
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอยีดหมวดที ่7 ผลลพัธ ์
วิทยาลยัสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2562 
ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) 



 

 

หมวด 7 ผลลพัธ ์ 1 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 
 ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามพันธกิจด้านการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2560-2562 อัตราการส าเร็จ
การศึกษาภายในวงรอบของหลักสูตรปริญญาโทต  ากว่าเป้าหมาย ส าหรับอัตราการส าเร็จการศึกษาภายในวงรอบของ
หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาเอก พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562 อัตราการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมาย (ภาพที  7.1ก-1) แต่เมื อพิจารณาภาวการณ์มีงานท าของนักศึกษาระดับปริญญาตรีย้อนหลัง 3 ปีพบว่า          
ปีการศึกษา 2559 และ 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีร้อยละของภาวะการมีงานท า ร้อยละ 92.98 และ 89.31  
ตามล าดับ แต่ในปีการศึกษา 2561 นักศึกษามีภาวะการมีงานท ามากข้ึนถึง ร้อยละ 93.37   

ภาพที่ 7.1ก-1 อัตราการส าเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร 

 
 

ภาพที่ 7.1ก-2 ร้อยละของภาวะการมีงานท าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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หมวด 7 ผลลัพธ ์ 2 

 ในปีการศึกษา 2561 และ 2562  วิทยาลัยมีแนวโน้มจ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในวารสารบนฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ลดลงจากปีการศึกษา2560  ในขณะที จ านวนผลงาน
อาจารย์ที มีการตีพิมพ์ใน Proceedings ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมีเพิ มขึ้น โดยผลผลิตของ
วิทยาลัยที เห็นได้ชัดเจน คือ ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ได้รับการอ้างอิงต่อเรื อง (Citations/paper) มีแนวโน้มสูงขึ้น 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึง ปีการศึกษา 2562  (ภาพที  7.1ก-3)  นอกจากนี้ผลงานวิจัยที ได้รับทุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ปริมาณเงินวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที เป็นความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก แม้จะมีระดับลดลงจากปี 2560 แต่ในส่วนของจ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที 
น าไปใช้ประโยชน์เพื อแก้ไขปัญหาชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ นั้นแนวโน้มเพิ มสูงขึ้นจากเป้าหมายอย่างมากใน          
ปีการศึกษา 2562  

ภาพที่ 7.1ก-3 ผลงานวิจัยของวิทยาลัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ การอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์  
และน าไปใชป้ระโยชน์ ปีการศึกษา 2559-2562 

 
 

จ านวนผลงานอาจารย์ที มีการตีพิมพ์ใน Proceedings ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
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หมวด 7 ผลลัพธ ์ 3 
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หมวด 7 ผลลัพธ ์ 4 

 
 

 วิทยาลัยสหวิทยาการด าเนินการให้บริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  โดยเฉพาะด้าน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เกษตรอินทรีย์ และอนาคตศาสตร์ โดยพบว่า วิทยาลัยมีจ านวนผลงานบริการวิชาการ
และรายได้จากการบริการวิชาการเพิ มขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญในปี 2560 แม้ว่าในปี 2561 - 2562 จะมีระดับที ลดลง
บ้างแต่ (ภาพที  7.1ก-4) ยังพบว่า วิทยาลัยมีสัดส่วนกิจกรรมที ด าเนินการแบบให้เปล่าเพื อบริการสังคมและร้อยละ
ของอาจารย์ที มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการเพิ มมากขึ้นจากปี 2559 ตามล าดับ 

ภาพที่ 7.1ก-4 ผลงานบริการวิชาการของวิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ. 2559-2562 
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หมวด 7 ผลลัพธ ์ 5 

 
 

