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2. บทนํา  
2.1 วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพ 

1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของวิทยาลัย   

สหวิทยาการ ตามองคประกอบ ตัวบงชี้คุณภาพของหนวยงาน และของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อติดตามผลการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ       
ตามความเห็นของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552 

3. เพื่อใหวิทยาลัยสหวิทยาการนําผลจากการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

2.2 เกณฑการประเมินคุณภาพ 
  2.2.1 กําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมิน  

ตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนิน 

งานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน     

ใหถือวาได 0 คะแนน 

2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณ อยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน

คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่    

แตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว 

2.2.2 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่       

ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของ

คะแนน ดังนี้ 

0.00 – 1.50  หมายถงึ การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50  หมายถงึ การดําเนนิงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50  หมายถงึ การดําเนนิงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50  หมายถงึ การดําเนนิงานระดับดี 

4.51 – 5.00  หมายถงึ การดําเนนิงานระดับดีมาก 

2.3 ขอมูลพืน้ฐานของหนวยงาน 
2.3.1 ประวัติความเปนมา  

 วิทยาลัยสหวิทยาการ กอต้ังวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยมีการรวมโครงการศึกษา 3 โครงการ 

คือ โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร โครงการศึกษาศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิตสตรีศึกษา และโครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ 
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 ในอดีตโครงการศึกษาทั้ง 3 โครงการฯ ไดแยกกันอยูอยางเอกเทศกลาวคือ โครงการ

ศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการสังคมศาสตร  เปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2542  

ในรูปโครงการปกติ โดยอยู ภายใตโครงการจัดตั ้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง                     

ในระยะแรก ตอมาไดมีการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการขึ้นที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงไดนําโครงการนี้เขามาสังกัดในป  2546 

 สําหรับโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา เดิมอยูภายใตการดําเนินงาน

ของ 2 หนวยงาน คือ สํานักบัณฑิตอาสาสมัครและโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา และไดเร่ิมเปด

การเรียนการสอนในปการศึกษา 2544 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยดําเนินการ

ในรูปโครงการพิเศษ และในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการ

สอนจากโครงการพิเศษเปนโครงการปกติ 

   สวนโครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ เดิมอยูภายใตบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งตอมาได

เปลี่ยนสถานภาพเปนสํานักงานบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ ไดรับ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหเปดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2542 แตโครงการฯ ไดเร่ิม

รับนักศึกษารุนแรกเขาศึกษาในปการศึกษา 2543 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดย

ในระยะแรกดําเนินการในรูปโครงการพิเศษ ตอมามหาวิทยาลัยฯ ไดปรับเปลี่ยนใหเปนโครงการ

ปกติ ตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 เปนตนมา 

2.3.2 ปรัชญา ปณธิาน เปาหมายและวัตถุประสงค 
 ปรัชญา 
 วิทยาลัยสหวิทยาการเปนหนวยงานที่ดําเนินการเรียนการสอน การคนควาวิจัย การทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและการใหบริการทางวิชาการ โดยบูรณาการความรูดานสังคมศาสตร  

มนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร  เพื่อทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคม และสามารถสรางแนว

ทางการปองกัน แกไขปญหาและพัฒนาสังคมได โดยมุงพัฒนาใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําทั้ง

ในประเทศและในระดับสากล วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ 

 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร     

                   (มธ. ศูนยลําปาง) 

 2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา                     

                   (มธ.ทาพระจันทร) 

 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ                

                   (มธ.ทาพระจันทร) 

 โดยแตละหลักสูตรมีปรัชญาดังนี้ 
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 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร มุงผลิตบัณฑิตที่มีองค

ความรูเชิงสหวิทยาการดานอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงจีนศึกษา  การจัดการทรัพยากรทางสังคมและ

วัฒนธรรมและการจัดการการทองเที่ยวและบริการ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา มุงศึกษาวิเคราะหสถานภาพและ

บทบาทดานเศรษฐกิจสังคม การเมืองและวัฒนธรรมของสตรีตลอดจนสงเสริมความเคารพตอ

ศักดิ์ศรีที่เสมอภาคเทาเทียม 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูทาง

วิชาการในระดับสูง โดยเนนการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับการพัฒนาขีดความสามารถอยาง

เต็มที่ตามศักยภาพของนักศึกษาและตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
ปณิธาน 

 1.  มุงพัฒนาใหวิทยาลัยสหวิทยาการมีความเปนเลิศทางดานการศึกษาเชิงสหวิทยาการ 

 2.  มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูทางวิชาการ มีคุณธรรม และเปนผูที่มีจิตสํานึกสาธารณะ

และรับผิดชอบตอสังคม 

                 
 วิสัยทัศน 
 มุงสรางวิทยาลัยสหวิทยาการใหเปนสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนและเปนแหลง

คนควาวิจัยเชิงสหวิทยาการชั้นนําของประเทศ 

 
วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรูเชิงสหวิทยาการ มีความ

เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตและรับผิดชอบตอ

สังคม รวมทั้งสามารถนําเอาองคความรูในลักษณะสหวิทยาการไปใชในการคนควาวิจัยและ

ประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ใหเปนชุมชนวิจัยเชิงสหวิทยาการของนักศึกษา คณาจารยทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และบุคลากรจากนานาประเทศที่มีความสนใจ

การศึกษาแบบบูรณาการ 

 3.  เพื่อใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการเผยแพรความรูที่เปนผลจากการวิจัยของ

คณาจารย นักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรูกับสังคมภายนอกเพื่อใหเกิดการ

เรียนรูจากแหลงตางๆ ที่หลากหลาย 
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 4.  เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นและปรับใชวิทยาการ

สมัยใหม เพื่อพัฒนาความมั่นคงของมนุษยและสังคม 

 
พันธกิจ  
1.  ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูเชิงสหวิทยาการ 

 2.  สรางชุมชนวิจัยเชิงสหวิทยาการ 

 3.  ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 

 4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจ  

 

 2.3.3 โครงสรางวิทยาลัยสหวิทยากร และโครงสรางการบริหาร 
 โครงสรางการบริหารงาน 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ เปนหนวยงานที่มีสถานะเทียบเทาคณะและเปนหนวยงานที่

อยูภายใตการควบคุมดูแลของสํานักงานอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย การบริหารงานของ

วิทยาลัยสหวิทยาการ ประกอบดวย 3 โครงการ คือ โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ   

โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา และโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต          

สหวิทยาการสังคมศาสตร   

 วิทยาลัยสหวิทยาการ มีคณบดีเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ตาม

แนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ กําหนด มีรองคณบดีฝายบริหารและมี

ผูอํานวยการโครงการศึกษาของทั้ง 3 โครงการปฏิบัติหนาที่เปนรองคณบดีโดยตําแหนงเพื่อชวย

บริหารงานของวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังมีสํานักงานเลขานุการวิทยาลัยทําหนาที่ดําเนินการในทาง

ธุรการและประสานการดําเนินงานตางๆ ใหแกวิทยาลัยฯ ดวย 
 
 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําโครงการ 
 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ  ประกอบดวย  อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดี

มอบหมายเปนประธาน  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคนเปนกรรมการ  มีหนาที่วาง

นโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย  และวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัย  กําหนดแนวทางการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแผนงานประจําปและ

งบประมาณ  พิจารณาเสนอรางหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

 คณะกรรมการประจําโครงการของแตละโครงการ ประกอบดวย ผูอํานวยการโครงการ

แตละโครงการ เปนประธานและผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการมีหนาที่วางนโยบายและแผนงานให

โครงการฯ แตละโครงการปฏิบัติ 
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     ผังโครงสรางการบรหิาร 
 

      วิทยาลัยสหวิทยาการ 
 
 

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ 
                         อธิการบด ี
                         คณบด ี
                          รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
                         รองคณบดีฝายวิชาการ 
                         ผูอํานวยการโครงการศึกษา 3 โครงการ 

   
 

                            สํานกังาน
เลขานุการวิทยาลัย                     

                                                          
 โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ       โครงการศึกษาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต       
โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  
                                                                      สตรีศึกษา                              สห
วิทยาการสังคมศาสตร                                                                                                          

  
 

