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สารบัญ 
หน้า 

 

ส่วนที่ 1 แนวทางการด าเนินการ (รายงานตั้งแต่ปีที่ 1-3) 
1. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน           2 
2. เป้าหมายส าคัญของหน่วยงาน          2 
3. เป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน (Goal-based)         3 
   ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ในระยะเวลา 3 ปี  
4. แนวทาง/วิธีการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน      3 
5. การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ          4 
6. แผนพัฒนาองค์การในระยะ 3 ปี        16 
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1. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
 วิทยาลัยมีปณิธานในการสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและวิจัยเชิงสหวิทยาการ เพ่ือให้บัณฑิตมีความรอบรู้
ทางวิชาการและทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก และสรรสร้างองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ รวมทั้งมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามค่านิยมขององค์กร ดังนี้ 
College of Interdisciplinary Studies – Thammasat University: CIS – TU 

• C: Contribution to knowledge: การสรรสร้างองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ 

• I: Inclusive growth:  การเป็นองค์กรที่เติบโตด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

• S: Social responsibility: การสร้างส านึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืนต่อสังคมส่วนรวม 

• T: Team effectiveness: การเป็นองค์กรที่มุ่งประสิทธิผล โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความมีประสิทธิภาพและ  
ธรรมาภิบาล 

• U: User friendliness: การผลิตบัณฑิต การสรรสร้างองค์ความรู้ และการบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและประเทศ 
สมรรถนะหลัก (Core competencies)  
 การบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาเพ่ือผลิตบัณฑิต และสรรสร้างองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ 
 
 
 
 
 
2. เป้าหมายส าคัญของหน่วยงาน 
  
 1. จัดการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 2. สร้างความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ โดยพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และเครือข่าย
ทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
 3. ให้บริการทางวิชาการที่มาจากความรู้และความเชี่ยวชาญของวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และการพัฒนาของสังคมและประเทศ   
 4. บริหารจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุประสิทธิผล โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความมีประสิทธิภาพและ  
ธรรมาภิบาล 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา...... 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา...... 
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3. เป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน (Goal-based) ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx  
ในระยะเวลา 3 ปี เช่น การปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร ระบบงานที่ส าคัญ การรับฟังเสียงของลูกค้า เป็นต้น 
 ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 วิทยาลัยวางเป้าหมายและโครงการไว้ดังนี้ 

เป้าหมายตามหมวดใน EdPEX โครงการ ปีงบประมาณที่
ด าเนินการ 

1.2 การก ากับดูแลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

1. โครงการบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน. 

2561 

3.1 เสียงของลูกค้า 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและระบบ
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

2561 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี         
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บูรณาการ       
(Arts & Science) 

2561 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ท างานในองค์กรส าหรับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

2561-2562 

 
 
 
 
 
4. แนวทาง/วิธีการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 
 วิทยาลัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยด าเนินการจัดท าโครงร่างองค์กร (OP) เพ่ือให้เข้าใจสภาพการณ์ขององค์กรและ
สภาวะแวดล้อมภายนอก 

2. จัดสัมมนาบุคลากรเพ่ือเผยแพร่โครงร่างองค์กรและให้ความรู้เกี่ยวกับ EdPEx 
3. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาองค์กร และด าเนินงานตามแผนโดยมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ 

รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา.2560  
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2560 
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5. การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (Organizational Profile)  
 
1. หลักสูตร การบริการที่ส าคัญของคณะฯ คือ 

  วิทยาลัยสหวิทยาการมีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 
    - ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  
    - ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 

และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
    - ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ได้แก ่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการ 

 โดยในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 968 คน แบ่งเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
897 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 92.67 และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 71 คน 

และเชิงความส าคัญต่อความส าเร็จของคณะฯ คือ 
หลักสูตรทั้งหมดเป็นการบูรณาการองค์ความรู้หลากหลายสาขา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างไปจากคณะวิชาอ่ืนๆ ที่

มักจัดการเรียนการสอนตามสาขาวิชา (discipline) ที่เฉพาะเจาะจง 
  

2. สมรรถนะหลักของวิทยาลัยฯ คือ  
           การบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาเพ่ือผลิตบัณฑิต และสรรสร้างองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ 
 
3. พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ปรัชญา ค่านิยมของวิทยาลัยฯ  
 วิสัยทัศน์ (Vision)   
          สถาบันวิชาการท่ีได้มาตรฐานสากล เพ่ือผลิตบัณฑิตและสรรสร้างองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 
พันธกิจ (Mission)  
1. จัดการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 
2. สร้างความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ โดยพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค ์และเครือข่ายทางวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ 
3. ให้บริการทางวิชาการท่ีมาจากความรู้และความเชี่ยวชาญของวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองความต้องการและการ
พัฒนาของสังคมและประเทศ   
4. บริหารจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุประสิทธิผล โดยอยู่บนพื้นฐานของความมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา...... 
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จุดประสงค์ (Purpose)  
1. ทุกหลักสูตรเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวคิด “GREATS” ของมหาวิทยาลัย 
3ผลงานได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือช่องทางอ่ืนๆ ที่ได้มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ 
4. มีเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งทางวิชาการและด้านอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
5. บริหารจัดการองค์กรโดยอยู่บนพื้นฐานของความมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ค่านิยม (Value) College of Interdisciplinary Studies – Thammasat University : CIS – TU 

•C : Contribution to knowledge : การสรรสร้างองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ 

•I : Inclusive growth :  การเป็นองค์กรที่เติบโตด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

•S : Social responsibility : การสร้างส านึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืนต่อสังคมส่วนรวม 

•T : Team effectiveness : การเป็นองค์กรที่มุ่งประสิทธิผล โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความมีประสิทธิภาพและธรร
มาภิบาล 

•U : User friendliness : การผลิตบัณฑิต การสรรสร้างองค์ความรู้ และการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและประเทศ 
 
4. จ านวนและกลุ่มบุคลากร และข้อก าหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่ม 
     วิทยาลัยมีบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมจ านวนทั้งสิ้น 97 คน แบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 38 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงตามหลักสูตรที่ท าการสอน และบุคลากร
สายสนับสนุน จ านวน 29 คน ดังรายละเอียดตามตาราง 
จ านวนและลักษณะบุคลากรสายวิชาการ  
      ต าแหน่ง                  
 
อาย ุ  

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม รวม 

ป.โท   ป.
เอก 

ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก 

ไม่เกิน 40 ปี 12 5 1 3 - - - - 13 8  21 
41-50 ปี 3 4 3 5 - 1 - - 6 10 16 
51-60 ปี - - - 1 - - - - - 1 1 
เกิน 60 ปี - - - - - - 2 - 2 - 2 
รวม 15 9 4 9 - 1 2 - 21 19 40 
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จ านวนและลักษณะบุคลากรสายสนับสนุน 
     ต าแหน่ง                  
 
อาย ุ

นักวิชาการศึกษา นักวิชาการการเงินและบญัช ี เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

พนักงาน
สถานที ่

รวม 

ปก. ชน. ปก. ชน. ปก. ชน.   

ไม่เกิน 40 ปี 12 - 4 - 4 - - 20 
41-50 ปี 1 1 - - 1 1 1 5 
51-60 ปี - 2 - - - - 1 3 

รวม 13 3 4 - 5 1 2 28 
 =.ปก  ระดับปฏิบัติการ, ชน =     ระดับช านาญการ  

 
ปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้พวกเขาท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์การคือ 

                                                                 กลุ่มบุคลากร 
ความต้องการและความคาดหวัง 

สาย
วิชาการ 

สาย
สนับสนุน 

ด้านความม่ันคงในอาชีพ   
การได้รับการต่อสัญญาจ้างเมื่อถึงก าหนด   
การมีต าแหน่งทางวิชาการ หรือระดับความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้น   
การได้รับการประเมินเพ่ือเลื่อนสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการ และบรรยากาศการท างาน   
การมีทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรือทุนฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้หรือ
ทักษะ 

  

การมีสวัสดิการที่นอกเหนือไปจากสวัสดิการขั้นต่ าของมหาวิทยาลัย   
การมีผู้บริหารที่มีความยุติธรรมในการมอบหมายภาระงาน 
และการประเมินความดีความชอบ 

  