 
 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธผิลของกระบวนการท างาน 
  7.1ข(1) ประสทิธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
  วิทยาลัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที มีคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. และนโยบายและยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนตรงกับความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต ในปีการศึกษา 2561 เป็น
ต้นมา พบว่า นักศึกษารับใหม่ในหลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี (ท่าพระจันทร์) มีจ านวนเพิ มขึ้น
จากปี 2560 แม้ยังไม่ถึงเป้าหมายที ก าหนดไว้ แต่ก็อยู่ระดับที น่าพอใจ โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ท่าพระจันทร์ ที 
มีแนวโน้มสัดส่วนการรับเข้าเป็นไปตามเป้าหมาย  ในขณะที หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตรที ศูนย์ล าปางมีจ านวน
ลดลง และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ตารางที  7.1ข(1)-1) 
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หมวด 7 ผลลัพธ ์ 6 

ตารางที่ 7.1ข-1 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกที่รับเข้าใหมต่่อจ านวนแผนที่ก าหนดไว้  
ปีการศึกษา 2560-2563 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

เป้าหมาย จ านวน
รับจริง 

เป้าหมาย จ านวน
รับจริง 

เป้าหมาย จ านวน
รับจริง 

เป้าหมาย จ านวน
รับจริง 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
สหวิทยาการ 

10 10 10 9 10 5 10 8 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวถิี
ศึกษา 

15 15 15 9 15 9 15 9 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสห
วิทยาการสังคมศาสตร์ (ศูนย์ล าปาง) 

150 101 130 86 130 114 130 122 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 
(ศูนย์ล าปาง) 

80 65 80 32 80 59 95 71 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 
(ท่าพระจันทร์) 

80 68 80 144 80 72 83 83 

 
ส าหรับผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

พบว่า ในปี 2561 นักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการมีผลงานที เพิ มขึ้นจากปีการศึกษาก่อนหน้า ทั้งในด้านจ านวนผลงาน
นักศึกษาที ได้รับวางในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที ได้รับการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (ภาพที  7.1ข-1) 

ภาพที่ 7.1ข-1 จ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รบัรางวัลและได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ ปี 2559-2562 
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หมวด 7 ผลลัพธ ์ 7 

 

 
 

 
 
  นอกจากนี้ วิทยาลัยยังมีจ านวนผลงานวิจัยที ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอกในปี 2560 - 2562 
อย่างต่อเนื อง โดยมีปริมาณเงินทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในปีการศึกษา 2560 เป็นเงิน 341,111 บาทต่อ
อาจารย์ 1 คน ปีการศึกษา 2561  402,204.09 บาท ต่อคน และ ปีการศึกษา 2562  189,847 บาทต่อคน   
(ภาพที  7.1ข-2) 

ภาพที่ 7.1ข-2 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก ปี 2560-2562 
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หมวด 7 ผลลัพธ ์ 8 

 
 

ผลลัพธ์ของกระบวนการสนับสนุนด้าน IT เพื อสนับสนุนพันธกิจวิทยาลัยสหวิทยาการ โดยผลลัพธ์
ในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านกลไกการสื อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ที ผ่านการจัดการเรียนรู้
ของวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ที สนใจผ่านช่องทาง Web-based Technology ปีการศึกษา 2560 ถึง   
ปีการศึกษา 2562 มีผลการให้บริการตามตัวชี้วัดด้าน IT  มีแนวโน้มที สูงขึ้น  ดังตารางที  7.1ข-2  

ตารางที่ 7.1ข-2 ผลการให้บรกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562 

ผลลัพธ ์
ปี 2560 ปี 2562 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์ ผลลัพธ ์

 จ านวนครั้งของผู้เข้าชม Website (ครั้ง) 5,000 5,123 N/A * 

 จ านวนยอดผูต้ิดตาม Facebook วิทยาลัยสหวิทยาการ (คน) 2,000 2,567 4,077 

 จ านวนการเผยแพร่ข้อมลูศิษย์เก่าดีเด่นของวิทยาลัยบน 
Facebook ของวิทยาลัย (ครั้ง) 

48 50 75 

  * ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมหาวิทยาลัยฯ ได้เปลี ยนรูปแบบ Website ให้เป็นไปตามรูปแบบของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซึ งไม่รองรับการนับจ านวนผูเ้ข้าชม 

  7.1ข(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
  ส าหรับการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินของวิทยาลัยสหวิทยาการประจ าปี 2562 วิทยาลัยมี
การเตรียมความพร้อมเพื อรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ได้มีการเตรียมความพร้อม
โดยให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ การท างานจากที บ้าน Work from home  

 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

 ในปี 2561 - 2562  วิทยาลัยสหวิทยาการได้จัดฝึกอบรมเพื อพัฒนาผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของ
วิทยาลัยและเวทีแลกเปลี ยนเรียนรู้   โดยในปี 2561 จัดสัมมนาเรื อง การพัฒนาองค์กรเพื อสู่การเปลี ยนแปลงใน      
ยุคไทยแลนด์ 4.0 วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ และศูนย์ล าปาง วันที  10-12 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศศิดารา รีสอร์ท จังหวัดน่าน  และในปีงบประมาณ 2563 เรื อง การเปลี ยนผ่านวิทยาลัย          
สหวิทยาการเพื อรับมือระบบการศึกษาในอนาคตวันที  5 - 7 มกราคม 2563  ณ โรงแรมอิมพิเรียล ภูแก้ว ฮิลล์          
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หมวด 7 ผลลัพธ ์ 9 

รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์  การสัมมนาบุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ ปีงบประมาณ 2563 วันเสาร์ที  3 -5 ตุลาคม 
2563 ณ เทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในหัวข้อการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ      
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการท างานอย่างมีความสุข  ส่วนทางด้านการวิจัย วิทยาลัยจัดระบบส่งเสริมและ
สนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์  รวมถึงการอบรมให้ความรู้และค าแนะน าให้คณาจารย์มีงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ได้การตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้น เช่นมีการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการท าวิจัยระดับนานาชาติให้แก่
บุคลากรสายวิชาการ เป็นต้น เพื อให้มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้การตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้น 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรยีนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

  7.2ก(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
  วิทยาลัยได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ในปีการศึกษา 2560 - 2562 พบว่า 
นักศึกษาทุกระดับมีความพึงพอใจต่อการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน โดยมีระดับคะแนนสูงกว่าเป้าหมายที ก าหนดไว้  (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน)  (ตารางที  7.2ก-1) นอกจากนี้ ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตของวิทยาลัยในทุกระดับมีระดับคะแนนความ
พึงพอใจสูงกว่าเป้าหมายที ก าหนด (ภาพที  7.2ข-1)  
 

ตารางที่ 7.2ก-1 ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรต่าง ๆ 
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ภาพที่ 7.2ข-1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับ ป.ตรี โท เอก ปี 2559-2561 

 
 
  ส าหรับพันธกิจด้านการวิจัย ในปี 2560 แหล่งทุนมีความพึงพอใจมากขึ้นกว่าปี 2559 เช่นเดียวกับ
ลูกค้ากลุ่มผู้รับบริการวิชาการจากวิทยาลัย  แต่ในปี 2561 - 2562 ไม่มีการประเมินในเรื องนี้ (ภาพที  7.2ก-2) 
 

ภาพที่ 7.2ก-2 ระดับความพึงพอใจของแหล่งทุนวิจัยและผู้รบับริการวิชาการ ปี 2558-2560 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  7.2ก(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
  วิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้เรียนและศิษย์เก่ามีความผูกพันกับวิทยาลัย โดยในกลุ่มผู้เรียน วิทยาลัย
ด าเนินการผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนา กิจกรรมนันทนาการ ซึ งผลความผูกพันของนักศึกษาทุกระดับ
ตั้งแต่ปี 2558 มีค่าสูงกว่าเป้าหมาย ส าหรับกลุ่มศิษย์เก่า วิทยาลัยจัดคืนสู่ เ หย้าเป็นประจ าทุกปีที วิทยาลัย             
สหวิทยาการ ศูนย์ล าปาง รวมทั้งช่องทางติดต่อสื อสารอื น ซึ งผลความผูกพันของศิษย์เก่ามีค่าสูงกว่าเป้าหมายตั้งแต่ 
ปี 2558  แต่ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ไม่ได้มีการประเมินระดับความผูกพันในข้อนี้ (ภาพที  7.2ก-3)   
 

ความพึงพอใจของแหล่งทุนวิจยั ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 
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ภาพที่ 7.2ก-3 ระดับความผูกพันของนักศึกษาและศิษย์เก่าต่อวิทยาลัยสหวิทยาการ ปี 2558-2560 
 

 
 
 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
  7.3ก(1) อัตราก าลังและขดีความสามารถของบุคลากร 

วิทยาลัยมีบุคลากร รวมจ านวนทั้งสิ้น 70 คน แบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 41 คน ซึ งมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 26 คน และระดับปริญญาโท 15 คน ในสาขาวิชาที ตรงตามหลักสูตรที ท าการสอน 
และมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  5 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20  และบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 
29 คน ดังแสดงรายละเอียดตามภาพที  7.3ก-1 และ 7.3ก-2 

 

ภาพที่ 7.3ก-1 ประเภทและวุฒิการศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ 
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ภาพที่ 7.3ก-2 ประเภทและลักษณะของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนวิชาการ 
 

 
 

 
  7.3ก(2) บรรยากาศการท างาน 
  ในปี 2561 - 2562 วิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศในการท างานที 
หลากหลาย ในเชิงกายภาพ วิทยาลัยได้เริ มใช้พื้นที อาคารใหม่ 5 ชั้นบริเวณข้างคณะสังคมสงเคราะห์ รวมทั้ง
ด าเนินการปรับปรุงพื้นที ห้องพักอาจารย์บริเวณชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ 1 จนเสร็จสิ้น และยังมีการปรับปรุงพื้นที 
ห้องพักอาจารย์ที ศูนย์ล าปาง อาคารบุญชูปณิธานซึ งพึ งด าเนินการสร้างแล้วเสร็จ ในภาพรวมผลประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการมีแนวโน้มเพิ มขึ้น
อย่างมีนัยยะส าคัญตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นไป (ภาพที  7.3ก-3)  
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ภาพที่ 7.3ก-3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการต่อบรรยากาศการท างาน 
 

 
 
  7.3ก(3) ความผูกพันของบุคลากร 
  วิทยาลัยได้ด าเนินการส ารวจระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อวิทยาลัยในภาพรวม ระดับ        
ความไม่พึงพอใจ และระดับความผูกพันต่อวิทยาลัย พบว่าบุคลากรของวิทยาลัยมีระดับความพึงพอใจ ระดับความไม่
พึงพอใจ และความผูกพันต่อวิทยาลัย เพิ มข้ึนอย่างต่อเนื อง (ภาพที  7.3ก-4)  
 

ภาพที่ 7.3ก-4 ระดับความพึงพอใจต่อวิทยาลัยในภาพรวม ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากร  
ปี 2560-2562 
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  7.3ก(4) การพัฒนาบุคลากร 
 

  วิทยาลัยส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้เข้าร่วมการฝึกอบรมที จัดโดย
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที  โดยบุคลากรประเภทวิชาการได้รับทุนสนับสนุนให้น าเสนอผลงานวิชาการใน
ต่างประเทศถือเป็นการพัฒนาตนเองและสะสมผลงานเพื อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อไป โดยระหว่าง
ปงีบประมาณ 2560-2563 วิทยาลัยได้จัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศ ทั้ง
จากทุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทุนจากกองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ จ านวนทั้งสิ้น 31 ทุน เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 2,060,188.20 บาท (ภาพที  7.3ก-5)  
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  นอกจากนี้ วิทยาลัยยังผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้เข้าร่วม            
การฝึกอบรมตามที มหาวิทยาลัยก าหนด และสามารถเลือกเข้าอบรมตามหัวข้อที สนใจได้ โดยวิทยาลัยมีทุนสนับสนุน
ให้คนละ 8,000 บาทต่อปี รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรสายบริหาร ได้แก่ รองคณบดี และผู้อ านวยการหลักสูตรทุก
หลักสูตรเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื อเตรียมความพร้อมรับผิดชอบงานด้านบริหารองค์กรและหลักสูตรต่อไป จวบจน
ปัจจุบัน รองคณบดีและผู้อ านวยการหลักสูตรทุกหลักสูตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารแล้ว 