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการฯ            ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการฯ            
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการฯ                                                              
คณะกรรมการประจําโครงการ                  คณะกรรมการประจําโครงการ                  
คณะกรรมการประจําโครงการ 

 
  สํานักงานโครงการ                                     สํานกังานโครงการ                             
สํานักงานโครงการ 

 

 สถานที่  : ทาพระจันทร        ทาพระจันทร               ศูนยลําปาง 
 
2.3.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 

 หลักสูตร 
 ปจจุบันวทิยาลัยฯ มกีารเรียนการสอน 3 ระดับ คือ 

 1. การศึกษาในระดับปริญญาตรี 
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  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร มี 4 วิชาเอก คือ 

  1) สหวิทยาการจีนศึกษา       

  2) สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงศึกษา    

  3) สหวิทยาการการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม     

  4) สหวิทยาการการจัดการการทองเที่ยวและบริการ 

 
 
 2.  การศึกษาในระดับปริญญาโท  

   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา 
 
 3.  การศึกษาในระดับปริญญาเอก 

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการ 
 
2.3.5 จํานวนนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา  

 ในปการศึกษา 2553 วทิยาลัยสหวทิยาการมีนักศกึษาทุกระดับทกุชัน้ปจํานวน 559  คน  

และมีผูสําเร็จการศึกษาทกุระดับทุกหลักสตูรรวมจํานวน  97 คน  ตามตารางดังนี ้
 

ระดับ นักศกึษาทุกชั้นป สําเรจ็การศกึษา 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปริญญาตรี 494 88.37 87 89.69 

ปริญญาโท 34 6.08 8 8.25 

ปริญญาเอก 31 5.55 2 2.06 

รวม 559 100 97 100 
 
2.3.6 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

 ในปการศึกษา 2553 วิทยาลัยสหวิทยาการมีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 42 คน โดยแบงเปน

สายวิชาการ (อาจารย) จํานวน 24 คน และสายสนับสนุนจํานวน 18 คน ดังนี้  
 บุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ  ปการศึกษา  2553 : แบงตามตําแหนงงาน 

 

ประเภท โครงการ 
โครงการระดบั

ปรญิญาตร ี
โครงการระดบั
บณัฑติศกึษา 

  สาํนกังาน
เลขานกุาร รวม บคุลากร ตาํแหนง วทิยาลยัสห
วทิยาการ 

 
สาย

วชิาการ 

ศาสตราจารย - - - - 
รอง
ศาสตราจารย 

- - - - 
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ผูชวย
ศาสตราจารย 

3 - - 3

อาจารย 19 2 - 21

สาย
สนบัสนนุ 

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 

2 - 5 7

นักวิชาการ
ศึกษา 

2 - 3 5

นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

2 - 2 4

พนักงานสถานที ่ - - 2 2
รวม 28 2 12 42

 
 บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 24 คน เปนอาจารยประจําโครงการปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการ 

สังคมศาสตร 22 คน ปฏิบัติงานจริง 19 คน ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 3 คน และเปนอาจารย

ประจําโครงการปริญญาโท สาขาสตรีศึกษา 2 คน ปฏิบัติงานจริง 1 คน ขณะนี้กําลังลาศึกษาตอ

เพิ่มเติม (ลาประเภทอื่นๆ) 1 คน สวนโครงการปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ ไมมีอาจารยประจํา      

 นอกจากนี้ ไดมีสัญญาจางลูกจางชาวตางประเทศชั่วคราว 1 คน เพื่อมาชวยสอนเสริม

ทักษะทางดานภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษาในโครงการปริญญาตรี 

 สวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 18 คน แบงสายสนับสนุนวิชาการ 16 คน และ

พนักงานสถานที่ 2 คนโดยมีตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 คน นักวิชาการศึกษา 6 คน 

นักวิชาการเงินและบัญชี 4 คน   
 บุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ ปการศกึษา 2552 : แบงตามวุฒิการศึกษา 

 
ประเภท โครงการ 

โครงการระดบั
ปรญิญาตร ี

โครงการระดบั
บณัฑติศกึษา 

  สาํนกังาน
เลขานกุาร รวม บคุลากร วฒุกิารศึกษา วทิยาลยัสห
วทิยาการ 

 
   สาย
วชิาการ 

ปริญญาเอก 5 1 - 6 
ปริญญาโท       17 1 - 18 
ปริญญาตร ี - - - -

สาย
สนบัสนนุ 

ปริญญาเอก - - - -
ปริญญาโท       - - 3 3
ปริญญาตร ี 6 - 7 13

ตํ่ากวา
ปริญญาตร ี

- - 2 2

รวม 28 2 12 42
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 บุคลากรสายวิชาการมีทั้งหมด 24 คน แบงเปนวุฒิปริญญาเอก 6 คน วุฒิปริญญาโท 

18 คน สวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 18 คน แบงเปนวุฒิปริญญาโท 3 คน วุฒิปริญญาตรี 

13 คน และต่ํากวาวุฒิปริญญาตรี  2  คน 
 

2.3.7 งบประมาณและอาคารสถานที่ 
 ปงบประมาณ 2553 วิทยาลัยสหวิทยาการ ไดรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอน และการบริหารจัดการ จํานวนทั้งสิ้น 28,287,786 บาท จําแนกตามแหลงเงิน

งบประมาณ ดังนี้ 

 
แหลงที่มา จํานวนเงิน (บาท) 

1.  งบประมาณแผนดิน 10,306,800 

2.  งบพิเศษ   17,980,986 

รวม 28,287,786 

 
 
3. วธิีการประเมินคุณภาพ 

3.1 การวางแผนและการประเมินคุณภาพ 
3.1.1 การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพประสานงานกับฝายเลขานุการ (งานประกันคุณภาพ

การศึกษา กองบริการการศึกษา) จัดทําตารางตรวจเยี่ยมเปนลายลักษณอักษรแจงใหวิทยาลัย

ทราบลวงหนา เพื่อใหวิทยาลัยนัดหมายบุคคลที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพตองการสัมภาษณ

หรือจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงผลการดําเนินงาน ตลอดจนสามารถเตรียมการอื่นๆ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษาเอกสารในเบื้องตน ไดแก รายงานการประเมิน

ตนเอง วิทยาลัยสหวิทยาการ ปการศึกษา 2553 คูมือการจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้คุณภาพ               

ปการศึกษา 2553 

3) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขต 

วิธีการในการประเมินคุณภาพภายในใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบ พรอมทั้งรวมกัน

วิเคราะหรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเพื่อสรุปประเด็น ขอสงสัย และหาขอมูลเพิ่มเติม

ในเบื้องตน 
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4) แบงหนาที่ใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแตละคนไดศึกษาวิเคราะหขอมูล

ในรายละเอียด 

5) วางแผนตรวจเยี่ยมรวมกัน ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเพื่อให

เขาใจถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐาน และกําหนดเกณฑการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน 

3.1.2 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามกําหนดการ สรุปไดดังนี้ 

1) การตรวจสอบเอกสารอางอิงผลการดําเนินงาน 

2) การประชุมรวมกับผูบริหาร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการประเมินและรับฟงผลการ

ดําเนินงานที่สําคัญ และติดตามความกาวหนา/การดําเนินการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตาม

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552 

3) การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ผูใชบัณฑิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

4) ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อสรุปผลการประเมิน และวิเคราะหจุดแข็ง 

ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาในแตละองคประกอบ รวมทั้งผลการพิจารณาในภาพรวม 

รายละเอียดปรากฏตามกาํหนดการประเมินคุณภาพ ภาคผนวก  

 

3.1.3 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม 

1) สรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจาตอผูบริหาร และบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อ

รับทราบและรวมอภิปรายรายงานผลการประเมิน 

2) จัดทํารางรายงานผลการประเมินคุณภาพ สงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพพิจารณา 

3) จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพสงใหวิทยาลัย และเสนอผูชวยอธิการบดีฝาย

ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 
3.2 วิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 

 1) ตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองจากรายงานการประเมินตนเอง ประจําป

การศึกษา 2553 กับเอกสารหลักฐานที่วิทยาลัยอางอิงไว โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

   - ขอมูลครบถวนตรงตามนิยามของตัวบงชี้ 

   - ขอมูลตรงกับชวงเวลาที่ประเมิน (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) 