การมีผู้บริหารที่ขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ   
การมีเพ่ือนร่วมงานที่เป็นมิตร    

5. เทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคาร สินทรัพย์หลักที่ส าคัญได้แก่ 
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีส าคัญ  
  วิทยาลัยฯ มีอุปกรณ์เพ่ือจัดการศึกษาและการวิจัยที่ส าคัญคือ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์
มัลติมีเดีย และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และฐานข้อมูลออนไลน์ที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกรับเป็น
สมาชิก 
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อาคาร สินทรัพย์หลัก 
  1.1) ส านักงานท่าพระจันทร์ ตั้งอยู่ ณ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ 1 ซึ่งเป็นอาคารที่มีการใช้
สอยร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยมีพื้นที่ใช้สอยที่ส าคัญต่อการผลิตบัณฑิตที่เป็นของ
วิทยาลัย ได้แก่ ห้องเรียน และห้องคอมพิวเตอร์  รายละเอียดดังนี้ 

ประเภทของพ้ืนที่ใช้สอยที่ส าคัญ 
จ านวน )ห้อง(  

ท่าพระจันทร์ ศูนย์ล าปาง 
ห้องบรรยายขนาด 15 ที่นั่ง 
(ห้องบรรยาย 701 และ 702 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ 1) 

2 - 

ห้องบรรยายขนาด 50 ที่นั่ง  
(ห้องบรรยาย 802 และ 803 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ 1) 

2 - 

ห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ 1) 

1 - 

                        
                         1.2) อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ อาคาร 5 ชั้น ซึ่งจะมีพ้ืนที่ใช้สอยที่ส าคัญต่อการผลิตบัณฑิต 
ได้แก่ ห้องเรียน และห้องกิจกรรมนักศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทของพ้ืนที่ใช้สอยที่ส าคัญ จ านวน )ห้อง(  
ห้องบรรยายขนาด 42 ที่นั่ง 2 
ห้องบรรยายขนาด 98 ที่นั่ง   2 
ห้องบรรยายขนาด 40 ที่นั่ง 1 
ห้องประชุมขนาด  25 ที่นั่ง 1 
ห้องกิจกรรมนักศึกษา 1 

                       
                         1.3)   ส านักงานศูนย์ล าปาง ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น โดยไม่มีพ้ืนที่ใช้สอยที่
ส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่เป็นของวิทยาลัยเอง แต่ใช้อาคารสถานที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย เพราะ
การบริหารอาคารสถานที่เป็นภารกิจโดยตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
 
6. กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับส าคัญได้แก่  
    วิทยาลัยด าเนินงานภายใต้กฎหมายและข้อบังคับประเภทต่างๆ 3 กลุ่ม คือ การศึกษา การวิจัย และการบริหาร 
  (1) การศึกษา 
   กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก ่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศ
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กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาในระดับต่างๆรวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่
เกีย่วข้อง ระเบียบเหล่านี้คอยก ากับให้วิทยาลัยต้องรักษามาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณสมบัติของอาจารย์ 
โครงสร้างสูตร และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
  (2) การวิจัย  
   กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก ่ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า
ด้วยการบริหารงานและกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
กองทุนวิจัยของคณะ พ.ศ. 2555 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติและ
หลักเกณฑ์วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท าวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2556และประกาศวิทยาลัย             
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหวิทยาการ พ.ศ. 2559 ระเบียบเหล่านี้
คอยก ากับการบริหารงานวิจัยเพ่ือให้คณาจารย์มีทุนในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพ่ือการหารายได้เข้าสู่
วิทยาลัยในกรณีที่คณาจารย์ไปรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  (3) การบริหาร  
   กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ได้แก่ พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารภายใน
ส่วนงาน พ.ศ. 2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินของวิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ. 2556 (อยู่ระหว่างเสนอแก้ไข) ระเบียบเหล่านี้คอยก ากับการ
บริหาร ทั้งด้านการบริหารงานทั่วไป การเงิน งบประมาณ พัสดุ และสวัสดิการของบุคลากร 
 