 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล 
 ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

7.4ก(1) การน าองค์กร 
  ผู้บริหารวิทยาลัยสื อสารกับบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ผ่านช่องทางที หลากหลายตามตาราง
ที  1.1ก(1)-2 และคณบดียังเปิดโอกาสให้สื อสารโดยตรงกับคณบดี  นอกจากนี้ วิทยาลัยยังใช้กลไกการประชาสัมพันธ์
ของวิทยาลัยในการสื อสารข้อมูลของวิทยาลัยเพื อเจาะตลาดใหม่ด้วย ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อ       

ภาพที่ 7.3ก-5 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิชาการ
ในต่างประเทศ  
ปี 2560-2563 
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การบริหารงานของคณบดีและผู้บริหารในเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า มีคะแนนเฉลี ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 
2.71-6.32 คะแนน (ตารางที  7.4ก-1)  

ตารางที่ 7.4ก-1 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมบริหาร ปี 2560 

ทีมบริหาร ปี 2560 
1. คณบดี 6.32 ± 2.27 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2.71 ± 1.18 

3. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ 5.95 ± 2.29 
4. รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล าปาง 5.87 ± 2.13 

5. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 5.80 ± 2.12 

7.4ก(2) การก ากับดูแล 
  วิทยาลัยติดตามผลการบริหารผ่านการก ากับติดตาม Corporate KPIs โดยในปี 2560 ได้คะแนน 
67.6 ปี 2561 ได้คะแนน 66.72 และปี 2562 ได้คะแนน 77.01  ซึ งถือว่ามีผลการด าเนินงานที ดีขึ้นกว่าในปี 2560 ที 
ผ่านมา (ภาพที  7.4ก-1)  

ภาพที่ 7.4ก-1 ร้อยละ Corporate KPIs ที่บรรลุเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 
 

 
 
 

7.4ก(3-4) กฎหมาย ข้อบังคับ การรับรองมาตรฐาน และจริยธรรม 
  วิทยาลัยด าเนินการตามพันธกิจภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับตามที ระบุไว้ในหน้าที  5 ซึ งผล
ด าเนินงานของวิทยาลัยพบว่า ทุกหลักสูตรได้รับการประเมินและปรับปรุงตามเกณฑ์ TQF และวิทยาลัยไม่พบเรื อง
สอบสวนว่ามีความผิดวินัยร้ายแรง รวมทั้งไม่ปรากฏข้อร้องเรียนตามพันธกิจของวิทยาลัย 

7.4ก(5) สังคม 
  วิทยาลัยให้ความส าคัญต่อสังคมและชุมชนโดยในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยสหวิทยาการ
ด าเนินการให้บริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  โดยเฉพาะด้านเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
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เกษตรอินทรีย์ และอนาคตศาสตร์ โดยพบว่า วิทยาลัยมีจ านวนผลงานบริการวิชาการและรายได้จากการบริการ
วิชาการเพิ มขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญในปี 2560 แม้ว่าในปี 2561 - 2562 จะมีระดับที ลดลงบ้างแต่ (ภาพที  7.1ก-4)    
ยังพบว่า วิทยาลัยมีสัดส่วนกิจกรรมที ด าเนินการแบบให้เปล่าเพื อบริการสังคมและร้อยละของอาจารย์ที มีส่วนร่วมใน
งานบริการวิชาการเพิ มมากขึ้นจากปี 2559 ตามล าดับ 

 ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธไ์ปปฏิบัต ิ
 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติผ่านโครงการและกิจกรรมขับเคลื อนยุทธศาสตร์สู่การพัฒนางานตามพันธกิจและ
พัฒนากลุ่มภารกิจผลส าเร็จการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 - 2563               
ร้อยละ 77.98 ร้อยละ 91.54  และร้อยละ71.69 ตามล าดับ (ภาพที  7.4ข-1) ตัวชี้วัดที ส าคัญ (KPI) ปีงบประมาณ 
2560-2562 และผลด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี ดังภาพที  7.4ข-2 
 

ภาพที่ 7.4ข-1 ร้อยละผลส าเร็จของการด าเนินการตามพันธกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ 2560-2563 
 

 
 

ภาพที่ 7.4ข-2 ผลด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 5 ปีของวิทยาลัย 

 



 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
 ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด 
  7.5ก(1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน 
  สถานะด้านงบประมาณย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2563) ได้แก่ สถานะการเงิน
งบประมาณแผ่นดิน สถานะการเงินรายได้ของหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มีปรากฏดังภาพที  7.5
ก-1 ถึง 7.5ก-2  

 
ภาพที่ 7.5ก-1 งบสถานะการเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2558-2560 

 

 
 

ภาพที่ 7.5ก-2 สถานะการเงินรายได้ของหลักสตูรปริญญาตรแีละหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ปี 2561-2563 

 
 
 

1,725,032.30 
984,132.89 1,077,374.63 

12,473,435.56 

9,799,756.11 

13,707,179.93 

 -

 2,000,000.00

 4,000,000.00

 6,000,000.00

 8,000,000.00

 10,000,000.00

 12,000,000.00

 14,000,000.00

 16,000,000.00

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63

สถานะรายไดข้องหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศึกษา

ระดบับณัฑิต ระดบัปริญญาตรี
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  7.5ก(2) ผลการด าเนินการด้านการตลาด 
  ผลด าเนินการด้านการตลาดด้านหลักสูตร พบว่า อัตราส่วนของจ านวนรับผู้เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีต่อเป้าหมายมีจ านวนไม่คงที  แต่ในภาพรวมหลักสูตรที เปิดการเรียนการสอนที ศูนย์ล าปางมีแนวโน้มลดลง
ระหว่างปี 2559-2560 ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จาก
ผลดังกล่าว หลักสูตรปริญญาตรีที เปิดการเรียนการสอนที ศูนย์ล าปางจะน าไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี        
ความดึงดูดผู้เรียนมากขึ้นต่อไป (ภาพที  7.5ก-1) ในส่วนผลด าเนินการด้านการตลาดด้านการวิจัย วิทยาลัยมีจ านวน
โครงการวิจัยที ได้รับสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภายนอกมีแนวโน้มเพิ มข้ึน ในปี 2560 (ภาพที  7.1ก-3) 
 

ภาพที่ 7.5ก-1 อัตราส่วนของจ านวนรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลยักับเป้าหมาย 
ของแต่ละหลักสตูร ปีการศึกษา 2560-2562 

 

 
 

 

 
 



เอกสารแนบ 1

ช่ือ KPI ค่าเป้าหมาย

(ระบุหน่วย)

ผล ช่ือ KPI ค่าเป้าหมาย

(ระบุหน่วย)

ผล

แผนปฏิบัติการสู่ความเป็น

เลิศด้านวิจัย

ผลิตผลงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพ และน าไปใช้

ประโยชน์อย่างบูรณา

การและย่ังยืน

1 จ านวนผลงานวิจัย

ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ /

 ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง 

(Impact) 