   - ขอมูลครบถวนตามที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง 

 2) ตรวจเยี่ยมสภาพจริง และสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูบริหาร อาจารย บุคลากร 

นักศึกษา ผูใชบัณฑิต คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประกันคุณภาพ



 11 

การศึกษา เพื่อสอบถามการดําเนินการจริงและพิจารณาความสอดคลองของขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณ และรายงานการประเมินตนเอง 

 
4. การประเมินผานระบบ CHE QA Online 
 ปการศึกษา 2553 เปนปแรกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดใหมีการประเมินคุณภาพ

ผานระบบ CHE QA Online โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพสามารถเขาสูระบบ CHE QA 

Online ไดที่ http://acad.tu.ac.th/cheqa ทั้งนี้ ฝายวิชาการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพจะกําหนดชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ใหกับผูประเมิน 

 กระบวนการประเมินคุณภาพผานระบบ CHE QA Online มีดังนี้ 

1. กอนการตรวจเยี่ยม 

1.1 ฝายเลขานุการจัดสงรายงานการประเมินตนเองและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

พรอมสงชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพกอน

การประเมินอยางนอย 7 วัน พรอมทั้งแจงวาคณะกรรมการประเมินคุณภาพจะสามารถเขาไป

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานลวงหนาไดเมื่อใด 

1.2 ผูประเมินสามารถศึกษารายงานการประเมินตนเองและตรวจสอบเอกสารอางอิง
ผลการดําเนินงาน ผานระบบ Online ไดกอนวันตรวจเยี่ยม 

 ในกรณีที่กรรมการประเมินคุณภาพ พบวา ขอมูลหรือเอกสารที่หนวยงานระบุไวใน

รายงานการประเมินตนเอง/หรือในระบบ Online ไมเพียงพอและตองการขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงาน 

สามารถแจงขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ฝายเลขานุการ (งานประกันคุณภาพการศึกษา) กอนวันประเมิน

คุณภาพ และฝายเลขานุการจะประสานงานกับหนวยงานใหจัดเตรียมขอมูลหรือเอกสารให

ตรวจสอบตอไป 

2. ในวันตรวจเยี่ยม  

2.1 เมื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพดําเนินการตามกระบวนการประเมินคุณภาพ 

ไมวาจะเปนการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของ การเยี่ยมชมสถานที่/ปจจัย

เกื้อหนุน เยี่ยมชมการเรียนการสอนแลว คณะกรรมการประเมินคุณภาพใหขอสังเกตเพิ่มเติมใน

รายองคประกอบ/ตัวบงชี้ และระบุจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุง วิธีปฏิบัติที่ดี ของแตละองคประกอบในระบบ Online 

 2.2 ฝายเลขานุการพิมพรางรายงานการประเมินคุณภาพใหคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพ เพื่อเปนขอมูลประกอบการนําเสนอดวยวาจาใหกับหนวยงานที่รับการประเมิน 

 3. หลังวันตรวจเยี่ยม 
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 3.1 ฝายเลขานุการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

รวมทั้งจัดทํารางรายงานการประเมินคุณภาพสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพพิจารณา 

 3.2 ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพตรวจสอบความถูกตองของขอมูลพื้นฐาน

และรางรายงานการประเมินคุณภาพ และยืนยันความถูกตองของขอมูล Common Data Set และ

ผลการประเมินคุณภาพ โดยจะตองใสรหัสประจําตัวของประธานที่มหาวิทยาลัยออกให ซึ่งจะทํา

ใหการประเมินในระบบ CHE QA Online มีความสมบูรณ 

 3.3 ฝายเลขานุการจัดสงรายงานประเมินคุณภาพใหกับหนวยงานที่รับการประเมิน 

5. ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ขอเสนอรายงานผลการประเมินรายองคประกอบและ    

ตัวบงชี้ ดังนี้ 
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ตาราง ป.1 ผลการประเมนิรายตวับงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ ปการศึกษา 2553 
 
 
 

ลําดับที่ 
องคประกอบ 
คุณภาพ 

หนวยวัด 
คะแนน
เต็ม 5 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ (เชน เหตุผลของ
การประเมินที่ตางจากทีร่ะบุ

ใน SAR) 

2553 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนดําเนนิการ 

    
            

สกอ.1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 6   6 / 4  

อัตลักษณ 1 รอยละของผูทรงคุณวุฒิจากทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

รอยละ 80 80 131 84.79 / 5 วิทยาลัยปรับขอมูลใหม 

คะแนนเทาเดิม 154.50 

อัตลักษณ 2 มีลักษณะการเรียนการสอนเชิง    

สหวิทยาการ 

ขอ 5 5   5 / 5   

สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ คะแนน

เฉลี่ย 

5          ไมประเมินตัวบงชี้นี้  

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต                 

สกอ.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

ขอ 7 4   6 / 4   

 / = บรรลุ 
X = ไมบรรล
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ลําดับที่ 
องคประกอบ 
คุณภาพ 

หนวยวัด 
คะแนน
เต็ม 5 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ (เชน เหตุผลของ
การประเมินที่ตางจากทีร่ะบุ

ใน SAR) 

2553 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

สกอ.2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 60 25 6 25.53 / 2.13   

23.50 

สกอ.2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละ 30 24 0 0 X 0   

23.50 

สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 

ขอ 7 5   7 / 5   

สกอ.2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอมการเรียนรู 

ขอ 7 6   6 / 4 ใชผลการดําเนินงานและ

คะแนนประเมินระดับ

มหาวิทยาลัย 

สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ

สอน 

ขอ 7 6   7 / 5   

สกอ.2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล 

การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ 6 4   4 / 4 ไมมีผลการดําเนินงานขอ 1  

คะแนนเทาเดิม 

สกอ.2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ

นักศึกษา 

ขอ 5 4   3 X 3   

 / = บรรลุ 
X = ไมบรรล



 15 

ลําดับที่ 
องคประกอบ 
คุณภาพ 

หนวยวัด 
คะแนน
เต็ม 5 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ (เชน เหตุผลของ
การประเมินที่ตางจากทีร่ะบุ

ใน SAR) 

2553 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 100 40 51 83.61 / 4.18 ใชจํานวนคนตอบแบบสอบถาม

ที่หักลาศึกษาตอ เทากับ 61  
  61 

สมศ.2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท

และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คะแนน

เฉลี่ย 

5 4.00   3.89 X 3.89   

        

สมศ.3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

รอยละ 25 40 0.75 9.38 X 1.88 ปรับคาน้ําหนักใหเปนไปตาม

เกณฑใหมของสมศ. 
  8 

สมศ.4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

รอยละ 50 100 0.50 25 X 2.50 นับผลงานในการตีพิมพ        

ที่เผยแพรมากกวา 1 ครั้ง    

เพียง 1 ผลงาน 
  2 

สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย คาเฉลี่ย

ถวง

น้ําหนัก 

 

6 2.70 68 2.89 / 2.41   

23.50 

 / = บรรลุ 
X = ไมบรรล
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ลําดับที่ 
องคประกอบ 
คุณภาพ 

หนวยวัด 
คะแนน
เต็ม 5 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ (เชน เหตุผลของ
การประเมินที่ตางจากทีร่ะบุ

ใน SAR) 

2553 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

มธ.1 คะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักศึกษา

ใหม 

คะแนน

เฉลี่ย 

58 42 5,458.92 36.39 X 3.14   

150 

มธ.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

(ปริญญาตรี) 

รอยละ 85 80 87 80.56 / 4.74   

108 

มธ.3 รอยละของวิชาที่ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนการสอน 

รอยละ 15 5 1 1.52 X 0.51   

66 

มธ.4 รอยละของอาจารยที่มีภาระงานสอน

เปนไปตามเกณฑภาระงานสอนที่

มหาวิทยาลัยกําหนด (4 วิชาตอป

หรือเทียบเทา) 

รอยละ  93 86 18 92.31 / 4.96 วิทยาลัยขอแกไขขอมูลใหม

จาก 16 คน เปน 18 คน 
19.5 

 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                 

สกอ.3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา

และบริการดานขอมูลขาวสาร 

ขอ 7 6   7 / 5   

สกอ.3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม

นักศึกษา 

ขอ 6 5   3 X 3 ไมมีผลการดําเนินงานขอ 3 

และ 5 

 / = บรรลุ 
X = ไมบรรล
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ลําดับที่ 
องคประกอบ 
คุณภาพ 

