.00
   ตัวบงช้ีที่  2.2 3.00
   ตัวบงช้ีที่  2.3 2.00
   ตัวบงช้ีที่  2.4 1.00
   ตัวบงช้ีที่  2.5 1.00
   ตัวบงช้ีที่  2.6 1.00
   ตัวบงช้ีที่  2.7 3.00
   ตัวบงช้ีที่  2.8 2.00
   ตัวบงช้ีที่  2.9 2.00
   ตัวบงช้ีที่  2.10 2.00
   ตัวบงช้ีที่  2.11 3.00
   ตัวบงช้ีที่  2.12 3.00
   ตัวบงช้ีที่  2.13 เฉพาะกลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 2 2.00

   ตัวบงช้ีที่  3.1 3.00
   ตัวบงช้ีที่  3.2 3.00
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 3 3.00

   ตัวบงช้ีที่  4.1 3.00
   ตัวบงช้ีที่  4.2 3.00
   ตัวบงช้ีที่  4.3 3.00
   ตัวบงช้ีที่  4.4 1.00
   ตัวบงช้ีที่  4.5 เฉพาะกลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 4 2.50

   ตัวบงช้ีที่  5.1 3.00
   ตัวบงช้ีที่  5.2 3.00
   ตัวบงช้ีที่  5.3 3.00

ตารางสรุปคะแนนการประเมินแตละตัวบงช้ี

องคประกอบที่ 2 

องคประกอบที่  1

องคประกอบที่ 3 

องคประกอบที่ 4 

องคประกอบที่ 5 



องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมิน

   ตัวบงช้ีที่  5.4 2.00
   ตัวบงช้ีที่  5.5 3.00
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 5 2.80

   ตัวบงช้ีที่  6.1 3.00
   ตัวบงช้ีที่  6.2 เฉพาะกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
   ตัวบงช้ีที่  6.3 เฉพาะกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 6 3.00

   ตัวบงช้ีที่  7.1 3.00
   ตัวบงช้ีที่  7.2 3.00
   ตัวบงช้ีที่  7.3 3.00
   ตัวบงช้ีที่  7.4 3.00
   ตัวบงช้ีที่  7.5 2.00
   ตัวบงช้ีที่  7.6 2.00
   ตัวบงช้ีที่  7.7 3.00
   ตัวบงช้ีที่  7.8 3.00
   ตัวบงช้ีที่  7.9 3.00
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 7 2.78

   ตัวบงช้ีที่  8.1 3.00
   ตัวบงช้ีที่  8.2 3.00
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 8 3.00

   ตัวบงช้ีที่  9.1 3.00
   ตัวบงช้ีที่  9.2 3.00
   ตัวบงช้ีที่  9.3 3.00
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 9 3.00

   ตัวบงช้ีที่  10.1 3.00
   ตัวบงช้ีที่  10.2 3.00
เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 10 3.00

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี

ของทุกองคประกอบ

องคประกอบที่ 7 

องคประกอบที่ 8 

องคประกอบที่ 9

องคประกอบที่ 10

2.57

องคประกอบที่ 6 



ตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน - 3.00 2.00 2.50 ดี
2. การเรียนการสอน 1.00 2.20 2.50 2.00 พอใช
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 3.00 - 3.00 ดีมาก
4. การวิจัย 3.00 3.00 1.00 2.50 ดี
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 3.00 3.00 2.67 2.80 ดีมาก
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 3.00 - 3.00 ดีมาก
7. การบริหารและการจัดการ 2.00 3.00 2.67 2.78 ดีมาก
8. การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 ดีมาก
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
10. องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก

รวม 1.83 2.82 2.50 2.57 ดีมาก
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี

องคประกอบ
จํานวนตัวบงชี้

ผลการประเมิน



ตารางที่ ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา ตัวบงชี้ดานกระบวนการ ตัวบงชี้ดานผลผลิตหรือผลลัพธ รวม ผลการประเมิน
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - 2.60 2.60 ดีมาก
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา
    ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
    ข. มาตรฐานดานพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู

รวม 1.83 2.82 2.50 2.57 ดีมาก
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี

2.00 3.00 2.60

1.80 2.60 2.25 2.32

2.81 ดีมาก

ดี

- ดีมาก3.00-3.00



ตารางที่ ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ

มุมมองดานบริหารจัดการ ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา ตัวบงชี้ดานกระบวนการ ตัวบงชี้ดานผลผลิตหรือผลลัพธ รวม ผลการประเมิน
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.00 2.86 2.56 2.61 ดีมาก
2. ดานกระบวนการภายใน - 2.71 2.67 2.70 ดีมาก
3. ดานการเงิน 3.00 3.00 - 3.00 ดีมาก
4. ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม 1.33 2.83 2.00 2.27 ดี

รวม 1.83 2.82 2.50 2.57 ดีมาก
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี


