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2 บทนํา  

2.1 วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพ 

1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ วิทยาลัยสหวิทยาการ  ตาม

องคประกอบ และตัวบงชีค้ณุภาพของหนวยงาน และของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อติดตามผลการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานของ วิทยาลัยสหวิทยาการ  ตามความเห็นของ

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554 

3. เพื่อให วิทยาลัยสหวิทยาการ  นําผลจากการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

 

2.2  เกณฑการประเมินคุณภาพ 

  2.2.1 กําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมิน ตัวบงชี้เปน  

5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดก่ีขอ  ไดคะแนนเทาใด  

กรณีท่ีไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน 

2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณ อยูในรูปของรอยละหรือคาเฉล่ีย  กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนน

ระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเน่ือง  (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  (ซึ่งอยูในรูป    

รอยละหรือคาเฉล่ีย ) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ  โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือ

คาเฉล่ียท่ีคิดเปนคะแนน 5 ไว 

            2.2.2 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน  5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต  1 ถึง 5 กรณีท่ีไมดําเนินการใด  ๆ 

หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดงัน้ี 

0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
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2.3 ขอมูลพื้นฐานของวิทยาลัยสหวิทยาการ 

2.3.1 ประวัตคิวามเปนมา 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ กอต้ังวันท่ี 1 ตุลาคม 2549 โดยมีการรวมโครงการศึกษา 3 โครงการคือ  โครงการ

ศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร  โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา และ

โครงการศกึษาปรญิญาเอกสหวิทยาการ 

 ในอดีตโครงการศึกษาท้ัง  3  โครงการฯ ไดแยกกันอยูอยางเอกเทศกลาวคือ  โครงการศึกษาศิลปศาสตร

บัณฑิต สหวิทยาการสังคมศาสตร  เปดการเรียนการสอนในปการศึกษา  2542  ในรูปโครงการปกติ  โดยอยูภายใต

โครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ในระยะแรก  ตอมาไดมีการจัดต้ังวิทยาลัยสหวิทยาการขึ้นท่ี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงไดนําโครงการน้ีเขามาสังกัดในป  2546 

 สําหรับโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา เดิมอยูภายใตการดําเนินงานของ  2  หนวยงาน 

คือ  สํานักบัณฑิตอาสาสมัครและโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  และไดเริ่มเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 

2544  ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร  โดยดําเนินการในรูปโครงการพิเศษ และมีการหยุดรับนักศึกษา

ต้ังแตป 2551-2555  แตปจจุบันวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนจากโครงการพิเศษเปน

โครงการปกติ  (แบบเรยีนนอกเวลาราชการ)และมีการปรบัหลักสตูรตาม มคอ.2 แลวเปล่ียนชื่อสาขาในหลักสูตร

ใหมเปน สาขาวิชาสตรี เพศสถานะและเพศวิถีศึกษา  โดยมีการเตรียมเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2556 และ

ยังคงดูแลนักศึกษาคงเหลือรุนปการศึกษา 2550 ท่ีกําลังจะหมดสภาพการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2556 น้ี 

 สวนโครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ  เดิมอยูภายใตบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งตอมาไดเปล่ียนสถานภาพ

เปนสํานักงานบัณฑิตศึกษา  โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ  ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหเปดการ

เรียนการสอนต้ังแตปการศึกษา 2542  แตโครงการฯ ไดเริ่มรับนักศึกษารุนแรกเขาศึกษาในปการศึกษา 2543  ท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร  โดยในระยะแรกดําเนินการในรูปโครงการพิเศษ  ตอมามหาวิทยาลัยฯ ได

ปรับเปล่ียนใหเปนโครงการปกติ  ต้ังแตภาคเรียนท่ี 2  ปการศกึษา 2547 เปนตนมา 
 

 2.3.2 ปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน 

 

  วิทยาลัยสหวิทยาการเปนหนวยงานท่ีดําเนินการเรียนการสอน การคนควาวิจัย การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและการใหบริการทางวิชาการ โดยบูรณาการความรูดานสังคมศาสตร  มนุษยศาสตรและ

วิทยาศาสตร  เพื่อทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคม  และสามารถสรางแนวทางการปองกัน แกไขปญหาและ

พัฒนาสังคมได  โดยมุงพัฒนาใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําท้ังในประเทศและในระดับสากล วิทยาลัยฯจัดการ

เรยีนการสอน 3 หลักสูตร คือ 

1)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต          สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร      (มธ. ศูนยลําปาง) 

2)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาสตรีศึกษา                                (มธ.ทาพระจันทร) 

      เปล่ียนชื่อสาขาใหม  สาขาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษาท่ีจะใชปการศึกษา 2556    

3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต         สาขาสหวิทยาการ                            (มธ.ทาพระจันทร) 

ปรชัญา 
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                  โดยแตละหลักสูตรมีปรัชญาดังน้ี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร  ท่ีเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมี

ศักยภาพในเชิงสหวิทยาการออกไปรับใชประชาชนและสังคม ตลอดจนการสรางองคความรูท่ีมีลักษณะสห

วิทยาการใหเทาทันกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา  มุงศึกษาวิเคราะห  สถานภาพและบทบาทดาน

เศรษฐกิจสังคม  การเมือง และวัฒนธรรมของสตรี  ตลอดจนสงเสริมความเคารพตอศักดิ์ศรีท่ีเสมอภาคเทาเทียม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ  สาขาวิชาสหวิทยาการมุงสรางองคความรูทางวิชาการ

ระดับสูง  ผลิตนักวิชาการท่ีมีความรูในศาสตรหลายแขนง  ใหเปนผูท่ีสามารถบูรณาการองคความรูท่ีเปนสห

วิทยาการในการทําความเขาใจ  วิเคราะห  วิพากษปรากฏการณทางสังคมได  อีกท้ังยังมุงผลิตนักวิชาการท่ีมีความ

รับผิดชอบตอสังคม  มีคุณธรรมจริยธรรม  และมีสวนในการสรางทางเลือกหรือหาทางออกใหแกสังคม 

 

1.  มุงพัฒนาใหวิทยาลัยสหวิทยาการมีความเปนเลิศทางดานการศึกษาเชิงสหวิทยาการ 

 2.  มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรูทางวิชาการ มีคุณธรรม และเปนผูท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ และรับผิดชอบ    

ตอสังคม  

ปณิธาน 

 

เปนสถาบันการศึกษา คนควาและวิจัย เพื่อการสรางสรรคองคความรูเชิงสหวิทยาการชั้นนําของประเทศ

และสอดคลองกับความตองการของสังคม 

วิสัยทัศน 

 

1.  เพื่อผลิตบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรอบรูเชิงสหวิทยาการ  มีความเคารพใน

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตและรับผิดชอบตอสังคม  รวมท้ังสามารถนําเอา

องคความรูในลักษณะสหวิทยาการไปใชในการคนควาวิจัยและประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ใหเปนชุมชนวิจัยเชิงสหวิทยาการของนักศึกษา คณาจารยท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และบุคลากรจากนานาประเทศที่มีความสนใจการศึกษาแบบบูรณาการ 

3.  เพื่อใหบริการวิชาการแกสังคม  โดยการเผยแพรความรูท่ีเปนผลจากการวิจัยของคณาจารย  นักศึกษา  

รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปล่ียนความรูกับสังคมภายนอกเพื่อใหเกิดการเรียนรูจากแหลงตางๆ ท่ีหลากหลาย 

4.  เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินและปรับใชวิทยาการสมัยใหม  เพื่อ

พัฒนาความม่ันคงของมนุษยและสังคม 

 

 

 

วัตถุประสงค 
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 พันธกิจ

1.  ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรูเชิงสหวิทยาการ 

2.  สรางชุมชนวิจัยเชิงสหวิทยาการ ใหเปนแหลงรวบรวมเครือขายของผลงานวิจัย เพื่อบริการและ

แลกเปล่ียนทางวิชาการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชนในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

 3.  ใหบริการวิชาการท่ีบูรณาการดานการเรียนการสอน การวิจัยและวิชาการตางๆ เชิงสหวิทยาการแก

สังคม 

4.  เปนสถานบันรวมกับเครือขายในการนําดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาพื้นบานและความ

เปนประชาธิปไตย โดยบูรณาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา งานวิจัยและบริการเพื่อเผยแพรแกชุมชน

และสงัคม 

5.  สรางระบบการจัดการ สรางโอกาสอยางมีคุณธรรมท่ีเทาเทียม พรอมกันสรางงาน สรางคนใหมีการ