หนวยวัด 
คะแนน
เต็ม 5 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ (เชน เหตุผลของ
การประเมินที่ตางจากทีร่ะบุ

ใน SAR) 

2553 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

มธ.6 รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอ

จํานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

รอยละ 14 13 3 16.67 / 5 ตัดกิจกรรมเลือกตั้งเนื่องจาก

ไมใชจิตอาสา 18   

องคประกอบที่ 4 การวิจัย                 

สกอ.4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 

 

ขอ 7 6   5 X 3 ไมมีผลการดําเนินงานขอ 6 

สกอ.4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู

จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ 6 4   4 / 4 -ไมมีผลการดําเนินงานขอ 2 

และ 3  

-ใหเพิม่ขอ 5 และ 6 สามารถใช 

ระบบกลไกของมหาวิทยาลัยได 

สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา 

อัตราสวน 

(บาทตอ

คน) 

75,000 160,304 4,308,080 220,927.18 / 5   

  19.50 

สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร 

 

รอยละ 10 62.50 0.875 3.72 X 1.86   

  23.50 

 / = บรรลุ 
X = ไมบรรล
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ลําดับที่ 
องคประกอบ 
คุณภาพ 

หนวยวัด 
คะแนน
เต็ม 5 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ (เชน เหตุผลของ
การประเมินที่ตางจากทีร่ะบุ

ใน SAR) 

2553 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรค            

ที่นําไปใชประโยชน 

รอยละ 20 16.67 0 0 X 0   

  23.50   

สมศ.7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพ 

รอยละ 10 8 1 4.26 X 2.13   

  23.50   

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก
สังคม 

                

สกอ.5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

ขอ 5 4   5 / 5   

สกอ.5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ    

ใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ขอ 5 4   5 / 5   

สมศ.8 ผลการนําความรูและประสบการณ

จากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

รอยละ  30 24 2 6.90 X 1.15 วิทยาลัยปรับขอมูลใหม 

  29 

สมศ.9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนหรือองคกร

ภายนอก 

ขอ 5 4   3 X 3   

 / = บรรลุ 
X = ไมบรรล
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ลําดับที่ 
องคประกอบ 
คุณภาพ 

หนวยวัด 
คะแนน
เต็ม 5 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ (เชน เหตุผลของ
การประเมินที่ตางจากทีร่ะบุ

ใน SAR) 

2553 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

มธ.10 รอยละของโครงการบริการวิชาการ 

ที่ไมเก็บคาธรรมเนียมตอโครงการ

บริการวิชาการทั้งหมด 

รอยละ 80 100 29 100 / 5   

29   

อัตลักษณ 3 รอยละของโครงการรวมเครือขาย

วิชาการดานเพศภาวะตอจํานวน

โครงการบริการวิชาการระดับ

ปริญญาโททั้งหมด 

รอยละ 95 50 1 33.33 X 1.75   

3 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    
            

สกอ.6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 

ขอ 5 หรือ 6 4   4 / 4   

สมศ.10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 

ขอ 5 4   1 X 1   

สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ขอ 5 4   4 / 4   

 / = บรรลุ 
X = ไมบรรล
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ลําดับที่ 
องคประกอบ 
คุณภาพ 

หนวยวัด 
คะแนน
เต็ม 5 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ (เชน เหตุผลของ
การประเมินที่ตางจากทีร่ะบุ

ใน SAR) 

2553 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ                 

สกอ.7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและ

ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ขอ 7 6   6 / 4 ไมมีผลการดําเนินงานขอ 7 

สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 4   3 X 3 ไมมีผลการดําเนินงานขอ 4 

และ 5 

สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ 

ขอ 5 3   4 / 4 ใชผลการดําเนินงานและ

คะแนนประเมินระดับ

มหาวิทยาลัย 

สกอ.7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 5   3 X 3   

สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ

ผูบริหารสถาบัน 

คะแนน 5 4         ยังไมถึงรอบการประเมิน 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ                 

สกอ.8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ขอ 7 6   6 / 4 ไมมีผลการดําเนินงานขอ 6 

 / = บรรลุ 
X = ไมบรรล
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ลําดับที่ 
องคประกอบ 
คุณภาพ 

หนวยวัด 
คะแนน
เต็ม 5 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ (เชน เหตุผลของ
การประเมินที่ตางจากทีร่ะบุ

ใน SAR) 

2553 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

                

สกอ.9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ขอ 9 7   7 / 4 - ไมมีผลการดําเนินงานขอ 5 

และ 9 

- เพิ่มขอ 4 

สมศ.15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

ภายในรับรองโดยตนสังกัด 

คะแนน 5 3.50   3.79 / 3.79 ปรับคะแนนสกอ. 

 
 

 / = บรรลุ 
X = ไมบรรล
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6. ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการ
บริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 6.1 สรุปผลการประเมิน 
 จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 องคประกอบ 45 ตัวบงชี้ พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ     

มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.41) โดยมีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

 6.1.1 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้ของ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพ

รวมอยูในระดับดี (3.79)  สําหรับผลการประเมินรายองคประกอบ พบวา องคประกอบที่ 5 การ

บริการวิชาการแกสังคม มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (5.00) มี 6 องคประกอบที่มีผลการ

ประเมินอยูในระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการ

ดําเนินการ (4.00) องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4.00) องคประกอบที่ 4 การ

วิจัย (4.00) องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.00) องคประกอบที่ 8 การเงิน

และงบประมาณ (4.00) และองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4.00) และมี  

2 องคประกอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช ไดแก องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

(3.39) และองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (3.50) หากพิจารณาในมุมมองของ  

ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา ดานกระบวนการ มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.06) 

สวนดานปจจัยนําเขาและผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (2.78) และ (3.00) ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินเฉพาะตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับตอง

ปรับปรุง (2.44) สําหรับผลการประเมินรายองคประกอบ พบวา องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ มีผลการประเมินอยูในระดับดี (3.79) องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มีผล

การประเมินอยูในระดับพอใช (2.97) มี 2 องคประกอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง 

ไดแก องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม (2.07) และองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม (2.50) สวนองคประกอบที่ 4 การวิจัย มีผลการประเมินอยูในระดับตอง

ปรับปรุงเรงดวน (1.33)  

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการ

ประเมินภาพรวมอยูในระดับพอใช (3.41) สําหรับผลการประเมินรายองคประกอบ พบวา 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ มีผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก (4.67) มี 3 องคประกอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 3 
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กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4.33) องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (4.00) และ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4.00) และมี 5 องคประกอบที่มีผลการ

ประเมินอยูในระดับพอใช ไดแก องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (3.25) องคประกอบที่ 4 การ

วิจัย (2.66) องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม (3.48) องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม (3.00) และองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (3.50) หาก

พิจารณาในมุมมองของปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา ดานกระบวนการ มีผลการ

ประเมินอยูในระดับดี (4.11) สวนดานปจจัยนําเขาและผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช 

(3.21) และ (2.79) ตามลําดับ 

 รายละเอียดปรากฏในตาราง ป.2
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ตาราง ป.2 ผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ  

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สกอ. 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สมศ. 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลการ

ประเมิน ปจจัย
นําเขา  

กระบวน 
การ  

ผลผลิต รวม  
ปจจัย
นําเขา  

กระบวน 
การ  

ผลผลิต รวม  
ปจจัย
นําเขา  

กระบวน 
การ  

ผลผลิต รวม  

1.  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค  

     และแผนการดําเนินการ 

- 4.00 - 4.00 ดี - - - - - 5.00 4.50 - 4.67 ดีมาก 

2.  การผลิตบัณฑิต 2.04 4.50 3.00 3.39 พอใช - - 2.97 2.97 พอใช 2.32 4.50 3.12 3.25 พอใช 

3.  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  - 4.00 - 4.00 ดี - - - - - - 4.00 5.00 4.33 ดี 

4.  การวิจัย  5.00 3.50 - 4.00 ดี - - 1.33 1.33 ตอง

ปรับปรุง

เรงดวน 

5.00 3.50 1.33 2.66 พอใช 

5.  การบริการวิชาการแกสังคม  - 5.00 - 5.00 ดีมาก - - 2.07 2.07 ตอง

ปรับปรุง 

- 5.00 2.73 3.48 พอใช 

6.  การทํานุบํารุงศิลปะและ 

     วัฒนธรรม  

- 4.00 - 4.00 ดี - - 2.50 2.50 ตอง

ปรับปรุง 

- 4.00 2.50 3.00 พอใช 

7.  การบริหารและการจัดการ  - 3.50 - 3.50 พอใช - - - - - - 3.50 - 3.50 พอใช 

8.  การเงินและงบประมาณ  - 4.00 - 4.00 ดี - - - - - - 4.00 - 4.00 ดี 

9.  ระบบและกลไกการประกัน 

     คุณภาพ  

- 4.00 - 4.00 ดี - - 3.79 3.79 ดี - 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ 

2.78 4.06 3.00 3.79   - - 2.44 2.44   3.21 4.11 2.79 3.41   

ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช ดี พอใช ดี   - - ตอง
ปรับปรุง 

ตอง
ปรับปรุง 

  พอใช ดี พอใช พอใช   
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6.1.2 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้

ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมิน

ภาพรวมอยูในระดับดี (3.79) สําหรับผลการประเมินรายมาตรฐาน พบวา มาตรฐานที่ 2 ดานการ

บริหารจัดการอุดมศึกษา ก.ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ข.ดานพันธกิจของการ

บริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.00) และ (3.78) ตามลําดับ สวนมาตรฐาน

ที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต และมาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม

แหงการเรียนรู มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.00) และ (3.50) ตามลําดับ หากพิจารณาใน

มุมมองของ  ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา ดานกระบวนการ มีผลการประเมิน   

อยูในระดับดี (4.06) สวนดานปจจัยนําเขาและผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (2.78) 

และ (3.00) ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินเฉพาะตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับตอง

ปรับปรุง (2.44) สําหรับผลการประเมินรายมาตรฐาน พบวา มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต 

และมาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ข.ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.11) และ (2.56) ตามลําดับ สวนมาตรฐานที่ 3 ดานการสราง

และพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง

เรงดวน (1.33)  

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการ

ประเมินภาพรวมอยูในระดับพอใช (3.41) สําหรับผลการประเมินรายมาตรฐาน พบวา มาตรฐานที่ 

2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ก.ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการ

ประเมินอยูในระดับดี (4.00) สวนมาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานที่ 2 ดานการ

บริหารจัดการอุดมศึกษา ข.ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่ 3 ดานการ

สรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช 

(3.33) (3.45) และ (2.66) ตามลําดับ หากพิจารณาในมุมมองของปจจัยนําเขา กระบวนการ และ

ผลผลิต พบวา ดานกระบวนการ มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.11) สวนดานปจจัยนําเขาและ

ผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.21) และ (2.79) ตามลําดับ 

รายละเอียดปรากฏในตาราง ป.3 
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                            ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 
  

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สกอ. 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สมศ. 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนนการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการ
ประเมิน 

ปจจัย
นําเขา  

กระบวน 
การ  

ผลผลิต รวม  
ปจจัย
นําเขา  

กระบวน 
การ  

ผลผลิต รวม  
ปจจัย
นําเขา  

กระบวน 
การ  

ผลผลิต รวม  

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต - - 3.00 3.00 พอใช - - 3.11 3.11 พอใช 3.14 - 3.36 3.33 พอใช 

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหาร

จัดการอุดมศึกษา 

                              

ก.ดานธรรมาภิบาลของการบริหาร

การอุดมศึกษา 

- 4.00 - 4.00 ดี - - - - - - 4.00 - 4.00 ดี 

ข.ดานพันธกิจของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

2.78 4.22 - 3.78 ดี - - 2.56 2.56 พอใช 3.23 4.22 2.88 3.45 พอใช 

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม

แหงการเรียนรู 

- 3.50 - 3.50 พอใช - - 1.33 1.33 ตอง

ปรับปรุง

เรงดวน 

- 4.00 1.33 2.66 พอใช 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มาตรฐาน 

2.78 4.06 3.00 3.79   - - 2.44 2.44   3.21 4.11 2.79 3.41   

ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช ดี พอใช ดี  - - 
ตอง

ปรับปรุง 
ตอง

ปรับปรุง 
 พอใช ดี พอใช พอใช  
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6.1.3 ผลการประเมินตามมมุมองดานการบริหารจัดการ 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ โดยพิจารณาเฉพาะตัว

บงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการ

ประเมินภาพรวมอยูในระดับดี (3.79) สําหรับผลการประเมินรายมุมมอง พบวา มุมมองที่ 1 ดาน

นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย มุมมองที่ 2 ดานกระบวนการภายใน และมุมมองที่ 3 ดานการเงิน 

มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.29) (3.90) และ (4.50) ตามลําดับ สวนมุมมองที่ 4 ดานบุคลากร

การเรียนรูและนวัตกรรม มีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (2.28) หากพิจารณาในมุมมอง

ของปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา ดานกระบวนการ มีผลการประเมินอยูในระดับดี 

(4.06) สวนดานปจจัยนําเขาและผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (2.78) และ (3.00) 

ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินเฉพาะตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับตอง

ปรับปรุง (2.44) สําหรับผลการประเมินรายมุมมอง พบวา มุมมองที่ 1 ดานนักศึกษาและผูมีสวน

ไดสวนเสีย และมุมมองที่ 2 ดานกระบวนการภายใน  มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช 

(2.77)และ (2.93) ตามลําดับ สวนมุมมองที่ 4 ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม มีผลการ

ประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (1.60)  

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการ

ประเมินภาพรวมอยูในระดับพอใช (3.41) สําหรับผลการประเมินรายมุมมอง พบวา มุมมองที่ 1 

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย และมุมมองที่ 3 ดานการเงิน มีผลการประเมินอยูในระดับดี 

(3.92) และ (4.50) ตามลําดับ มุมมองที่ 2 ดานกระบวนการภายใน มีผลการประเมินอยูในระดับ

พอใช (3.30) สวนมุมมองที่ 4 ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม มีผลการประเมินอยูในระดับ

ตองปรับปรุง (2.28) หากพิจารณาในมุมมองของปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา 

ดานกระบวนการ มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.11) สวนดานปจจัยนําเขาและผลผลิต มีผล

การประเมินอยูในระดับพอใช (3.21) และ (2.79) ตามลําดับ 

รายละเอียดปรากฏในตาราง ป.4 
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ตาราง ป.4 ผลการประเมนิตามมุมมองดานการบรหิารจัดการ 

 

 
มุมมองดานการ 
บริหารจัดการ 

  

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สกอ. 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สมศ. 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนนการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการ
ประเมิน 

ปจจัย
นําเขา  

กระบวน 
การ  

ผลผลิต รวม  
ปจจัย
นําเขา  

กระบวน 
การ  

ผลผลิต รวม  
ปจจัย
นําเขา  

กระบวน 
การ  

ผลผลิต รวม  

มุมมองที่ 1 ดานนักศึกษาและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

- 4.50 3.00 4.29 ดี - - 2.77 2.77 พอใช 4.07 4.57 3.43 3.92 ดี 

มุมมองที่ 2 ดานกระบวนการ

ภายใน 

4.00 3.89 - 3.90 ดี - - 2.93 2.93 พอใช 4.00 3.89 1.81 3.30 พอใช 

มุมมองที่ 3 ดานการเงิน 5.00 4.00 - 4.50 ดี - - - - - 5.00 4.00 - 4.50 ดี 

มุมมองที่ 4 ดานบุคลากรการ

เรียนรูและนวัตกรรม 

1.06 3.50 - 2.28 ตอง

ปรับปรุง 

- - 1.60 1.60 ตอง

ปรับปรุง 

1.06 3.50 2.27 2.28 ตอง

ปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มุมมอง 

2.78 4.06 3.00 3.79   - - 2.44 2.44 ตอง

ปรับปรุง 

3.21 4.11 2.79 3.41   

ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช ดี พอใช ดี  - - 
ตอง

ปรับปรุง 
ตอง

ปรับปรุง 
 พอใช ดี พอใช พอใช  
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6.1.4 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้

ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมิน

ภาพรวมอยูในระดับดี (3.79) สําหรับผลการประเมินรายมาตรฐาน พบวา มาตรฐานที่ 1 ดาน

ศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกดานอยูในระดับดี 

(3.55) มาตรฐานที่ 2 ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ย

รวมทุกดานอยูในระดับดี (4.10) เมื่อพิจารณาจําแนกตามมาตรฐาน พบวา มีผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก ในมาตรฐานที่ 2 (3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม (5.00) มีผลการประเมิน

อยูในระดับดี ในมาตรฐานที่ 1 (1) ดานกายภาพ (4.00) (3) ดานการเงิน (4.00) (4) ดานการ

บริหารจัดการ (3.67) มาตรฐานที่ 2 (1) ดานการผลิตบัณฑิต (3.75) (2) ดานการวิจัย (4.00)      

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.00) และมีผลการประเมินอยูในระดับพอใช          

ในมาตรฐานที่ 1 (2) ดานวิชาการ (3.23) หากพิจารณาในมุมมองของ ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

และผลผลิต พบวา ดานกระบวนการ มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.06) สวนดานปจจัยนําเขา

และผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (2.78) และ (3.00) ตามลําดับ  

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินเฉพาะตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับตอง

ปรับปรุง (2.44) สําหรับผลการประเมินรายมาตรฐาน พบวา มาตรฐานที่ 1 ดานศักยภาพและ

ความพรอมในการจัดการศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกดานอยูในระดับพอใช (3.10) 

มาตรฐานที่ 2 ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุก

ดานอยูในระดับตองปรับปรุง (2.33) เมื่อพิจารณาจําแนกตามมาตรฐาน พบวา มีผลการประเมิน

อยูในระดับดี ในมาตรฐานที่ 1 (4) ดานการบริหารจัดการ (3.79) มีผลการประเมินอยูในระดับ

พอใช ในมาตรฐานที่ 2 (1) ดานการผลิตบัณฑิต (3.11) มีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง 

ในมาตรฐานที่ 1 (2) ดานวิชาการ (2.41) มาตรฐานที่ 2 (3) ดานการใหบริการทางวิชาการแก

สังคม (2.07) (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (2.50) และมีผลการประเมินอยูในระดับ

ตองปรับปรุงเรงดวน ในมาตรฐานที่ 2 (2) ดานการวิจัย (1.33) 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการ

ประเมินภาพรวมอยูในระดับพอใช (3.41) สําหรับผลการประเมินรายมาตรฐาน พบวา มาตรฐาน 

ที่ 1 ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกดานอยูใน

ระดับพอใช (3.38) มาตรฐานที่ 2 ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ผลการ

ประเมินเฉลี่ยรวมทุกดานอยูในระดับพอใช (3.44) เมื่อพิจารณาจําแนกตามมาตรฐาน พบวา มีผล

การประเมินอยูในระดับดี ในมาตรฐานที่ 1 (1) ดานกายภาพ (4.00)  (3) ดานการเงิน (4.00)       
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(4) ดานการบริหารจัดการ (3.86) มาตรฐานที่ 2 (1) ดานการผลิตบัณฑิต (3.78) (3) ดานการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม (3.83) และมีผลการประเมินอยูในระดับพอใช ในมาตรฐานที่ 1 (2) 

ดานวิชาการ (2.86) มาตรฐานที่ 2 (2) ดานการวิจัย (2.66) (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (3.00) หากพิจารณาในมุมมองของปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา ดาน

กระบวนการ มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.11)  สวนดานปจจัยนําเขาและผลผลิต มีผลการ

ประเมินอยูในระดับพอใช (3.21) และ (2.79) ตามลําดับ 

รายละเอียดปรากฏในตาราง ป.5 
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ตาราง ป.5 ผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 

มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
  

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สกอ. 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สมศ. 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลการ

ประเมิน ปจจัย
นําเขา  

กระบวน 
การ  

ผลผลิต รวม  
ปจจัย
นําเขา  

กระบวน 
การ  

ผลผลิต รวม  
ปจจัย
นําเขา  

กระบวน 
การ  

ผลผลิต รวม  

1.มาตรฐานดานศักยภาพและความ

พรอมในการจัดการศึกษา 

                              

(1) ดานกายภาพ 4.00 - - 4.00 ดี - - - - - 4.00 - - 4.00 ดี 

(2) ดานวิชาการ 1.06 4.67 - 3.23 พอใช - - 2.41 2.41 ตองปรับปรุง 1.06 4.67 2.41 2.86 พอใช 

(3) ดานการเงิน - 4.00 - 4.00 ดี - - - - - - 4.00 - 4.00 ดี 

(4) ดานการบริหารจัดการ - 3.67 - 3.67 ดี - - 3.79 3.79 ดี - 3.86 - 3.86 ดี 

เฉลี่ยรวมทกุตัวบงชี้มาตรฐานที ่1 2.04 4.00 - 3.55 ดี - - 3.10 3.10 พอใช 2.04 4.09 2.41 3.38 พอใช 

2.มาตรฐานดานการดําเนินการตาม

ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 

                              

(1) ดานการผลิตบัณฑิต - 4.00 3.00 3.75 ดี - - 3.11 3.11 พอใช 4.07 4.00 3.60 3.78 ดี 

(2) ดานการวิจัย 5.00 3.50 - 4.00 ดี - - 1.33 1.33 ตองปรับปรุง

เรงดวน 

5.00 3.50 1.33 2.66 พอใช 

(3) ดานการใหบริการทาง 

     วิชาการแกสังคม 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก - - 2.07 2.07 ตองปรับปรุง - 5.00 3.05 3.83 ดี 

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ 

     และวัฒนธรรม 

- 4.00 - 4.00 ดี - - 2.50 2.50 ตองปรับปรุง - 4.00 2.50 3.00 พอใช 

เฉลี่ยรวมทกุตัวบงชี้มาตรฐานที ่2 5.00 4.13 3.00 4.10 ดี - - 2.33 2.33 ตองปรับปรุง 4.38 4.13 2.89 3.44 พอใช 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มาตรฐาน 

2.78 4.06 3.00 3.79  - - 2.44 2.44  3.21 4.11 2.79 3.41  

ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช ดี พอใช ดี  - - 
ตอง

ปรับปรุง 
ตอง

ปรับปรุง 
 พอใช ดี พอใช พอใช  
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6.2 จุดแข็ง ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 
จุดแข็ง  
 1. วิทยาลัยมีผูบริหารและคณาจารยรุนใหมที่มีความมุงมั่น และจัดทําแผนกลยุทธที่

สอดคลองกับนโยบายของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และมีการปรับแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ

นโยบายของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย แตอยางไรก็ตาม ควรใหบุคลากรในวิทยาลัยมีสวนรวมใน

การจัดทําแผน และใหไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัยดวย 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีกระบวนการในการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป 

 2. ควรกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ เพื่อวัดความสําเร็จ 

 3. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้แผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และ

รายงานผลตอคณบดี และคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 4. ควรมีคํานิยามที่ชัดเจน ที่จะอธิบายอัตลักษณของวิทยาลัยสอดคลองตัวบงชี้ที่ 1.2.1 

และ 1.2.2 
 
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 

1. นักศึกษามีความสุขกับการเรียน มีขวัญและกําลังใจดี 

2. ศิษยเกามีความผูกพันกับวิทยาลัย และยังเขารวมกิจกรรม ซึ่งเปนประโยชนกับ

นักศึกษาที่ยังคงเรียนอยู 

3. มีวิชาที่เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายหลายวิชา เปนการเสริมความรูและ

ประสบการณจริงใหกับนักศึกษา 

4. มีการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสวนรวมกับกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา 

5. อาจารยประจํามีความมุงมั่นและทุมเทเวลาใหกับนักศึกษาอยางเต็มที่ 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ความเขาใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรปริญญาตรียังไมชัดเจน อาจตองประชาสัมพันธ 

ใหนักศึกษาเขาใจถึงวิชาที่จําเปนตองศึกษา เชน วิชาภาษาอังกฤษที่นักศึกษาเขาใจวามีมาก

เกินไป   

 2. ยังมีนักศึกษาระดับปริญญาโทสตรีศึกษาตกคางอยูจํานวนหนึ่ง ควรหาวิธีและแผนการ

กระตุนใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาโดยเร็ว  
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 3. ยังไมมีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง รศ. ศ. ควรมีระบบที่สงเสริมและกระตุนใหมีการ

ขอตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น 

 4. อาจารยวุฒิปริญญาเอก 6 คนจาก 23.5 คน (คะแนน 2.13) ควรมีแผนการสงเสริมให

อาจารยศึกษาตอ ที่มีเปาหมายที่สูงขึ้น 

 5. แผนการบริหาร/พัฒนาอาจารยไมชัดเจน วิทยาลัยอาจจัดทํา Roadmap วาในปใดจะมี

อาจารยปริญญาโท, เอกเทาใด ผศ., รศ., ศ. เทาใด และหามาตรการกระตุนจัดทําแผนปฏิบัติเพื่อ  

ใหไดตามเปาประสงค  

 6. งานตีพิมพของนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอกลดลง 

7. ควรทําการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคและนําผลมาปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนและหลักสูตร 
ขอสังเกตอื่นๆ 

1. ควรหาวธิีทีจ่ะไดนักศึกษารับเขาที่คะแนน (O-NET) สูงขึ้น 

 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา 
จุดแข็ง  
       1. นักศึกษามีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับชุมชนและจิตอาสา วัฒนธรรมตางๆ 

ของจังหวัดลําปาง 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
         1. ควรมีระบบการใหคําปรึกษาทางวิชาการใหกับนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาใหม ซึ่ง

เปนนักศึกษาตางจังหวัด ซึ่งมีผลใหตองมีการปรับตัวในการเรียน และขาดความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษ  

 2. ควรมีการทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในทุกดานและตองทําการประเมินวาไดดําเนินการสําเร็จตาม

วัตถุประสงคหรือไม  
 
องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
จุดแข็ง  
         1. งานวิจัยที่ทําสวนใหญเปนประโยชนตอชุมชนและเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง ซึ่งสามารถ

นําไปใชประโยชนได 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรใหความรูในการทําวจิัยใหกับคณาจารย 
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         2. ยังขาดระบบและกลไกรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรู จากงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค เพื่อสรางองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจ และนําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งเปน

ประโยชนตอชุมชนของลําปางและประเทศมากยิ่งขึ้น 
 
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
จุดแข็ง  

1. มีการตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแกสังคมอยางเปนรูปธรรม ทําใหมี

กิจกรรมที่เห็นผลชัดเจน ตอเนื่อง 

2. คณาจารยมีคุณภาพ และไดรับเชิญใหเปนวิทยากรอยางตอเนื่อง 

3. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน ซึ่งเปนประโยชนกับ

นักศึกษา ทําใหนักศึกษารูจริง 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. วิทยาลัยมกีิจกรรมการบริการวิชาการมาก แตยังมีการนําความรูและประสบการณจาก

การนํากิจกรรมเพียงไมกี่กิจกรรมไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

2. ควรมีการสํารวจผลกระทบของการบริการวิชาการแกสังคม วาไดผลการเรียนรูและ

เสริมสรางความเขมแข็งตอชุมชนอยางไร  
 
องคประกอบที่ 6 การทํานบํุารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. วิทยาลัยมีคณาจารยที่มีความรูและเชี่ยวชาญในดานประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะดานอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม และมีการบูรณา

การดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและความรวมมือ

กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดลําปางเปนอยางดี 

2. วิทยาลัยไดมีโครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอยางเดนชัด โดยเฉพาะในสวน

กิจกรรมนักศึกษาตามกระบวนการ PDCA แตอยางไรก็ตาม ควรที่จะมีการดําเนินการในลักษณะ

ดังกลาวอยางตอเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับกิจกรรมนักศึกษาใหชัดเจน และนําผลการประเมินความสําเร็จในการบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

2. ควรมีการดําเนินการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหบรรลุเปาหมายตาม

แผนใหไดไมนอยกวารอยละ 80 
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3. ควรมีการดําเนินการในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมกันทั้ง 2 

โครงการ (โครงการปริญญาตรีและโครงการบัณฑิตศึกษา) 
 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. คณบดีไดบริหารจัดการวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล และใหมีบุคลากรมีสวนรวม 

อยางไรก็ตามควรดําเนินการใหมีหลักธรรมาภิบาลใหครบทั้ง 10 ดาน 

2. คณบดีมีความมุงมั่นในการบริหารวิทยาลัย ทั้ง 2 ศูนย คือ ศูนยทาพระจันทร และศูนย

ลําปาง ที่มีระยะทางที่ไกล และคณบดีกระจายอํานาจใหทั้ง 2 โครงการ คือ โครงการปริญญาตรี 

และโครงการบัณฑิตศึกษา ดําเนินการไดอยางคลองตัว 

3. วิทยาลัยมีการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต แตอยางไรก็ตาม ควรกําหนด

กลุมเปาหมายในการที่จะจัดการความรูใหชัดเจน  
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรนําผลการประเมินการบริหารงานของวิทยาลัยไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปน

รูปธรรม  

2. ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการจัดลําดับความเสี่ยง เพื่อการบรรลุ

เปาหมายใหชัดเจน เพื่อแกไข ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใน

ภาพรวมของวิทยาลัย ทั้ง 2 โครงการ 

3. ควรมีการจัดการความรูดานการวิจัย 

4. ควรมีการประชุม/จัดสัมมนาบุคลากรของทั้ง 2 ศูนยรวมกัน อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในทุกๆ ดาน 

 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  
 1. วิทยาลัยมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินและวางแผนการใชเงินอยาง

โปรงใส ตรวจสอบได แตอยางไรก็ตาม วิทยาลัยควรจัดทําหลักเกณฑการจัดสรรทรัพยากรใหกับ

หนวยงานตาง ๆ ของวิทยาลัยใหชัดเจนและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม 

           2. วิทยาลัยไดนําขอมูลทางการเงินของวิทยาลัยมาวิเคราะหคาใชจาย และพยากรณ

รายรับ- รายจายของวิทยาลัยในอนาคต แตอยางไรก็ตาม ควรมีการจัดทําคาใชจายตอหัวของ

นักศึกษา เพื่อการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัยเอง เพื่อติดตามการใชเงิน

ของหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่วิทยาลัยกําหนดทุกป 

 2. ควรหาแนวทางการอนุมัติดานการเงินใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะโครงการ

ตางๆ ที่ศูนยลําปาง 
 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. ผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ของวิทยาลัย มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โดยใชการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยมาดําเนินการ 

2. วิทยาลัยไดจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยไดกําหนดใหมีการ

ประเมินคุณภาพทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา อยางไรก็ตาม ควรนําผลการประเมิน

มาพัฒนาการบริหารคุณภาพการจัดการศึกษาทั้ง 2 ระดับ โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้แผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

2. วิทยาลัยควรมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นในจังหวัดลําปาง หรือจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ 
 
ภาพรวม 
จุดแข็ง 
 1. ผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพมากขึ้น  

 2. มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน และมีการนําบริบทของ

ชุมชน/ทองถิ่นมาบูรณาการกับพันธกิจหลักทั้ง 4 ดาน (การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
ขอสังเกตอื่นๆ 
 1. ควรมีการประเมินกจิกรรมตางๆ และนาํผลการประเมินมาปรับปรุงตามวงจร PDCA 

 2. เอกสารอางอิงในรายงานการประเมินตนเองไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ 
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
วิทยาลัยสหวิทยาการ 

วันพฤหัสบดทีี่ 28 – วันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2554 
ณ หองประชมุ 1308 ชั้น 3 อาคารสิรนิธรารัตน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

วันพฤหัสบดทีี่ 28 กรกฎาคม 2554   
10.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมเพื่อทําความเขาใจในวิธีการประเมิน 

และการแบงหนาที่รวมท้ังการวิเคราะห SAR เพื่อสรุปประเด็น ขอสงสัย 

กําหนดคําถามเบื้องตน 

11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ 

    - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการฯ และชี้แจง

วัตถุประสงค หลักการ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

    -  คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการสรุปผลดําเนินงาน ปการศึกษา 2553 

(ภาพรวม จุดเดน วิธีปฏิบัติที่ดี จุดที่ควรพัฒนา แผนและเปาหมายการพัฒนา

ในปตอไป) 

13.30 – 14.30 น.  สัมภาษณผูบริหาร 

14.30 – 15.00 น . 1. สัมภาษณนักศึกษา  2. สัมภาษณผูใชบัณฑิต  

15.00 – 15.30 น . 1. สัมภาษณคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

2. สัมภาษณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

15.30 – 16.00 น.  1. สัมภาษณอาจารย  2. สัมภาษณบคุลากร  

วันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2554   
09.00 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลที่ไดจากการตรวจเยี่ยมวันแรก 

10.00 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหองปฏิบตัิการการเรียนรูดวยตนเอง/                          

                                       หองสมุดบุญชู ตรีทอง / หองพักอาจารย / หองเรียน     

11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพจิารณาผลการประเมิน (ป.1 –ป.5) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาผลการประเมิน  

(จุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนา) 

- คณะกรรมการประเมินฯ จัดทํารางรายงานการประเมินคุณภาพ  

14.00 – 16.00 น.  รายงานผลการประเมินขั้นตนดวยวาจา  

หมายเหต ุ  พกัรับประทานอาหารวางชวงเชาเวลา 10.30 น. และชวงบายเวลา 15.00 น.  
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บันทึกการสมัภาษณ 
 
สัมภาษณนักศึกษา 
จุดแข็ง   
 1. อาจารยและนักศึกษามีความสนิทสนมกัน ไมมีระยะหางระหวางอาจารยกับนักศึกษา 

อาจารยมีเวลาใหกับนักศึกษา สามารถติดตอไดอยางสะดวก 

 2. นกัศึกษารุนพี-่รุนนองมีความสนิทสนมกันด ี

 3. อาจารยผูสอนในหลักสูตรระดับปริญญาเอกมีความเชี่ยวชาญ นักศึกษายอมรับไดกับ

ความรูที่ไดรับการถายทอด  

4. บัณฑิตระดับปริญญาตรีเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว มีสัดสวนการเรียนตอที่สูง  

 5. บุคลากรใหการบริการขอมูลตางๆ ไดดี 

6. การใหบริการรถรับ-สง ดีข้ึน มีรถเพิ่มจาก 1 คัน เปน 2 คัน 
ขอสังเกตและจุดที่ควรพฒันา 

 1. นักศึกษาสาขาอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) ตองการเรียนในเชิงลึก ควรจะใหเลือก

ลงวิชาเอกเร็วขึ้น เนื่องจากปจจุบันใหลงทะเบียนเรียนวิชาเอกชาเกินไป 

 2. นักศึกษาถูกใหออกเนื่องจากไมผานวิชาภาษาอังกฤษสูง 

 3. อาจารยมีความรูไมตรงกับวิชาที่สอน (ในระดับปริญญาโท) 

 4. ควรสรางความมั่นใจใหกับนักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกหัวขอในการใหคําปรึกษา 

 
สัมภาษณผูใชบัณฑิต 
 ผูใชบัณฑิต ไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเกีย่วกับบัณฑิตวิทยาลยัสหวทิยาการ ดังนี ้
 บัณฑิตระดับปริญญาตร ี

1. สามารถปรบัตัวไดดี ถึงแมวาจะทาํงานไมตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา มีความจริงจัง

กับการทํางาน  

2. มีความรูดานภาษาอังกฤษ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม  

4. ผูใชบัณฑิตเสนอใหเพิ่มกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่ใหนักศึกษา

ไดเรียนรูปญหาจริงของสงัคมมากขึน้  
บัณฑิตระดับปริญญาโท  
1. หลงัจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแลว มีความรูความคิดทีก่าวไกลกวาเดิมมาก 

สามารถนําแนวความคิดเรื่องสตรีศึกษามาปรับใชกับการทํางานไดเปนอยางด ี
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2. มีความรูดานภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี มีมนุษย

สัมพันธดี 
บัณฑิตระดับปริญญาเอก 
มีความรูความสามารถในระดับดี สามารถนําความรูที่ไดศึกษาไปปรับใชกับการทํางานใน

ฐานะอาจารยมหาวิทยาลยัไดเปนอยางด ี
 
สัมภาษณคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร  
ขอสังเกตและจุดที่ควรพฒันา 
 1. นักศึกษาศูนยลําปางออนดานภาษาอังกฤษไมใชเฉพาะที่วิทยาลัยสหวิทยาการ ทั้งนี้ 

ไดมีการจัดติวภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาทุกภาคการเรียน แตนักศึกษามาเรียนไมตอเนื่อง 

 2. วิทยาลัยมีแนวทางการบริหารหลักสูตรสตรีศึกษาโดยมีการติดตามนักศึกษาใหมาทํา

วิทยานิพนธใหครบกระบวนการ 

 
สัมภาษณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
 1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีทั้งในระดับวิทยาลัย  คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพของโครงการปริญญาตรี และคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา  

 2. คณะกรรมการประกันคุณภาพ จะแบงกับรับผิดชอบแตละองคประกอบ สวนอาจารย

คนอื่นจะชวยสนับสนุนขอมูล 

 3. การนํา PDCA มาใชเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ปนี้ทําแต P (Plan) D (Do) กําลัง

จะทําใหครบวงจร คาดวาปตอไปจะดีข้ึน  

 4. นักศึกษาสวนใหญไมคอยทราบเรื่องการประกันคุณภาพ 

 5. มีปญหาในการประสานงานระหวางสวนกลางของวิทยาลัยกับโครงการปริญญาตรี   

อยูบาง แตไดพยายามแกไขแลว 

 6. ปการศึกษา 2553 มีการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา ทําใหเห็นภาพไดครบถวน 
 
สัมภาษณอาจารย 
จุดแข็ง  
 1. อาจารยไดรับคําแนะนาํจากอาจารยรุนพี่เปนอยางด ี

 2. วทิยาลัยมส่ิีงอํานวยความสะดวกตางๆ คอนขางดี 

 3. วทิยาลัยสงเสริมการทาํกจิกรรม/การอบรมเปนอยางดี 

 4. วทิยาลัยพยายามออกไปบริการวิชาการทางสงัคมมากขึ้น 



 41 

 5. วิทยาลัยมีส่ิงแวดลอม/บรรยากาศดี มีสถานที่ออกกําลังกาย และมีที่พักภายใน

มหาวิทยาลัย 
ขอสังเกตและจุดที่ควรพฒันา 
 1. อาจารยใหความสาํคัญงานบริการสังคมมากทําใหภาระงานมาก 

 2. เนื่องจากมกีารปรับหลักสูตรใหมทําใหภาระงานเพิ่มมากขึ้น 

 3. วิทยาลัยพยายามสนับสนุนในดานสวัสดิการในการทํางานภายใตขอจํากัดของวิทยาลัย 

ในสวนสวัสดิการเรื่องสุขภาพและการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาศักยภาพของอาจารยเพียงพอ 

ในระดับหนึ่ง 
 
สัมภาษณบุคลากร 

1. เนื่องจากโครงการปริญญาตรีอยูหางไกลจากวิทยาเขตหลัก เวลามีปญหาเกี่ยวกับ

ระเบียบที่เกี่ยวของ จะปรึกษางานบริหารศูนยลําปาง สํานักงานเลขานุการวิทยาลัย หรือปรึกษา

คณะอื่น ๆ  

2. มีการประชุมกับผูบริหารทุกไตรมาส 

3. มีงบประมาณพัฒนาอาจารยและบุคลากร โดยมีงบประมาณใหอาจารย ปละ 20,000 

บาท บุคลากร ปละ 12,000 บาท  

4. มีหอพักใหอาจารย และนักศึกษา ไมมีหอพักบุคลากร และมีรถสวัสดิการรับสงเชา-เย็น 

(เปนรถที่ใหบริการนักศึกษาเปนหลัก) 

5. บุคลากรเสนอใหเพิ่มการประสานงานระหวางสํานักงานเลขานุการวิทยาลัยกับ

โครงการปริญญาตรีใหมากขึ้น  
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