2. จ านวนผลงานวิจัย

ของอาจารย์/นักวิจัย

ท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติบน

ฐานข้อมูล Scopus

5 ผลงาน

5 บทความ

5 ผลงาน

5 บทความ

1. ข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการ

 และวิจัยใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ

2.โครงการเพ่ิม

ศักยภาพทาง

วิชาการและ การ

วิจัยให้แก่อาจารย์

3.ค่าเฉล่ียของ

จ านวนเงินทุนวิจัย

ภายนอกท่ีได้รับต่อ

อาจารย์ประจ า

ท้ังหมด

4.จ านวนผลงานท่ี

เกิดจากความ

ร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก

 2 ข้อตกลง

ไม่น้อยกว่า 2 

โครงการต่อปี

150,000 

บาท/คน

8 ผลงาน

3 ข้อตกลง

2 โครงการ

189,947.00 

บาท / คน

27 ผลงาน

1. สร้างเครือข่ายการ

วิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ

2. สร้างระบบนักวิจัย

พ่ีเล้ียงให้อาจารย์ได้

แลกเปล่ียนความรู้

เพิมศักยภาพทางด้าน

การวิจัย และวิชาการ 

เพ่ือสร้างโอกาสใน

การวิจัยและการ

ตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติ

3. ส่งเสริมอาจารย์ให้

มีการท างานวิจัย 

และหาแหล่งทุนวิจัย

สนับสนุนให้มากข้ึน

 -  -

หมายเหตุ ในกรณีท่ีเป็นแผนหลายปีควรระบุค่าเป้าหมายทุกปี

รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา ปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยสหวิทยาการ

ช่ือแผน เป้าหมายความเป็นเลิศ ผลการด าเนินงานตาม KPI วัดเป้าหมายความเป็นเลิศ (Lagging

 Indicators)

ผลการด าเนินงานตาม KPI วัดความส าเร็จของวิธีการ 

(Leading Indicators)

รายงานวิธีการท่ีได้

ด าเนินการไปสู่เป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค การปรับปรุง/การด าเนินการ

ต่อไป



ช่ือ KPI ค่าเป้าหมาย

(ระบุหน่วย)

ช่ือ KPI ค่าเป้าหมาย *

(ระบุหน่วย)

แผนปฏิบัติ

การสู่ความ

เป็นเลิศด้าน

วิจัย

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

สร้างสรรค์

งานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ี

ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงใน

เชิงพัฒนาต่อ

สังคมไทยและ

สังคมโลก

ผลิตผล

งานวิจัยท่ีมี

คุณภาพและ

น าไปใช้

ประโยชน์

อย่างบูรณา

การและย่ังยืน

1 จ านวน

ผลงานวิจัยท่ี

น าไปใช้ประโยชน์

 / ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง 

(Impact) 

2. จ านวน

ผลงานวิจัยของ

อาจารย์/นักวิจัย

ท่ีตีพิมพ์ในวาสาร

วิชาการระดับ

นานาชาติบน

ฐานข้อมูล 

Scopus

5 ผลงาน

5 บทความ

ผลการด าเนินงาน

ด้านกระบวนการ

บริหารการวิจัยท้ัง

เงินทุนวิจัย

ภายนอก และ

การตีพิมพ์ท้ังใน

ระดับชาติและ

นานาชาติบางยัง

ไม่คงท่ีและมี

โอกาสปรับปรุง

ให้ดีข้ึน

1. สร้าง

เครือข่ายการ

วิจัยระดับชาติ

และนานาชาติ

2. สร้างระบบ

นักวิจัยพ่ีเล้ียง

ให้อาจารย์ได้

แลกเปล่ียน

ความรู้เพิม

ศักยภาพ

ทางด้านการ

วิจัย และ

วิชาการ เพ่ือ

สร้างโอกาสใน

การวิจัยและ

การตีพิมพ์ใน

ระดับนานาชาติ

3. ส่งเสริม

อาจารย์ให้มี

การท างานวิจัย

1. ข้อตกลง

ความร่วมมือ

ทางวิชาการ 

และวิจัยใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ

2.โครงการเพ่ิม

ศักยภาพทาง

วิชาการและ 

การวิจัยให้แก่

อาจารย์

3.ค่าเฉล่ียของ

จ านวนเงินทุน

วิจัยภายนอกท่ี

ได้รับต่อ

อาจารย์ประจ า

ท้ังหมด

 2 ข้อตกลง

ไม่น้อยกว่า 2 

โครงการต่อปี

150,000 บาท/

คน

 - คณบดี

 - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย

1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64

 - งบประมาณ

 - จัดหาแหล่ง

ทุนวิจัย

ความต้องการ

การสนับสนุน

จาก มธ.