พัฒนาเพื่อสนับสนุนและสงเสริมชุมชนและสังคม 

 2.3.3  โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

 โครงสรางการบรหิารงาน 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ  เปนหนวยงานท่ีมีสถานะเทียบเทาคณะและเปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการ

ควบคุมดูแล ของสํานักงานอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย การบริหารงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ  ประกอบดวย 

3 โครงการ คือ โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ   โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา  และ

โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร   

 วิทยาลัยสหวิทยาการ มีคณบดีเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลัยฯ  ตามแนวทางและนโยบาย

ที่คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ กําหนด  มีรองคณบดีฝายบริหารและมีผูอํานวยการโครงการศึกษาของทั้ง  3  

โครงการปฏิบัติหนาท่ีเปนรองคณบดีโดยตําแหนงเพื่อชวยบริหารงานของวิทยาลัย  นอกจากน้ี ยังมีสํานักงาน

เลขานุการวิทยาลัยทําหนาท่ีดําเนินการในทางธุรการและประสานการดําเนินงานตางๆ ใหแกวิทยาลัย 

 คณะกรรมการประจําวทิยาลยัและคณะกรรมการประจําโครงการ  

 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ  ประกอบดวย  อธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายเปน

ประธาน  และกรรมการผูทรงคณุวุฒจิาํนวนไมเกินหาคนเปนกรรมการ  มีหนาท่ีวางนโยบายและแผนงานให

สอดคลองกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย  และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  กําหนดแนวทางการควบคมุดแูล

การปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแผนงานประจําปและงบประมาณ  พิจารณาเสนอรางหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

 คณะกรรมการประจําโครงการของแตละโครงการ ประกอบดวย  ผูอํานวยการโครงการแตละโครงการ  

เปนประธานและผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการมีหนาที่วางนโยบายและแผนงานใหโครงการฯ แตละโครงการปฏิบัติ 
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                                                                               วิทยาลัยสหวิทยาการ 

ผงัโครงสรางการบรหิาร 

 
 

คณะกรรมการประจาํวิทยาลัยสหวิทยาการ 

o อธิการบดี 

o คณบด ี

o รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

o รองคณบดฝีายวิชาการ 

o ผูอํานวยการโครงการศึกษา 3 โครงการ 

   

                                          สํานกังานเลขานกุารวิทยาลัย          
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                สถานท่ี  : ทาพระจันทร                        ทาพระจันทร                                               ศูนยลําปาง 

 

 

2.3.4  หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

 หลักสูตร 

 ปจจุบันวิทยาลัยฯ มีการเรียนการสอน 3  ระดับ คือ 

 1. การศึกษาในระดับปริญญาตร ี

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร มี 4 วิชาเอก คือ 

   1) สหวิทยาการจีนศึกษา       

   2 ) สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงศึกษา    

   3)  สหวิทยาการการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม      

   4) สหวิทยาการการจัดการการทองเท่ียวและบริการ 

โครงการศึกษาปริญญา

เอกสหวิทยาการ 

โครงการศึกษาศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิตสตรีศึกษา 

โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต

สหวิทยาการสังคมศาสตร 

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการฯ 

คณะกรรมการประจําโครงการ 

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการฯ 

คณะกรรมการประจําโครงการ 

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการฯ 

คณะกรรมการประจําโครงการ 

สํานกังานโครงการ สํานกังานโครงการ สํานกังานโครงการ 
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 2.  การศกึษาในระดบัปรญิญาโท  

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา  
 
 3.  การศกึษาในระดบัปรญิญาเอก 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการ  

 

2.3.5  จํานวนนักศกึษาและผูสําเร็จการศึกษา 

 

 ใน ปการศกึษา 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการมีนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปจํานวน 568  คน  และมีผูสําเร็จ

การศึกษาทุกระดับทุกหลักสูตรรวมจํานวน  101 คน  ตามตารางดังน้ี 

จํานวนนักศึกษาและผูสาํเรจ็การศึกษาปการศึกษา  2555 

ระดับ นักศึกษาทุกช้ันป สําเร็จการศึกษา 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปริญญาตร ี 504      88.73 100     99.00 

ปริญญาโท   19  3.35 0        - 

ปรญิญาเอก   45  7.92 1 1.00 

รวม 568 100 101 100 

 
  2.3.6  จํานวนอาจารยและบุคลากร 

 

 ในปการศกึษา 2555  วิทยาลัยสหวิทยาการมีบุคลากรจํานวนท้ังสิ้น  42 คน  โดยแบงเปนสายวิชาการ 

(อาจารยประจํา) จํานวน 24 คน (ลาศกึษาตอจํานวน 4 คน ปฏิบัติงานจริงจํานวน 20 คน) และบุคลากรสาย

สนับสนุนจํานวน 20 คน ดังน้ี     

        บุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ ปการศึกษา 2555 : แบงตามตําแหนงงาน 

ประเภท

บคุลากร 

โครงการ โครงการระดับ

ปริญญาตร ี

โครงการระดับ

บัณฑิตศึกษา 

   สํานกังาน

เลขานุการ ฯ 
รวม 

ตําแหนง 

 

สาย

วิชาการ 

ศาสตราจารย - - - - 

รองศาสตราจารย 1 - - 1 

ผูชวยศาสตราจารย 4 - -  4 

อาจารย 15 4 - 19 

สาย

สนบัสนนุ 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 2 - 3   5 

นกัวิชาการศกึษา 5 - 5 10 

นกัวิชาการเงนิและบญัชี 2 - 1   3 

พนกังานสถานที่ - - 2   2 

รวม 29 4        11 44 
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 บุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 24 คน เปนอาจารยประจําโครงการปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการ

สังคมศาสตร 20 คน ปฏิบัติงานจริง 16 คน ลาศกึษาตอระดบัปรญิญาเอก 4 คน และเปนอาจารยประจําโครงการ

ปริญญาโท สาขาสตรีศึกษา 2 คน และอาจารยประจําวิทยาลัยฯ เพิ่ม 2 คน ท้ังน้ี ไมมีอาจารยประจํา โครงการ

ปริญญาเอก      

 นอกจากน้ี ไดมีสัญญาจางลูกจางชาวตางประเทศ 1 คน คือ Mr.George William Gibson  เพื่อมาชวย

สอนเสริมทักษะทางดานภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษาในโครงการปริญญาตรี 

 สวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 20 คน แบงสายสนับสนุนวิชาการ 18 คน และพนักงานสถานท่ี 2 

คน โดยสายวิชาการมีตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 คน นักวิชาการศกึษา 10 คน นักวิชาการเงินและบัญชี 3 

คน   

 บุคลากรสายวิชาการมีท้ังหมด 24 คน แบงเปนวุฒปิรญิญาเอก 7 คน วุฒปิรญิญาโท 17 คน  สวนบุคลากร

สายสนับสนุนท้ังหมด 20 คน แบงเปนวุฒปิรญิญาโท 3 คน วุฒปิรญิญาตร ี15 คน และตํ่ากวาวุฒิปริญญาตรี 2 คน 

 

2.3.7  งบประมาณ และอาคารสถานที ่

 ปงบประมาณ 2555  วิทยาลัยสหวิทยาการ ไดรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการ

บริหารจัดการ  จากงบประมาณแผนดิน งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน รวม ท้ังสิ้น 33,999,896 บาท 

จําแนกเปนงบประมาณแผนดนิ  12,044,700 บาท  และงบพิเศษ 19,267,000 บาท 

 

2.3.8  เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน 

 จากผลการดําเนินการดานวิชาการและผลการดําเนินงานของนักศึกษาดังกลาวขางตนแลว วิทยาลัยฯ ยังมี

คุณลักษณะเดนอีกหลายประการ  ดังน้ี 
 

 1. ดานการเรียนการสอน 

 1.1  โครงการปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ 

  1)   มีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ และผูเชี่ยวชาญภายนอกมา พัฒนาการเรียน

การสอนและควบคุมวิทยานิพนธ  โดยการบริหารงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทนเปนกรณีพิเศษ ซึ่งทําให โครงการ

ไมประสบปญหาขาดคณาจารยผูสอนหรือผูควบคุมวิทยานิพนธ  นอกจากน้ีนักศึกษายังมีโอกาสไดศึกษากับ

คณาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญดานวิชาการโดยเฉพาะสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ท่ีมารวมกันผลิตดุษฎีบัณฑิต 

  2)  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  และทุน

โครงการเครือขายเชิงกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษามากท่ีสุดในสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และทุนอ่ืนๆ ใน

การสงเสริมการทําวิทยานิพนธ/ตีพิมพบทความ 

2.1) นักศึกษาท่ีไดรับทุนสงเสริมการทําวิทยานิพนธครั้งท่ี 2/2554 มีจาํนวน 3 คนๆ ละ 8,000 

บาท จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ดังน้ี 
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ลําดับ ช่ือนักศึกษา รุนที ่ ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ 

1 นายปุรินทร  นาคสิงห 6 การประกอบสรางตัวตนเกยในภาพยนตรไทย 

2 นายณัฐพล  แสงอรณุ 7 ผลกระทบของการพัฒนาเมืองหลักตอความเหล่ือม

ลํ้าระหวางภาค 

3 นางสาวกนกวรรณ  สุทธิพร 8 การดํารงอยูของพุทธศาสนาแบบจารีตในประเทศ

ญ่ีปุน : กรณีศกึษานกิายฌิงงน 

 

   2.2)  ทุนสําหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย  นักศึกษาท่ีไดรับทุนสําหรับนักศึกษาขาดแคลน

ทุนทรัพยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ครั้งท่ี 2/2554  จํานวน  12,000 บาท คือ  นายศรัณย  จิระพงษสุวรรณ  

นักศึกษารุนท่ี 9  

  2.3)  ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยท่ัวไป สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ครั้งท่ี 2/2554  มีจาํนวน 2 คน  คนละ 3,500 บาท ดังน้ี 
 

ลําดับ ช่ือนักศึกษา รุนที ่ ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ 

1 นายสมคิด  บุญลนเหลือ 6 หนวยงานใหความชวยเหลือของไทยกับการ

ชวยเหลือเพ่ือพัฒนาประเทศเพ่ือนบาน : การ

ออกแบบเชิงสถาบนัตามหลักธรรมาภิบาล 

2 นายณัฎฐชวัล  โภคาพานชิวงษ 7 พลวัตร “ความเปนถ่ินที่” ในสังคมชายแดน : 

การตอรองความหมายผานพ้ืนที่/ชุมชนทาง

ศาสนาของคนพลัดถ่ินจากประเทศพมาใน

จังหวัดระนอง 

 

 2.4)  ทุนของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาโครงการปริญญาเอก สาขา สห

วิทยาการ  คือ นางสาวอนินทร พุฒิโชติ ไดรับทุนการศึกษาในโครงการทุนพัฒนาอาจารยและบุคลกรสําหรับ

สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป 2552 

2.5)  ทุนของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ โดยนักศึกษาโครงการปริญญาเอก สาขาสห

วิทยาการ ไดรับทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรแหงประเทศไทย) (สกอ.) ประจําป 2553-2555 มีจาํนวน 3 ทุน คือ นายวศิน โกมุท  นายองค บรรจุน 

และนางสาวภัทรา โตะบุรินทร 
  
  3) หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกทําหัวขอวิทยานิพนธได

หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา ท้ังยังสามารถเลือกอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักได

จากอาจารยทุกคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และเลือกอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมจากอาจารยท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยและมีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับ

ปรญิญาเอก 
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 1.2 โครงการปริญญาโท  สาขาสตรีศึกษา 

  ในปการศึกษา 2555  โครงการปริญญาโทไดหยุดรับนักศึกษา และปรับรูปแบบโครงการพิเศษเปน

โครงการปกติ  โดยยังคงหลักสูตรเดิมท่ีมุงการศึกษาดานสถานภาพและบทบาทของสตรี ท้ังทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ท่ีเนนสงเสริมความเสมอภาคและเคารพตอศักดิ์ศรีอยางเทาเทียมกัน โครงการ

ปริญญาโทไดรับคณาจารยผูมีความเชี่ยวชาญดานสตรีศึกษา 2  คน รวมท้ังไดเชิญคณาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญ

มารวมสอน และรวมปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและมีรายวิชาศึกษาท่ีหลากหลายมากขึ้น  

 โครงการฯ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ( TQF: HEd) พ.ศ.2552  ท้ังน้ี วิทยาลัยสหวิทยาการไดมีการแตงต้ังคณะทํางานพิจารณา

ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีอาจารย ดร.สุกฤตยา จักรปง เปนประธานและแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งมี

คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการเปนประธาน นอกจากน้ีโครงการฯ ยังไดทําการประเมินหลักสูตรโดยการจัดทํา

แบบสอบถามจํานวน 3 ชุด โดยชุดท่ี 1 ประเมินโดยนักศึกษา ชุดท่ี 2 ประเมินโดยอาจารย/ผูบริหารโครงการ และ

ชุดท่ี 3 ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/นายจาง/ผูบังคับบัญชา 
 

1) รายวิชาฝกภาคปฏิบัติ 

1.3 โครงการปริญญาตรี  สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร 

โครงการปริญญาตรีจัดการเรียนการสอนในภาคเหนือ ซึ่งเปนภูมิภาคท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียน

การสอนใน  4 โปรแกรมวิชาเอก  คอื 1.สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงศึกษา  2.สหวิทยาการการจัดการ

ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม  3.สหวิทยาการจีนศึกษา  และ 4.สหวิทยาการการจัดการการทองเท่ียวและ

บริการ ทําใหนักศึกษามีโอกาสศึกษาจาก ประสบการณจริงไดมาก และศึกษานอกสถานท่ี เพื่อทําความเขาใจ

ปรากฏการณจริงของสังคมในรายวิชาตางๆ   อาทิ 

-  โครงการ “ทัศนศึกษาดูงานประวัติศาสตรในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงและจีน ”เปนสวนหน่ึง ของ

รายววิชา สส.331 ประวัติศาสตรกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง  

-  โครงการศกึษานอกสถานท่ี  “การพัฒนาสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน : กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติภู

เรือและเชียงคาน”  

-  โครงการทัศนศึกษาดานการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม ณ เมืองมรดกโลก“เว -ดานัง 

-ฮอยอัน” ประเทศเวียดนาม สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม  

-  โครงการทัศนศกึษาเมืองมรดกโลก ดานัง-ฮอยอัน-เว ประเทศเวียดนามตอนกลาง ประวัติศาสตร 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  สาขาวิชาเอก อาณาบริเวณศึกษาอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง  

 

นอกจากน้ีหลักสูตรสหวิทยาการสังคมศาสตร ยังมีจุดเดนในดานรายวิชาฝกภาคปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพทางดานการวิจัย การจัดการเรียนการสอนเพื่อประยุกตใชกับสถานการณจริงและกิจกรรมนักศึกษา มีดังน้ี  
 

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร มีจุดเดนในเรื่องรายวิชาฝกภาคสนามในป

การศกึษา 2554  คือวิชา สส.381 ฝกประสบการณภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสฝกงานใน
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หนวยงาน/องคกร  เชน กระทรวงการตางประเทศ ,กระทรวงวัฒนธรรม ,สาํนักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชน

แหงชาติ , สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ

มหาชน),ศูนยภูมิภาควาดวยโบราณคดีและวิจิตรศิลป (สปาฟา) , สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (สพร.)  (มิว

เซียมสยาม)  บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ,ศูนยศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง สํานักงานสงออก

ภาคเหนือ จ.เชียงใหม ,สํานักงานพัฒนาชมุชน จ.แพร , การทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปนตน ซึ่งการฝกงานน้ัน

นักศึกษาจะไดฝกทักษะการปฏิบัติงานในองคกร  เรียนรูการสรางปฏิสัมพันธ  การปรับตัวในการทํางานรวมกับ

บุคคลอ่ืน รวมท้ังมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย  เรียนรูการแกไขปญหาเฉพาะหนา และสามารถ

ประยุกตใชความรูภาคทฤษฏี ควบคูไปกับการศึกษาคนควา วิเคราะห ประเด็นท่ีอยูในความสนใจของตนเองโดยใช

กระบวนการวิจยั 

2) การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 

โครงการศึกษาศิลปศาตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร มีกระบวนการเรียนการสอน

ตลอดจนรายวิชาตาง ๆ ท่ีสนับสนุนและสงเสริมความสามารถของนักศึกษาในดานกระบวนการวิจัย ซึ่งสงผลให

นักศึกษาพัฒนาระบบความคิด และความสามารถในการคนควาหาความรูดวยตนเอง เชน  วิชา สส.393 

คอมพิวเตอรเพื่อการวิจัยและการทํางานทางสังคมศาสตร, สส.381 ฝกประสบการณภาคปฏิบัติสหวิทยาการสส.500 

ภาคนิพนธ เปนตน  นอกจากน้ีในรายวิชาตางๆ นักศึกษาไดฝกการคนควาและทํารายงานเชิงวิชาการอยางตอเน่ือง   

3) การจัดการเรียนการสอนใหสามารถประยุกตใชกับสถานการณจริง  

รายวิชาตางๆ ของโครงการฯ มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝกใหนักศึกษาคิดวิเคราะหดวย

ตนเองและสามารถนําไปปฏิบัติใชกับสถานการณจริง เชน รายวิชา สส.393 การวิจัยเบ้ืองตน ซึ่งฝกทักษะดานการ

ใชงานโปรแกรม SPSS เพื่อใชในการประมวลผลและการเขียนรายงานทางการวิจัย วิชา สส.435 ภูมิศาสตรการ

ทองเท่ียวภาคเหนือ โดยรายวิชาออกแบบใหนักศึกษาเสนอโครงการในการสนับสนุนการจัดการทองเท่ียว จัดทํา

คูมือการทองเท่ียว โปรแกรมการทองเท่ียว จากกิจกรรมดังกลาวนักศึกษาสามารถนําความรูน้ันไปประยุกตใชใน

การเปนมัคคุเทศกได  วิชา สส.315 การบริหารงานองคกร นักศึกษาไดเรียนรูแนวคิด ทฤษฎีองคกร การบริหาร

จัดการองคกร นักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชในรายวิชา สส.381 ฝกประสบการณภาคปฏิบัติสหวิทยาการ 

นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงในองคกรท่ีเขาไปฝกงานและเกิดประโยชนตอนักศึกษาหลังจบการศึกษา 

 

 2. ดานกิจกรรมการพัฒนานักศกึษา  

                    โครงการปริญญาตรี ตั้งอยูทามกลางภูมิภาคที่มีความโดดเดนทางวัฒนธรรมทําใหงายตอการสงเสริม

กิจกรรมทางดานการอนุรกัษศลิปวัฒนธรรม อีกท้ังหนวยงานภายในจังหวัดใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัด

กิจกรรมตามประเพณีตางๆ เชน งานประเพณีลองสะเปา งานสงกรานต ฯลฯ ดวย นอกจากน้ีโครงการปริญญาตรียัง

มีการสงเสริมกิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง เชน นักศึกษาไดจัด โครงการกิจกรรมสืบสานภูมิ

ปญญาทองถ่ิน “กาดผญาคนหางฉัตร” โครงการเวทีกิจกรรมสงเสริมเยาวชนสืบทอดภูมิปญญา “ละออนปลอยพลัง 

ภูมิปญญาสรางสรรค มหัศจรรยบานวังหมอ” เปนตน  
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3. วิธีการประเมินคุณภาพ 

3.1 การวางแผนและการประเมินคณุภาพ 

3.1.1 การเตรยีมการและวางแผนกอนการตรวจเยีย่ม 

1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพประสานงานกับฝายเลขานุการ (งานประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ) จัดทําตารางตรวจเยี่ยมเปนลายลักษณอักษรแจงให วิทยาลัย -     

สหวิทยาการ ทราบลวงหนา เพื่อใหวิทยาลัยสหวิทยาการ  นัดหมายบุคคลที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพตองการ

สัมภาษณหรือจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงผลการดําเนินงาน ตลอดจนสามารถเตรียมการอ่ืน ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษาเอกสารในเบ้ืองตน ไดแก   รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัย -

สหวิทยาการ ปการศกึษา 2555  คูมือการจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้คุณภาพ ปการศกึษา 2555 

3) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการในการ

ประเมินคุณภาพภายในใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบ พรอมทั้งรวมกันวิเคราะหรายงานการประเมิน

ตนเองของคณะ เพื่อสรุปประเด็น ขอสงสัย และหาขอมูลเพิ่มเติมในเบ้ืองตน 

4) แบงหนาท่ีใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแตละคนไดศึกษาวิเคราะหขอมูลในรายละเอียด 

5) วางแผนตรวจเยี่ยมรวมกัน ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเพื่อใหเขาใจถึงวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูลหลักฐาน และกําหนดเกณฑการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน 

3.1.2 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามกําหนดการ สรุปไดดังน้ี 

1) การตรวจสอบเอกสารอางอิงผลการดําเนินงาน 

2) การประชุมรวมกับผูบริหาร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการประเมินและรับฟงผลการดําเนินงานท่ี

สําคัญ และติดตามความกาวหนา/การดําเนินการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2554 

3) การสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ ไดแก ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา บุคลากร ผูใชบัณฑิต  คณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ  

4) ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อสรุปผลการประเมิน และวิเคราะหจุดเดน ขอสังเกตและจุดท่ี

ควรพฒันาในแตละองคประกอบ  

รายละเอียดปรากฏตามกําหนดการประเมินคุณภาพ ภาคผนวก ก 
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3.1.3 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม 

1) สรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจาตอผูบริหาร และบุคลากรของ วิทยาลัยสหวิทยาการ  เพื่อ

รับทราบและรวมอภิปรายรายงานผลการประเมิน 

2) ฝายเลขานุการจัดทํารางรายงานผลการประเมินคุณภาพ สงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพพิจารณา 

3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพสงใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

3) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพสงใหวิทยาลัยสหวิทยาการ  เพื่อ

จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ และเสนอผลการประเมินตอมหาวิทยาลัย 

3.2 วิธีการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 

 1) ตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองจากรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 255 5 กับ

เอกสารหลักฐานท่ีวิทยาลัยสหวิทยาการ อางอิงไว 

  โดยมีประเด็นพิจารณา ดังน้ี  

   - ขอมูลครบถวนตรงตามนิยามของตัวบงชี้  

   - ขอมูลตรงกับชวงเวลาท่ีประเมิน (1 มิถนุายน 255 5 - 31 พฤษภาคม 2556) 

   - ขอมูลครบถวนตามท่ีระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง 

 2) ตรวจเยี่ยมสภาพจริง และสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย  เชน อาจารย นักศึกษา บุคลากร และผูใชบัณฑิต 

วิทยาลัยสหวิทยาการ เปนตน เพื่อสอบถามการดําเนินการจริงและพิจารณาความสอดคลองของขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณ และรายงานการประเมินตนเอง 

 
 

4. กระบวนการประเมินคณุภาพ  

1. 
1.1 ฝายเลขานุการจัดสงรายงานการประเมินตนเองและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพกอนการประเมินอยางนอย 7 วัน  

กอนการตรวจเยี่ยม 

1.2 ผูประเมินศกึษารายงานการประเมินตนเอง 

 ในกรณีท่ีกรรมการประเมินคุณภาพ พบวา ขอมูลหรือเอกสารท่ีหนวยงานระบุไวในรายงานการ

ประเมินตนเอง ไมเพียงพอและตองการขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงาน สามารถแจงขอขอมูลเพิ่มเติมไดท่ีฝายผูชวยเลขานุการ 

(งานประกันคุณภาพการศึกษา) กอนวันประเมินคุณภาพ และฝาย ผูชวยเลขานุการจะประสานงานกับหนวยงานให

จัดเตรียมขอมูลหรือเอกสารใหตรวจสอบตอไป 
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2. 
2.1 เม่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพดําเนินการตามกระบวนการประเมินคุณภาพ ไมวาจะเปนการ

ตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณผูท่ีมีสวนเก่ียวของ การเยี่ยมชมสถานท่ี/ปจจัยเก้ือหนุน เยี่ยมชมการเรียนการสอน

แลว คณะกรรมการประเมินคุณภาพใหขอสังเกตเพิ่มเติมในรายองคประกอบ/ตัวบงชี้ และระบุจุดแข็ง แนวทาง

เสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง วิธีปฏิบัติท่ีดี ของแตละองคประกอบ 

 2.2 ฝายเลขานุการพิมพรางรายงานการประเมินคุณภาพใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อเปน

ขอมูลประกอบการนําเสนอดวยวาจาใหกับหนวยงานท่ีรับการประเมิน 

 3. 

ในวันตรวจเยี่ยม  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ขอเสนอรายงานผลการประเมินรายองคประกอบและตัวบงชี้ ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังวันตรวจเยี่ยม 

 3.1 ฝายเลขานุการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลพื้นฐาน ( Common Data Set) รวมท้ังจัดทําราง

รายงานการประเมินคุณภาพสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพตรวจแกพิจารณา 

 3.2 ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพตรวจสอบความถูกตองของขอมูลพื้นฐานและรางรายงาน

การประเมินคุณภาพ และยืนยันความถูกตองของขอมูล Common Data Set และผลการประเมินคุณภาพ  

 3.3 ฝายเลขานุการจัดสงรายงานประเมินคุณภาพใหกับหนวยงานท่ีรับการประเมิน  

 

5. ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงช้ี 
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6. ผลการประเมินตามองคประกอบคณุภาพ มาตรฐานการอดุมศึกษา มุมมองดานการบรหิารจัดการ  และมาตรฐาน

สถาบันอดุมศึกษา 

6.1 สรุปผลการประเมิน 

 จากการประเมินคุณภาพภายใน 10 องคประกอบ 47 ตัวบงชี้ พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมิน

ระดับดี  4.11  โดยมีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  มาตรฐานการอุดมศกึษา และมุมมองดานบรหิาร

จัดการ และตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา ดังน้ี 

 6.1.1 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  โดยพิจารณา เฉพาะตัวบงชี้มหาวิทยาลัย  

ธรรมศาสตร (มธ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดี (3.54) โดยมีผลการประเมิน

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา  (สกอ.)  พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี 3.89 โดยมีผลการประเมิน

รายองคประกอบ พบวา มี 2 องคประกอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก ไดแก องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการ

พฒันานักศกึษา (5.00) และองคประกอบท่ี  4 การวิจัย (5.00)    และมี 5 องคประกอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับ

ดี ไดแก องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ (4.00)  องคประกอบท่ี 5 การ

บริการวิชาการแกสังคม (4.00)  องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม (4.00) องคประกอบท่ี 8 

การเงินและงบประมาณ (4.00)  และองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4.00)  นอกจากน้ี ยงัมี 2 

องคประกอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับพอใช ไดแก องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (3.31) และ

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  (3.50)  หากพจิารณาในมุมมองของ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และ

ผลผลิต พบวา ดานกระบวนการและผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.06) และ (4.00) ตามลําดับ สวนดาน

ปจจัยนําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.12) 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  โดยพิจารณา เฉพาะตัวบงชี้สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ

ดี (4.29) โดยมีผลการประเมินรายองคประกอบ พบวา องคประกอบ 4 การวิจัย (5.00) มีผลการประเมินอยูในระดับ

ดีมาก  สวนองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (3.62) องคประกอบท่ี 5 การบรกิารวิชาการแกสงัคม (4.00) 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม (4.50)  องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (4.28)  

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (3.89) และองคประกอบท่ี 97 องคประกอบอัตลักษณ (4.50) 

มีผลการประเมินอยูในระดับดี  โดยตัวบงชี้ สมศ.จะเปนตัวบงชี้ในดานมุมมองของผลผลิตท้ังสิ้น 
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รายองคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา (5.00) อยูในระดับดีมาก สวนองคประกอบท่ี 4 วิจัย (2.08) มีผล

ประเมินท่ีตองปรับปรุง 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพในตัวบงชี้ท้ังหมด พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีผล

การประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี  (4.11)  โดยมีผลการประเมิน รายองคประกอบ พบวา มี 2 องคประกอบท่ีมผีล

การประเมินอยูในระดับดีมาก ไดแก องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานักศกึษา (5.00) และองคประกอบท่ี  4 

การวิจัย (4.58)    และมี 8 องคประกอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดี ไดแก องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน

วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ (4.00)  องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต (3.54) องคประกอบท่ี 5 การบรกิาร

วิชาการแกสังคม (4.20)  องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม (4.50)  องคประกอบท่ี 7 การบริหาร

และการจัดการ (3.66) องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (4.00)  องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ (4.00)  และองคประกอบท่ี 97 องคประกอบอัตลักษณ (4.50)   หากพจิารณาในมุมมองของ ปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา ดานกระบวนการและผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.11)  และ 

(4.29) ตามลําดับ สวนดานปจจัยนําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.12) 

รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี ป.2 
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6.1.2 

รายละเอียดปรากฏในตาราง ป 3 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้ของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี (3.89) และ

ทุกรายมาตรฐาน พบวา มีผลการประเมินดีดวย โดยมีคะแนนประเมินรายมาตรฐาน ดังน้ี มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพ

บัณฑิต (4.00)  มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา  ก).ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

(3.86)   ข).ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา (3.81) และมาตรฐานท่ี 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู (4.50)   หากพจิารณาในมุมมองของ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต 

พบวา ดานกระบวนการและผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.06) และ (4.00) ตามลําดับ สวนดานปจจัย

นําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.12) 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ

ดี (4.29) โดยมีผลการประเมิน รายมาตรฐาน พบวา มาตราฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ

สังคมแหงการเรียนรู (5.00)  ท่ีมีผลประเมินในระดับดีมาก  นอกน้ันผลประเมินจะอยูในระดับดี ไดแก  มาตรฐานท่ี 

1 ดานคุณภาพบัณฑิต (3.91)  มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา  ก).ดานธรรมาภิบาลของการบริหาร

การอุดมศกึษา (4.28)   ข).ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา (4.20)   ซึ่งตัวบงชี้ สมศ.จะเปนตัวบงชี้ในดาน

มุมมองของผลผลิตท้ังสิ้น 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร (มธ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดี (3.54) โดยมีผลการประเมิน

รายมาตรฐาน ดังน้ี มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา  ข).ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

อยูในระดับดีมาก (5.00)  และมาตราฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

(2.08) อยูในระดับท่ีตองปรับปรุง 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในตัวบงชี้ท้ังหมด พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ  มี

ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดี  (4.11) โดยมีผลการประเมินรายมาตรฐาน  ดังน้ี มาตราฐานที่ 3 ดานการสราง

และพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู (4.56) อยูในระดับดีมาก  นอกน้ันผลประเมินจะอยูในระดับดี 

ไดแก  มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพบัณฑิต (3.93)   มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา  ก).ดานธรรมา-   

ภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา (3.91)   ข).ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา (4.03)   หากพิจารณาใน

มุมมองของ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต  พบวา ดานกระบวนการและผลผลิต มีผลการประเมินอยูใน

ระดับดี (4.11)  และ (4.29) ตามลําดับ  สวนดานปจจัยนําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.12) 
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6.1.3 ผลการประเมินตามมุมมองดานบรหิารจัดการ 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี (3.89) โดยมี

ผลการประเมินแตละมุมมอง พบวา มี 3 มุมมองท่ีมีผลประเมินระดับดี ไดแก มุมมองท่ี 1 ดานนักศึกษาและผูมีสวน

ไดสวนเสีย (4.14)  มุมมองท่ี 2 ดานกระบวนการภายใน (3.90) และมุมมองท่ี 3 ดานการเงิน (4.50)  สวนมุมมองท่ี 4 

ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม มีผลประเมินอยูระดับพอใช (3.12)   หากพจิารณาในมุมมองของ ปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา ดานกระบวนการและผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.06) และ 

(4.00) ตามลําดับ  สวนดานปจจัยนําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.12) 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดี

(4.29) โดยผลการประเมิน ทุกมุมมองอยูในระดับดี ดังน้ี มุมมองท่ี 1 ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย (4.25)  

มุมมองท่ี 2 ดานกระบวนการภายใน (4.24)  และมุมมองท่ี 4 ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม (4.44) 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี (3.54)  โดยมี

ผลการประเมินในมุมมองท่ี 1 ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียอยูในระดับดีมาก (5.00)   และมุมมองท่ี 4 ดาน

บุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม มีผลประเมินอยูระดับท่ีตองปรับปรุง (2.08) 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการใน ตัวบงชี้ท้ังหมด พบวา  วิทยาลัยสหวิทยาการ  

มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี (4.11) โดยผลการประเมิน ทุกมุมมองอยูในระดับดี ดังน้ี มุมมองท่ี 1 ดาน

นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย (4.34)  มุมมองท่ี 2 ดานกระบวนการภายใน (4.10)  มุมมองท่ี 3 ดานการเงิน (4.50) 

และมุมมองท่ี 4 ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม (3.59)   หากพิจารณาในมุมมองของ ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และผลผลิต พบวา ดานกระบวนการและผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับดี  (4.11) และ (4.29) 

ตามลําดับ  สวนดานปจจัยนําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.12) 

รายละเอียดปรากฏในตาราง ป 4 
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6.1.4 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี (3.89) โดยมี

ผลการประเมิน รายมาตรฐาน พบวา มาตรฐานที่ 1 ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา เม่ือพิจารณา

จําแนกในมาตรฐานจะมีผลการประเมิน ดงัน้ี 1) ดานกายภาพ (4.00)  3) ดานการเงิน (4.00)  4) ดานการบริหาร

จัดการ (3.67) อยูในระดับดี   และ 2) ดานวิชาการ อยูในระดับพอใช (2.89)    สวนมาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานดานการ

ดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา เม่ือจําแนกในมาตรฐานจะมีผลการประเมิน ดังน้ี  2). ดานการวิจัย 

(5.00)  อยูในระดับดีมาก นอกน้ันมีผลประเมินอยูในระดับดี ไดแก  1). ดานการผลิตบัณฑิต (4.50)   3).ดานการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม (4.00)   และ 4).ดานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  (4.00)   ซึ่งผลประเมินเฉล่ีย

รวมทุกดานในแตละมาตรฐาน จะพบวา มาตรฐานท่ี 1 อยูในระดับพอใช (3.42)  และมาตรฐานท่ี 2 อยูในระดับดี 

(4.50)  หากพิจารณาในมุมมองของ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา ดานกระบวนการและผลผลิต มี

ผลการประเมินอยูในระดับดี (4.06) และ (4.00) ตามลําดับ สวนดานปจจัยนําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช 

(3.12) 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้ สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดี 

(4.29) โดยมีผลการประเมิน รายมาตรฐาน พบวา มาตรฐานที่ 1 ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 

เม่ือพิจารณาจําแนกในมาตรฐานจะมีผลการประเมิน ดังน้ี 2) ดานวิชาการ อยูในระดับพอใช (2.78)  และ 4) ดานการ

บริหารจัดการอยูในระดับดี (4.13)  สวนมาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานดานการดาํเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา เม่ือจําแนกในมาตรฐานจะมีผลการประเมิน ดังน้ี 2) ดานการวิจัย อยูในระดับดีมาก (5.00) 

นอกน้ันมีผลประเมินอยูในระดับดี ไดแก  1). ดานการผลิตบัณฑิต (3.91)   3).ดานการใหบริการทางวิชาการแก

สังคม (4.50)   และ 4).ดานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม (4.50)  ซึ่งผลประเมินเฉล่ียรวมทุกดานท้ัง 2 มาตรฐาน

อยูในระดับดี ดังน้ี มาตรฐานท่ี 1 (3.91)  และมาตรฐานท่ี 2 อยูในระดับดี (4.48)   

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้มหาวิทยาลัย  

ธรรมศาสตร (มธ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ   มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี (3.54)  โดยมีผลการ

ประเมิน เฉพาะมาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และเม่ือพิจารณา

จําแนกในมาตรฐานจะมีผลการประเมิน ดงัน้ี 1).ดานการผลิตบัณฑิต อยูในระดับดีมาก (5.00)  และ 2) ดานการวิจัย 

อยูในระดับท่ีตองปรับปรุง (2.08) โดยมีผลประเมินเฉล่ียอยูในระดับดี (3.54) 



 28 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐาน สถาบัน อุดมศึกษา ในตัวบงชี้ท้ังหมด พบวา วิทยาลัยสห-

วิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี (4.11)  โดยมีผลการประเมิน รายมาตรฐาน พบวา มาตรฐานที่ 1 

ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา เม่ือพิจารณาจําแนกในมาตรฐานจะมีผลการประเมิน ดังน้ี 1) ดาน

กายภาพ (4.00)  3) ดานการเงิน (4.00)  4) ดานการบริหารจัดการ (3.88) อยูในระดับดี   และ 2) ดานวิชาการ อยูใน

ระดับพอใช (3.18)   สวนมาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา เม่ือจําแนก

ในมาตรฐานจะมีผลการประเมิน ดงัน้ี 2) ดานการวิจัย อยูในระดับดีมาก (4.58)  นอกน้ันมีผลประเมินอยูในระดับดี 

ไดแก  1). ดานการผลิตบัณฑิต (4.34)   3).ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม (4.43)   และ 4).ดานการทํานุ

บํารุงศิลปและวัฒนธรรม  (4.50)   ซึ่งผลประเมินเฉล่ียรวมทุกดานในแตละมาตรฐาน จะพบวา อยูในระดับดี ดังน้ี  

มาตรฐานท่ี 1  (3.63)  และมาตรฐานท่ี 2 (4.45)   หากพจิารณาในมุมมองของ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต 

พบวา ดานกระบวนการและผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.11)  และ (4.29) ตามลําดับ  สวนดานปจจัย

นําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.12) 

รายละเอียดปรากฏในตาราง ป 5 
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6.2 จุดแขง็/แนวทางเสรมิจุดแขง็ จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรบัปรงุ 

องคประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณธิาน วตัถปุระสงคและแผนการดําเนินการ 

สรปุผลการดําเนินงานในองคประกอบทีพ่บในการตรวจเย่ียม 

มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี วิทยาลัยฯมีกระบวนการพัฒนาแผนอยางเปนลายลักษณอักษร 
 

จุดเดน 

 แผนกลยุทธของสถาบันมีความสอดคลองกับมหาวิทยาลัย และใหความสําคัญทุกพันธกิจ  

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ในการติดตามและการประเมินผลตามตัวบงชี้ ควรทําการติดตามผลของแผนปฏิบัติราชการ หรือ

แผนกลยุทธของวิทยาลัย นอกเหนือจากการรายงานผลสําเร็จตามคํารับรองปฏิบัติราชการ เพราะ

ตัวชี้วัดเปาประสงคบางตัวในแผนปฏิบัติราชการ หรือแผนกลยุทธของสถาบัน มิไดรวมอยูในคํารับรอง

แผนปฏิบัตริาชการ 

2. ควรมีการนําผลการดําเนินงานตามแผนตอกรรมการบริหาร หรือผูบริหารและนําขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะไปปรับแผนฯ โดยมีเอกสารหลักฐานท่ีชัดเจน 

3.  ควรเพิ่มการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ ทุกสายงานในการจัดทําแผนกลยุทธ และกําหนดทิศทาง

ของวิทยาลัยฯ รวมท้ังการสรางระบบในการถายทอดแผนท่ีทําใหบุคลากรมีความเขาใจในการนําแผน

ไปปฏิบตัิ 
 

ขอเสนอแนะ 

 ควรมีการกําหนดคาเปาหมายในตัวชี้วัดเปาประสงคท่ีกําหนดในแผน โดยอาจพิจารณาจากแผนงานและ

นโยบายของคณบดี จะทําใหการวัดผลสําเร็จเห็นเปนรูปธรรมมากกวาวัดความสําเร็จของแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบตัริาชการจากการดาํเนินกิจกรรม 

 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

สรปุผลการดําเนินงานในองคประกอบทีพ่บในการตรวจเย่ียม 

หลักสูตรท่ีไดรับการประกาศตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ยังดําเนินการไม

ครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

จุดเดน 

แผนพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มีการกําหนดกลยุทธของแผน และวิธีการดําเนินงานท่ี

ชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา 

 จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการยังมีจํานวนนอย ควรสงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงวิชาการตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผนพัฒนาฯ 
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ขอเสนอแนะ (ระดับบัณฑติศึกษา) 

1. ควรมีระบบติดตามใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชใน

การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

2. ควรมีการติดตามหรอืสรางระบบการนําผลการประเมินการเรยีนการสอนมาพฒันาการเรยีนการสอนทุกวิชา 

3. การจัดโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม การพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ควรมีการระบุตัวบงชี้

และเปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

 

องคประกอบที่ 3 กจิกรรมพฒันานักศึกษา 

สรปุผลการดําเนินงานในองคประกอบทีพ่บในการตรวจเย่ียม 

มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท้ังหมด 22 กิจกรรม ท้ังวิชาการ, แนะแนว, ขอมูลขาวสาร, ศิษยเกา, 

สุขภาพ, บําเพ็ญประโยชน แยกเปนกิจกรรมจิตอาสา 4 กิจกรรม 
 

จุดเดน 

1. สถาบันเห็นความสําคัญของกิจกรรม และใชกิจกรรมเปนตัวขับเคล่ือนการพัฒนานักศึกษาและ

ปลูกฝงอัตลักษณใหกับนักศึกษา 

2. กิจกรรมรวมกับชุมชน ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี รวมถึงกิจกรรมดานอ่ืนๆ สงผลใหนักศึกษามี

ทักษะมนุษยสัมพันธท่ีดี ทําใหเปนประโยชนในการทํางาน 
 

วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี 

 อาจารยใหความใกลชิดกับนักศึกษาเปนกันเอง ทําใหการรวมมือทํางานประสบผลสําเร็จ  
 

จุดที่ควรพัฒนา 

 กิจกรรมท่ีพัฒนาจิตอาสา/สาธารณะ ซึ่งเปนอัตลักษณมี 6 โครงการจากท้ังหมด 22  จัดเปนสัดสวนท่ียัง

นอย ในปตอไปอาจเพิ่มโครงการประเภทน้ีมากขึ้น 

 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

สรปุผลการดําเนินงานในองคประกอบทีพ่บในการตรวจเย่ียม 

อาจารยประจําวิทยาลัยฯ มีความมุงม่ันในการผลิตงานวิจัย ในขณะท่ีมีภาระงานบริหารและภาระงานสอน

ท้ังงานอ่ืนๆ คอนขางสูง 

จุดเดน 

วิทยาลัยฯ ไดเริ่มจัดต้ังกรรมการสงเสริมงานวิจัย เพื่อดําเนินการบริหารงานวิจัยใหบรรลุตามแผนการวิจัย

ของวิทยาลัยฯ รวมท้ังติดตามประเมินผลงานวิจัย สงผลใหมีการประสานงานระหวางโครงการปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาในดานการวิจัยเปนไปดวยดี 
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

1. ควรใหมีการสังเคราะหความรูจากงานวิจัยสูสาธารณะ โดยเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยใหมากขึ้น เพื่อเปน

การประชาสัมพันธผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ สงผลใหวิทยาลัยฯ มีชื่อเสียงมากขึ้น 

2. เน่ืองจากมีอาจารยสวนนอยไดเงินสนับสนุนงานวิจัย และตีพิมพงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือ

วารสาร ควรสงเสริมใหอาจารยสวนใหญไดมีโอกาสหาทุนสนับสนุนงานวิจัย และตีพิมพงานวิจัยดวย 

3. วิทยาลัยฯ ไดจัดต้ังศูนยศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง เพื่อดําเนินงานวิจัยในประเด็นตางๆ 

ในภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ซึ่งมีคณาจารยในโครงการปริญญาตรีเปนผูดําเนินการ ควรใหคณาจารยใน

โครงการบัณฑิตศึกษาเขารวมในศูนยฯ  เพื่อขยายงานวิจัยใหมีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงขึ้น 

 

องคประกอบที่ 5 การบรกิารวชิาการแกสงัคม  

สรปุผลการดําเนินงานในองคประกอบทีพ่บในการตรวจเย่ียม 

1. มีระบบและกลไกในการบรกิารวิชาการท่ีเขมแขง็ และมีการดาํเนินงานครบถวนตามกระบวนการ PDCA 

2. การบูรณาการจากบริการวิชาการแกสังคม และการเรียนการสอนยังไมชัดเจน 
 

จุดเดน 

1. แนวทางและกิจกรรมการบริการทางวิชาการแกสังคมสะทอนเอกลักษณของวิทยาลัยสหวิทยาการ  

2. มีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง และเกิดผลกระทบกับผูรับบริการ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการกําหนดเปาหมายของการบูรณาการใหชัดเจน และประเมินตามเปาหมายท่ีกําหนด (ท้ังระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) 

 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน 

1. วิทยาลัยใหความสําคัญกับโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม และใชโครงการกิจกรรมนักศึกษารวม

ดวย ทําใหเกิดการผสมผสานไดประโยชนในทุกดาน 

2. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด (3 โครงการ) เชน โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน ทําใหเกิดประโยชนและเห็นผลลัพธท่ีดีตอทองถ่ินอยางชัดเจน  

วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี 

นักศึกษาเปนคนในทองถ่ินและอาจารยก็สงเสริมโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทําใหมี

ผลงานดานน้ีอยางชัดเจน และไดความรวมมือท่ีดีจากชุมชน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรใชผลจากโครงการมาประยุกตใชในการเรียนการสอนและงานวิจัยของคณาจารย 
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ขอเสนอแนะ 

 อาจใชผลจากการทําโครงการแตละโครงการในปน้ีหรือปท่ีผานมา สรางองคความรูทางศิลปะและ

วัฒนธรรมใหทองถ่ินท่ีจับตองได ซึ่งจะเปนประโยชนตอชุมชน และอาจจะขยายเปนงานวิจัยของอาจารยได 

 

องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 

สรปุผลการดําเนินงานในองคประกอบทีพ่บในการตรวจเย่ียม 

 มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (3.70) โดยภาพรวมวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานตาง ๆ อยางครอบคลุม 

ไมวาจะเปนการจัดการความรู การดําเนินการดานสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง   แตยังไมครบตาม

กระบวนการ PDCA และยังมีปญหาในเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของผูบริหาร 
 

จุดเดน 

 ผูบริหารมีความมุงม่ันและมีวิสัยทัศนในการพัฒนาใหองคกรบรรลุเปาหมายและมีผลการดําเนินงานท่ี

พัฒนาขึ้นทุกป  รวมถึงมีการใหบุคลากรประเมินการบริหารงานของผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการดาํเนินงานดานตาง ๆ ใหครบตามกระบวนการ PDCA 

2. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอยางรีบดวน 

3. ขาดหลักฐานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย 

4. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับทีมบริหารและการถายทอดความรูเชิงการบริหารใหแกบุคลากรยังไมชัดเจน 

ขอเสนอแนะ 

1. วิทยาลัยฯควรใหความสําคัญกับการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานดานตาง ๆ 

2. ควรใหคณะกรรมการประจําวิทยาลัยทําการประเมินตนเอง 

3. ควรมีการพัฒนาระบบการพัฒนาภาวะผูนําใหแกบุคลากรระดับบริหารท้ังสายอาจารยและสาย

สนับสนุน 

4. การเผยแพรองคความรูจากการจัดการความรู ควรมีการเผยแพรในระดับวิทยาลัย ไมควรจํากัดเฉพาะ

บางโครงการ 

ขอสังเกตอื่น ๆ 

1. องคกรยังอยูในชวงท่ีบุคลากรทุกระดับยังไมเพียงพอและขาดประสบการณ ทําใหวิทยาลัยตองใชเวลา

ในการพัฒนาบุคลากรใหพรอมในการปฏิบัติงาน 

2. ผูบริหารควรนําผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมาใชในการพัฒนาการบริหาร 

3. การจัดการความรู ควรมีการดําเนินการในภาพรวมของท้ังวิทยาลัย และควรมีการดําเนินงานในสวน

ของบุคลากรสายสนับสนุนดวย 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

สรปุผลการดําเนินงานในองคประกอบทีพ่บในการตรวจเย่ียม 

 มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี  (4.00) มีการจัดสรรงบประมาณและการรายงานผลการใชจายเงินอยาง

เปนระบบ แตยังขาดการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อใหคณะมีการวางแนวทางในการหารายไดและสามารถ

พยากรณสถานะทางการเงินในอนาคตได 
 

จุดเดน 

 - 

วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี 

 มีการรายงานการใชจายเงินอยางเปนระบบ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

 ยังขาดการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน  
 

ขอเสนอแนะ 

 ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน มีการวิเคราะหสถานะทางการเงินและวางแผนในระยะยาว เพื่อให

วิทยาลัยมีความม่ันคงทางการเงินอยางตอเน่ือง 

 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สรปุผลการดําเนินงานในองคประกอบทีพ่บในการตรวจเย่ียม 

 วิทยาลัยมีความพยายามในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพใหมีความเชื่อมโยงโครงการปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาท่ีดีกวาปท่ีผานมา 
 
จุดเดน 

 1.วิทยาลัยไดจัดโครงการเครือขายดานการประกันคุณภาพ รวมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งจะ

ทําใหเกิดความรวมมืออยางเปนรูปธรรมในอนาคต เน่ืองจากไมมีปญหาเรื่องการเดินทางระหวางสถาบัน  

 2. นักศึกษามีการรับรูบทบาทอยางชัดเจนในการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

 3. มีการกําหนดผูรับผิดชอบแตละตัวบงชี้อยางชัดเจน และมีการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถาบัน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

 1.ควรใหมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพของโครงการบัณฑิตศึกษาดวย 

เน่ืองจากมีการจัดเวทีการมีสวนรวมเฉพาะโครงการปริญญาตรีในปท่ีผานมาในการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง 

 2. การดําเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพ ควรทําท้ังระบบและใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมและทําให

เห็นภาพรวมของวิทยาลัย 
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 3. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพใหเปนระบบท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากพันธกิจ

ดานตาง ๆ ประมวลเปนภาพรวมของงานดานการประกันคุณภาพ (สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ)ท่ีมีความสมบูรณและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดเอกสารอางอิงใหตรงตามประเด็นท่ีเขียนในรายงาน ควรเลือกเฉพาะท่ีเก่ียวของกับตัวบงชี้ 

2. ควรตรวจสอบความถูกตองของตัวเลข วันท่ีในรายงานใหละเอียดถ่ีถวน  

3. ในตารางขอมูลในภาคผนวก มีความผิดพลาดของขอมูล ทําใหมีความสับสนระหวางคะแนนใน

รายงานและขอมูลในภาคผนวก ควรตรวจสอบใหขอมูลมีความแมนยาํมากกวาน้ี 

องคประกอบที่ 97 องคประกอบอัตลักษณ  (สมศ.) 