7. โครงสร้างองค์การและกลไกการก ากับดูแลองค์การ 
โครงสร้างองค์กร  
  วิทยาลัยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด อยู่ในต าแหน่งวาระละ 3 ปี โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งท าหน้าที่สรรหาและประเมินผลการท างานของคณบดีทั้งขณะที่ยังอยู่ในวาระการด ารงต าแหน่ง
และเม่ือพ้นวาระการด ารงต าแหน่งไปแล้ว ทั้งนี้ในระดับวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เป็น
คณะกรรมการสูงสุดที่ก ากับดูแลการบริหารงานของวิทยาลัย มีคณบดีเป็นประธาน และมีกรรมการจากทั้งผู้บริหาร
วิทยาลัยระดับรองคณบดี ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน 15 คน มี
อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 อยู่ในต าแหน่งวาระละ 2 ปี 
  โครงสร้างการบริหารงานและสายการบังคับบัญชาของวิทยาลัยสหวิทยาการ รายละเอียดตาม
แผนภาพ ดังนี้ 
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8. กลุ่มผู้เรียนหลักและลูกค้าหลักคือ 
กลุ่มลูกค้าหลักของวิทยาลัยฯ คือผู้เรียน (นักศึกษา) ซ่ึงมีความต้องการหลักในด้านการจัดการเรียนการสอน และ
ด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก รายละเอียดดังนี้ 
 

กลุ่มนักศึกษา 
ความต้องการและความคาดหวัง 

ป.ตรี 
ล าปาง 

ป.ตรี 
ทพจ. 

บัณฑิต 
ศึกษา 

ต่างชาติ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 ความมีชื่ อ เสี ยงของมหาวิทยาลั ยและความมี
มาตรฐานด้านหลักสูตร 

    

1.2 การจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานเท่ากับศูนย์อ่ืน
ของมหาวิทยาลัย 

    

1.3 การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เอ้ือต่อการส าเร็จ
การศึกษา 

    

1.4 การมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระวิชา     
1.5  การจัดการเรียนการสอนที่ช่วยเตรียมความพร้อมสู่
การมีงานท า 

    

1.6 การพัฒนาทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

    

2. ด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.1 การมีสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเทียบเท่า
หลักสูตรที่เรียน ณ ศูนย์รังสิต 
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2.2 การมีห้องท างานส าหรับบัณฑิตศึกษา     
2.3 การมีหอพักท่ีสะดวกสบายและราคาย่อมเยา     
2.4 การมีห้องสมุดเฉพาะทาง และการเข้าถึงระบบสืบค้น
ด้านวิชาการ และการปฏิบัติการ 

    

2.5 การจัดอบรมส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพแก่นักศึกษา     
2.6 การจัดห้องให้ค าปรึกษาเพ่ือจัดการความเครียดแก่
นักศึกษา 

    
  

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญได้แก่ ผู้ปกครองของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และชุมชน ซ่ึงมีความต้องการ
หลักจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 

                              กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้ปกครอง ผู้ใช้
บัณฑิต 

ศิษย์เก่า ชุมชน 

1. นักศึกษาได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ     
2. นักศึกษาได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในมหาวิทยาลัย 

    

3. บัณฑิตมีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  

    

4. บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมี
ความมุ่งม่ันและรับผิดชอบต่องาน 

    

5. วิทยาลัยมีความก้าวหน้ามีชื่อเสียงและเกิดเป็น
ความภาคภูมิใจ 

    

6. การได้รับข่าวสารจากวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และ
ได้รับการยกย่องจากวิทยาลัยเมื่อประสบความส าเร็จ 

    

7. การน าองค์ความรู้ไปช่วยแนะน าหรือแก้ปัญหา
ให้กับสังคม 

    

 
  
10.  บทบาทของผู้ส่งมอบหลัก และคู่ความร่วมมือของวิทยาลัยฯ  
       วิทยาลัยท างาน ร่วมกับผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่ส าคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา องค์กร
เอกชน/ราชการ/ระหว่างประเทศ และสมาคมศิษย์เก่า ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อระบบงานของวิทยาลัยฯ 
สรุปได้ดังนี้ 
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กลุ่มผู้ส่งมอบ
และคู่ความ

ร่วมมือ 

การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการ

สอน 

การจัดบริการ
สนับสนุนนักศึกษา 

การวิจัย การบริหาร 

มหาวิทยาลัย
คู่สัญญา 

การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและ

อาจารย์ 

- การท าวิจัยร่วม 
หรือการเป็น host 

institution 

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

คุณภาพ 
องค์กรเอกชน/

ราชการ/ 
ระหว่างประเทศ 

การดูงาน และการ
ฝึกงานของนักศึกษา 

- การเป็นเครือข่าย
เพ่ือการวิจัย 

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนา

คุณภาพ 
สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้จ้างงาน การแนะน าช่องทาง

การท างานแก่
นักศึกษา 

เครือข่าย
แหล่งข้อมูลวิจัย 

การระดมทุน และ
การประชาสัมพันธ์ 

 
11. ข้อก าหนดส าคัญในในห่วงโซ่อุปทานได้แก่ 

กลุ่มผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือ 

ข้อก าหนดของโซ่อุปทาน มีข้อตกลงที่
เป็นทางการ

หรือไม่ 

ช่องทางใน 
การสื่อสาร 

ความถี่ใน 
การสื่อสาร 

โรงเรียนมัธยม การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
การเรียนระดับอุดมศึกษา 

ยังไม่ม ี โทรศัพท ์
กิจกรรมออกค่าย 

แผ่นพับ 
Road Show 

ทางการปลีะ 
1-2 คร้ัง 

มหาวิทยาลัย
คู่สัญญา 

การปฏิบัติตามข้อตกลงบน
หลักการได้ประโยชน์ร่วมกัน 

มี เข้าพบ และอีเมล ์ ตามความ
จ าเป็น 

องค์กรเอกชน/
ราชการ/  

ระหว่างประเทศ 

การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และให้
ความเห็นเพื่อน าข้อมูลกลับมาใช้

ในการปรับปรุงหลักสูตรและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ยังไม่ม ี อีเมล์ และ
โทรศัพท ์

ทางการปลีะ 
1-2 คร้ัง 

สมาคมศิษย์เก่า การมีส่วนร่วมในการวางแผนด้าน
การระดมทุนและการ

ประชาสัมพนัธ ์

ยังไม่ม ี ประชุม อีเมล์ และ
โทรศัพท ์

ทางการปลีะ 
1-2 คร้ัง 
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12. สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน: ล าดับในการคัดเลือก จ านวนตัวเลือก อัตราการเติบโตในระดับ
หลักสูตร/สาขา      
          จากการส ารวจฐานข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 พบว่ามีหลักสูตรที่ใช้ค าว่า  “สหวิทยาการ” เป็นชื่อสาขาวิชาอยู่ทั้งสิ้น 34 หลักสูตร 
ดังตารางนี้  
จ านวนหลักสูตรที่ใช้ค าว่า “สหวิทยาการ ” เป็นชื่อสาขาวิชา จ าแนกตามระดับการศึกษาและประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ประเภทของสถาบัน จ านวนหลักสูตร จ านวน
รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยของรัฐดั้งเดิม 2 2 5 9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 15 3 2 20 
มหาวิทยาลัยเอกชน 2 2 1 5 
จ านวนรวม 19 7 8 34 

 
        จะเห็นได้ว่า ในกลุ่มมหาวิทยาลัยดั้งเดิมนั้นมีหลักสูตรจ านวน 9 หลักสูตรที่ใช้ค าว่า “สหวิทยาการ”  ในชื่อ
สาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรของวิทยาลัยสหวิทยาการจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ ส่วนอีก 7 หลักสูตรที่เข้า
ข่ายเป็นคู่แข่ง ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา          
สหวิทยาการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการออกแบบ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
          สว่นการก าหนดคู่เทียบนั้น วิทยาลัยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “สถาบันวิชาการท่ีได้มาตรฐานสากล เพ่ือผลิต
บัณฑิตและสรรสร้างองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ”  ดังนั้น วิทยาลัยจึง
ก าหนดคู่เทียบที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าของภูมิภาคเอเชียซึ่งจัดการศึกษาในลักษณะใกล้เคียงกัน นั่นคือ บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงดูแลรับผิดชอบหลกัสูตรสหสาขาวชิาจ านวน 21 หลักสูตร ดูรายละเอียดได้ใน 
http://www.grad.chula.ac.th/website.php 
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14. การเปลี่ยนแปลงส าคัญทีอ่าจส่งผลกระทบกับการด าเนินการของวิทยาลัยฯ จากปัจจัยท้ังจากภายนอกและ
ภายในที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 

 
 

การเปลี่ยนแปลง 

ระยะเวลาที่
จะเกิดการ

เปลี่ยนแปลง 
(ปี) 

ผลกระทบ 
(บวกหรือลบ) 

การบริหาร การเรียน
การสอน 
และวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงภายนอก มธ.    
1.โครงสร้างประชากรในวัยเด็กของไทยลดลงท าให้จ านวน
นักเรียนที่จะเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยลดลงไปด้วย 

เกิดข้ึนแล้ว ลบ - 

2 .การแข่งขันที่ เ พ่ิมขึ้นของตลาดอุดมศึกษาไทยทั้ ง
หลักสูตรภาคภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ 

เกิดข้ึนแล้ว ลบ - 

3 .แนวโน้มที่จะเกิดหลักสูตรแนวสหวิทยาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

3-5 ปี  ลบ บวก 

การเปลี่ยนแปลงภายใน มธ .    
1.งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้วิทยาลัยมีแนวโน้ม
ลดลง ท าให้ต้องพ่ึงตนเองทางการเงินมากขึ้น 

เกิดข้ึนแล้ว ลบ ลบ 

2. การที่คณะอ่ืนๆ ของ มธ. เปิดหลักสูตรเชิงสหวิทยาการ
เพ่ิมมากข้ึน 

เกิดข้ึนแล้ว ลบ บวก 

3.มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ โดยผูกเรื่องดังกล่าว
เข้ากับการต่อสัญญาจ้าง 

เกิดข้ึนแล้ว ลบ บวกและลบ 

 
 
15. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันได้แก่  
      ข้อมูลจาก QS University Ranking: Asia 2016 ซึ่งส ารวจมหาวิทยาลัย 351 แห่งในเอเชียพบว่า มี
มหาวิทยาลัยไทยที่เปิดสอนหลักสูตรที่ใช้ชื่อว่า “สหวิทยาการ” แล้วอยู่ในการจัดอันดับของ QS อยู่เพียง 3 แห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบดังตาราง 
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ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (ข้อมูลจาก QS University Ranking: Asia 2016) 

มหาวิทยาลัย 
)อันดับ(  

คะแนน (100 คะแนน) 
คะแนน
ภาพรวม 

ชื่อเสียง
ทาง

วิชาการ 

ชื่อเสียงใน
สายตา
นายจา้ง 

บุคลากรที่มี
คุณวุฒ ิ

ปริญญาเอก 

อาจารย์
ต่างชาต ิ

นักศึกษา
แลกเปลี่ยน
ต่างชาติที่

รับเข้า 

นักศึกษา
แลกเปลี่ยน
ต่างชาติที่
ส่งออก 

ธรรมศาสตร ์
)101(  

47.40 58.30 63.60 59.70 37.10 27 28.40 

ขอนแก่น )165(  34.30 46.50 67.10 22.70 15 19.70 ไม่มีข้อมูล 
ลาดกระบัง (251) 24.40 24.90 49.70 ไม่มีข้อมูล  ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

      
       จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอ่ืนๆ เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านชื่อเสียงใน
สายตานายจ้างที่ได้คะแนนน้อยกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบใน
ภาพรวมเท่านั้น ขณะที่ข้อมูลเปรียบเทียบอ่ืนๆ ก็มักจัดแยกตามสาขาวิชา ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบสหวิทยาการซึ่งเป็นการบูรณาการหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน 
 
16. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ของคณะฯในด้านพันธกจิ ในด้านต่าง ๆ 
รายละเอียดดังนี้ 

ด้าน ความได้เปรียบ ความท้าทาย 
หลั กสู ต รและ
บริการ 

-การบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลาย
สาขาเพ่ือผลิตบัณฑิต และสร้างองค์ความรู้
เชิงสหวิทยาการ 
 

-แนวโน้มในปัจจุบันที่จะต้องปรับการเรียน
การสอนให้เป็นหลักสูตรนานาชาติเพ่ือรองรับ
ตลาดผู้เรียนที่ไม่ใช้ภาษาไทย 
-อุปทานของบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์มีมาก
เกินกว่าความต้องการของตลาด 