แผนพัฒนาคุณภาพ หน่วยงาน วิทยาลัยสหวิทยาการ

ปีการศึกษา 2563

ช่ือแผน เช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ มธ./

คณะ

เป้า

หมายความ

เป็นเลิศ

KPI วัดเป้าหมายความเป็นเลิศ 

(Lagging Indicators)

Strength/OFI/

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

วิธีการไปสู่

เป้าหมาย

KPI วัดความส าเร็จของวิธีการ 

(Leading Indicators)

ผู้รับผิดชอบ วันเร่ิมต้น-

ส้ินสุดการ

ด าเนินงาน

เอกสารแนบ 2



ช่ือ KPI ค่าเป้าหมาย

(ระบุหน่วย)

ช่ือ KPI ค่าเป้าหมาย *

(ระบุหน่วย)

ความต้องการ

การสนับสนุน

จาก มธ.

ช่ือแผน เช่ือมโยง

ยุทธศาสตร์ มธ./

คณะ

เป้า

หมายความ

เป็นเลิศ

KPI วัดเป้าหมายความเป็นเลิศ 

(Lagging Indicators)

Strength/OFI/

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

วิธีการไปสู่

เป้าหมาย

KPI วัดความส าเร็จของวิธีการ 

(Leading Indicators)

ผู้รับผิดชอบ วันเร่ิมต้น-

ส้ินสุดการ

ด าเนินงาน

วิทยาลัยสห

วิทยาการเพ่ือ

สังคม

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

มุ่งเน้นการเป็น 

“มหาวิทยาลัย

เพ่ือประชาชน” ท่ี

ให้บริการวิชาการ

และบริการ

สุขภาพท่ีได้

มาตรฐานสากล

วิทยาลัยสห

วิทยาการเป็น

ท่ีพ่ึงของ

ชุมชนและ

สังคมในด้าน

วิชาการและ

การพัฒนา

ความรู้เพ่ือ

สร้างความ

เปล่ียนแปลง

ท่ีดีข้ึนแก่

ชุมชนและ

สังคม

จ านวนโครงการ

บริการวิชาการ

เพ่ือสังคมท่ี

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

20 โครงการต่อปี มีการสนับสนุน

ชุมชนและพ้ืนท่ี

ใกล้เคียงและได้

ถอดบทเรียนองค์

ความรู้ท่ีเกิดจาก

บริการวิชาการ 

และจะช่วย

เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน

 สร้างเครือข่าย

ระหว่าง

วิทยาลัย กับ 

ชุมชน / สังคม

ในการพัฒนา

โจทย์วิจัย

ร่วมกัน ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อความ

สอดคล้องกับ

สภาพปัญหา

และความ

ต้องการของ

ชุมชน/สังคม

1. จ านวนความ

ร่วมมือทาง

วิชาการ /

บริการวิชาการ

แก่สังคมกับ

ชุมชน

2. มีการส ารวจ

ความต้องการ

ของชุมชนถึง

ความต้องการ

5 ชุมชน

กิจกรรมท่ี

ให้บริการวิชาการ

เป็นกิจกรรม

ผ่านการส ารวจ

และตอบสนอง

ความต่อ

ต้องการพัฒนา

ชุมชนและสังคม

อย่างน้อย 2 

โครงการจาก

โครงการท้ังหมด

 - คณบดี

 - รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64

 งบประมาณ

หมายเหตุ * ในกรณีท่ีเป็นแผนหลายปีควรระบุค่าเป้าหมายทุกปี