จุดเดน 

 1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับอัตลักษณของวิทยาลัยฯ และกําหนดลงไป

ยังโครงการตางๆ ทําใหมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากร 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

  แมวามีแผนและกิจกรรมใหเกิดอัตลักษณ/เอกลักษณ แตนักศึกษาและบุคลากรยังไมเขาใจวิทยาลัยฯ อาจ

ตองเพิ่มการประชาสัมพันธหรือใหความรูกับนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

 จํานวนบัณฑิตท่ีถูกประเมิน (สมศ. 16 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ) มีเพียง 21.78% ของบัณฑิตท่ี

จบการศึกษา ควรเพิ่มใหมากขึ้นในปตอไป 
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กาํหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ปการศึกษา 2555 

วันที่ 10  -  11  เมษยายน  2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ.หอง 3109  อาคารเรยีนรวม 5 ช้ัน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศูนยลาํปาง 

 

วันท่ี 10 เมษยายน  2555  

08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมเพื่อทําความเขาใจในวิธีการประเมิน และการ

แบงหนาท่ีรวมท้ังการวิเคราะห SAR เพื่อสรุปประเด็น ขอสงสัย กําหนดคําถามเบ้ืองตน 

09.30 – 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  

10.30 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหาร วิทยาลัยสหวิทยาการ  

    - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการฯ และชี้แจงวัตถุประสงค 

หลักการ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

    -  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอ้ือรักสกุล สรุปผลดําเนินงาน ปการศึกษา 2555  

(ภาพรวม จุดเดน วิธีปฏิบัติท่ีดี จุดท่ีควรพัฒนา แผนและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป) 

11.00 – 12.00 น.  สัมภาษณผูบริหาร 

12.00 – 13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.45 น.  1. สัมภาษณอาจารย 

   2. สัมภาษณบุคลากร    

13.45 – 14.30 น.  1. สัมภาษณนักศึกษา 

   2. สัมภาษณผูใชบัณฑิต 

14.30 – 15.15 น.  1. สัมภาษณคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

  2. สัมภาษณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

15.15 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (เพิ่มเติม)  

วันท่ี 11  เมษยายน  2555  

08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลท่ีไดจากการตรวจเยี่ยมวันแรก  

09.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยีย่มชมสถานท่ี/ปจจัยเก้ือหนุน/สังเกตการณการเรียนการสอน  

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

12.00 – 13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาผลการประเมิน  

(จุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนา) 

- คณะกรรมการประเมินฯ จัดทํารางรายงานการประเมินคุณภาพ  

15.00 – 16.00 น.  รายงานผลการประเมินขั้นตนดวยวาจา  

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารวางชวงเชาเวลา 9.15 น. และชวงบายเวลา15.00 น. 
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บันทึกการสัมภาษณ 

- อาจารยในหลักสูตรปริญญาตรี คอนขางเขมแข็ง และมีการทํางานเยางเปนระบบ 

สัมภาษณอาจารย 

 ไดนําเสนอจุดเดน ขอสังเกตและจุดท่ีควรพัฒนาเก่ียวกับหนวยงาน ดังน้ี 

จุดเดน  

- อาจารยของวิทยาลัยฯ มีความรูความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา  หากจะใชขอไดเปรียบตรงน้ี จะทํา

ใหวิทยาลัยฯ มีความกาวหนาได 
 

ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา 

- อยากใหวิทยาลัยฯ ชี้แจงเรื่องของทิศทางการทํางานและแผนของวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะในสวนของ

โครงการปริญาญาสตร ี

- บุคลากรทุกระดับยังขาดการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของวิทยาลัยฯ 

- ยังขาดการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันของอาจารยในภาพของวิทยาลัยฯ  สวนใหญจะมีการทํางาน

เฉพาะโครงการท่ีอาจารยปฏิบัติงานอยู  ควรสรางระบบและกลไกในการเชื่อมโยงใหอาจารยทํางาน

รวมกัน เพื่อใหเห็นภาพรวมของวิทยาลัยฯ 

 

- อาจารยและนักศึกษามีความใกลชิดกันมาก  นักศึกษารูสึกวาสามารถขอความชวยเหลือจากอาจารยได

ตลอดเวลา 

สัมภาษณนักศึกษา 

 ไดนําเสนอจุดเดน ขอสังเกตและจุดท่ีควรพัฒนาเก่ียวกับหนวยงาน ดังน้ี  

จุดเดน  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

- นักศกึษามีความเขาใจบทบาทของนักศกึษาในการประกันคณุภาพการศกึษาของวิทยาลัยฯ 

- นักศึกษาไดรับการพัฒนาและสามารถสรางสรรคกิจกรรมท่ีจะทําไดโดยอิสระ มีท้ังกิจกรรมของฝาย

การนักศกึษาและกิจกรรมชมรม 

- นักศกึษามีความเขาใจในความเปนสหวิทยาการ 
 

ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

- อยากใหวิทยาลัยฯ เพิ่มกิจกรรมนอกชั้นเรียน มากกวาใหนักศึกษาเรียนแตในหองเรียน (สําหรับหลักสูตรใหม)  

- การเปดวิชาเลือกของวิทยาลัยฯ ควรเปดเพื่อใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได โดยไมตองไปลง

เรียนวิชาเลือกของคณะอ่ืน เพราะบางวิชาท่ีเปนของคณะอ่ืน  นักศกึษาไมมพีืน้ฐานความรูมากอนใน

วิชาน้ันๆ ทําใหยากลําบากในการเรียน  ถาเปนไปไดอยากเรียนวิชาเลือกของวิทยาลัยฯ 

- อยากใหวิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจัก 
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- นักศึกษามีการปฏิบัติท่ีแสดงถึงการเขาถึงชุมชน การมีความเขาใจในการทํางานกับชุมชน แตนักศึกษา

ยังไมสามารถระบุไดวา อัตลักษณของนักศึกษา มธ.คือเรื่องจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท  (หลักสูตรเดิม โครงการพิเศษ) 

- อาจารยท่ีไมใชอาจารยประจํา อาจทําใหนักศึกษามีปญหาในการเขาพบ/ปรึกษา ซึ่งจะเกิดปญหาเม่ือทํา

วิทยานิพนธ 

- สําหรับวิชาเลือกท่ีนักศึกษาสนใจ  อาจมีจํานวนนอยท่ีเปดใหเลือกลงทะเบียนเรียนศึกษา  

นักศึกษาระดับปริญญาเอก (รุนปจจุบัน) 

  

สัมภาษณบคุลากร 

 ไดนําเสนอจุดเดน ขอสังเกตและจุดท่ีควรพัฒนาเก่ียวกับหนวยงาน ดังน้ี 

จุดเดน  

-   บุคลากรมีความต้ังใจในการทํางาน และมีความผกูพนักับองคกร (ในสวนของศูนยลําปาง) สวนหน่ึง

อาจมีสาเหตุมาจากการเปนคนพื้นท่ี 

- วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการ

อบรมหรอืพัฒนาทักษะในงานของตนเอง 
 

ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา 

-       บุคลากรยังไมรับรูถึงความเปนเอกลักษณของสถาบั (ความเปนธรรม) แตใหความสําคัญกับการเปน

สถาบันการเรียนรู 

- วิทยาลัยฯ ยังมีบุคลากรท่ีขาอประสบการณ และไมเคยทํางานในสวนของหนวยงานท่ีจัดการเรียนการ

สอน จําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินงานไดตอไป 

-    ควรมีการสรางระบบและกลไหรือกิจกรรมท่ีทําใหบุคลากรในสํานักงานเลขานุการวิทยาลัยฯ มี

กิจกรรมรวมกันหรอืเรยีนรูงานซึง่กันและกันมากกวาปละ 1 ครั้ง  

 

สัมภาษณผูใชบัณฑิต 

 ไดนําเสนอจุดเดน ขอสังเกตและจุดท่ีควรพัฒนาเก่ียวกับหนวยงาน ดังน้ี 

จุดเดน  

- บัณฑิต สามารถทํากิจกรรมไดอยางโดดเดน  มีความคิดสรางสรรค และมีภาวะผูนํา 

- สามารถชวยงานดานวิจัยไดดี 
 

ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา 

- อยากใหวิทยาลัยฯ พัฒนาทักษะการสรุปรายงาน/การเขียนรายงานวิชาการใหแกบัณฑิต 

-   ควรพัฒนาเทคนิคการสอน/สื่อการสอนท่ีใชถายทอดความรู 

-  ควรพัฒนาใหบัณฑิตมีความขยันและอดทน  

*********************** 
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