การปฏิบัติการ -การอยู่ใกล้ชุมชนและท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้
นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จากสถานที่
จริงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

-การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังเน้นการ
บรรยาย และยังขาดเทคนิคการสอนแบบ
ใหม่ๆ 
-การขาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน ามาใช้
ประกอบการบริหารงานด้านต่างๆ 

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

-การมีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น ณ มธ.ศูนย์ล าปาง
อย่างต่อเนื่อง 

การมีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่นในบริเวณของ มธ. 
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ท่าพระจันทร์ ยังมีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับ
โครงการบริการวิชาการ ณ ศูนย์ล าปาง 

บุคลากร -บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างน้อย  
-อาจารย์ที่มีวุฒิป.เอก และอยู่ระหว่างศึกษา
ต่อป.เอก มีจ านวนเกินร้อยละ 50 ของ
อาจารย์ทั้งหมด 

-สวัสดิการพ้ืนฐานยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการและเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความ
ผูกพันที่มีต่อองค์กร 

 
 
17. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะฯได้แก่ 

1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจ าปี 
2. ระบบการติดตามผลการด าเนินงานของส่วนงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดใน กพร. 
3. ระบบการประเมินคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. ระบบการให้ผลตอบแทน รางวัล การยกย่องชมเชย สวัสดิการ 
5. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
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6. แผนพัฒนาองค์การในระยะ 3 ปี 
ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการที่ได้เรียงล าดับความส าคัญแล้ว จ านวน.....4......แผน ดังนี้ 
 
Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 1 
หัวข้อเรื่อง:      โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บูรณาการ (Arts & Science)                                                                              
. 

 
1. คณะที่รับผิดชอบ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
2. หัวหน้าโครงการ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 

องค์กร(SA/OA) 
การด าเนินงานของวิทยาลัยที่ผ่านมายังครอบคลุมแต่การบูรณาการด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขณะที่เป้าหมายของการตั้งวิทยาลัยนั้นมุ่งหวัง
ให้ครอบคลุมไปถึงวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่งจะดึงดูดกลุ่มผู้เรียนใหม่ๆ ได้มากข้ึน 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดร่างหลักสูตรที่พร้อมจะใช้งาน 1 ฉบับ 
5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ

ด าเนินการ EdPEx 
ข้อ 3.2 ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(การจัดหลักสูตรใหม่เพ่ือดึงดูดผู้เรียนและเจาะตลาดใหม่) 

6. คณะท างาน คณะกรรมการร่างหลักสูตร มีคณบดีและรองคณบดีและรองคณบดีฝ่าย
วิชาการเป็นประธานและรองประธานตามล าดับ และมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นกรรมการ 

7. กระบวนการและข้ันตอน 1. พูดคุยหารือแนวทางการจัดหลักสูตร 
2. กระจายงานในหมู่กรรมการภายในเพื่อร่างรายวิชาต่างๆ 
3. เชิญกรรมการภายนอกมาให้ความเห็นต่อร่างหลักสูตร 
4. น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยและฝ่ายวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ 
8. ระยะเวลาการด าเนินการ

โครงการ 
ปีงบประมาณ 2561 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกิดร่างหลักสูตรที่พร้อมเสนอต่อฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย 
10. งบประมาณ และแหล่ง 22,000 บาท จากเงินรายได้หน่วยงาน 
11.  การรายงานผล  

 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา 2560 
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แผนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2561 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. ประชุมหารือแนวทางการจัด
หลักสูตร 

 x           

2.การร่างรายวิชาต่างๆ   x x x        

3. การเชิญกรรมการภายนอก
มาให้ความเห็นต่อร่าง
หลักสูตร 

     x x      

4. น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ป ร ะ จ า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ฝ่ า ย
วิชาการของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ 

       x x    

 
Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 2 
หัวข้อเรื่อง:      โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและระบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย                                                                             
. 
1. คณะที่รับผิดชอบ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
2. หัวหน้าโครงการ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 

องค์กร (SA/OA) 
คณาจารย์ของวิทยาลัยผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่ยังขาดคือการสร้าง
เครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงาน/แหล่งทุนภายนอก รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับ
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดฐานข้อมูลการวิจัย เครือข่ายการวิจัย และกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ

ด าเนินการ EdPEx 
ข้อ 3.1 เสียงของลูกค้า 
(การรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงาน/แหล่งทุนวิจัยภายนอก 
รวมทั้งกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย) 

6. คณะท างาน คณะกรรมการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหวิทยาการ 
7. กระบวนการและข้ันตอน 1. จัดท าฐานข้อมูลการวิจัยของคณาจารย์ในวิทยาลัย 

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงาน/แหล่งทุนภายนอก 
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

ปีงบประมาณ 2561 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกิดฐานข้อมูลการวิจัย และเครือข่ายการวิจัยที่ต่อเนื่อง 
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10. งบประมาณ และแหล่ง 250,000 บาท จากเงินรายได้หน่วยงาน 
11.  การรายงานผล  

 
แผนด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2561 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. จัดท าฐานข้อมูลการวิจัย  x x x x x       

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับหน่วยงาน/แหล่งทุน
ภายนอก 

      x x x    

3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 

         x x x 

 
Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 3 
หัวข้อเรื่อง:  โครงการบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน. 

 
1. คณะที่รับผิดชอบ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
2. หัวหน้าโครงการ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 

องค์กร (SA/OA) 
วิทยาลัยสหวิทยาการมีคณาจารย์ที่มีองค์ความรู้และผลงานวิจัยหลาย
สาขาวิชา แต่ยังขาดการน าสิ่งเหล่านี้ไปสนับสนุนชุมชน 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดโครงการบริการวิชาการท่ีช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

ข้อ 1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

6. คณะท างาน คณะกรรมการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหวิทยาการ 
7. กระบวนการและข้ันตอน 1. ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 

2. การก าหนดเครื่องมือวิจัยและอบรมการใช้เครื่องมือแก่อาจารย์และ
นักศึกษา 

3. การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
4. การน าผลการลงพ้ืนที่มาทดลองจัดท ารูปแบบสวัสดิการแก่ชุมชน 
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8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

ปีงบประมาณ 2561 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกิดการทดลองใช้รูปแบบสวัสดิการที่พัฒนามาจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
10. งบประมาณ และแหล่ง 82,600 บาท จากเงินรายได้หน่วยงาน 
11.  การรายงานผล  

 
 
แผนด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2561 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย  x x          

2. การก าหนดเครื่องมือวิจัย
และอบรมการใช้เครื่องมือแก่
อาจารย์และนักศึกษา 

   x x        

3. การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล      x x x     

4.การน าผลการลงพ้ืนที่มา
ทดลองจัดท ารูปแบบสวัสดิการ
แก่ชุมชน 

        x x x x 

 
Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 4 
หัวข้อเรื่อง:      การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท างานในองค์กรส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 
1. คณะที่รับผิดชอบ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
2. หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 

องค์กร (SA/OA) 
วิทยาลัยสหวิทยาการยังขาดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

ข้อ 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6. คณะท างาน คณะกรรมการที่มีรองคณบดีฝ่ายบริหารและเลขานุการวิทยาลัยเป็นประธาน
และรองประธานตามล าดับ โดยมีอาจารย์ที่เป็นผู้อ านวยการหลักสูตรและ
เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานร่วมเป็นกรรมการ 

7. กระบวนการและข้ันตอน 1. ก าหนดประเภทของสารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
2. จัดอบรม 
3. ทดลองใช้งาน 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

ปีงบประมาณ 2561 และ 2562  

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ บุคลากรร้อยละ 80 น าเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
10. งบประมาณ และแหล่ง ปีละ 200,000 บาท รวม 2 ปี เป็นเงิน 400,000 บาท โดยใช้เงินรายได้

หน่วยงาน 
11.  การรายงานผล  

 
แผนด าเนินงาน ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2561 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. ก าหนดประเภทของ
สารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

 x x          

2. จัดอบรม    x x x       

3. ทดลองใช้งาน        x x x x x x 

 
แผนด าเนินงาน ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2562 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. ก าหนดประเภทของ
สารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

 x x          

2. จัดอบรม    x x x       

3. ทดลองใช้งาน        x x x x x x 

 

 


