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บทที่ 1 ส่วนน า 
 

1.  บทสรุปผู้บริหาร 

 วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายวิชาการที่กว้างขวางและเข้มแข็ง ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
โครงการปริญญาเอก เป็นแหล่งรวมคณาจารย์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในด้านสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ คณาจารย์เหล่านี้เป็นท้ังผู้สอน ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบต่างๆ  นอกจากนี้ โครงการฯ 
ยังเชิญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในงานด้านต่างๆ ดังกล่าวด้วย 

 โครงการปริญญาตรี ได้จัดการเรียนการสอน โดยมีทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัยอื่นด้วย การสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกเพื่อให้นักศึกษา
ฝึกงาน วิทยาลัยฯ ได้ริเริ่มติดต่อกับมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้านท่ีประเทศลาวและจีน  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านการท าวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้วย 
 วิทยาลัยเป็นแหล่งผลิตอาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ 
  โครงการปริญญาเอก มีผู้สมัครเข้าศึกษาจ านวนค่อนข้างสูงมากในหลายปีที่ผ่านมา และส่วนใหญ่เป็น
อาจารย์หรือนักวิชาการ  นอกจากนี้ นักศึกษาของโครงการฯ ท่ีได้รับทุนการศึกษาก็มีในจ านวนมากด้วยเช่นกัน คือ 
ได้รับทุน คปก. 5 คน และทุน สกอ. 12 คน 
 การส่งเสริม/สนับสนุนศักยภาพด้านวิชาการของอาจารย์ 

โครงการปริญญาตรีได้จัดสรรงบประมาณจ านวน 20,000 บาทต่อปี เพื่อสนับสนุนอาจารย์ให้ไปเข้าร่วม
อบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการในสาขาที่เช่ียวชาญ  ในปีการศึกษา 2553 โครงการได้จัดตั้งงบประมาณอีกจ านวน  
100,000 บาท เพื่อสนับสนุนอาจารย์ไปเสนอบทความทั้งในและนอกประเทศ 
     นอกจากน้ี วิทยาลัยฯ ได้ตั้งศูนย์ศึกษาสหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เพื่อสนับสนุนอาจารย์ให้ท างาน
วิจัยในรูปแบบโครงการวิจัยชุดใหญ่ในประเด็นหลากหลาย รวมทั้งการจัดท าวารสาร สหวิทยาการ ซึ่งกองบรรณาธิการมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมด้วย 
 วิทยาลัยมีพันธกิจที่ผูกพันกับชุมชนท้องถิ่นในภาคเหนือ ท้ังด้านวิชาการ การเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน การสร้าง
เครือข่าย และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

คณาจารย์ของโครงการปริญญาตรีได้ท างานวิจัยให้กับองค์กรต่างๆ ในชุม ชนอย่างต่อเนื่องเสมอมา และ
ยังให้ความส าคัญกับการให้บริการวิชาการสู่สังคมแก่คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ  โดยในปีการศึกษา 
2553 มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ /กิจกรรมดังกล่าว จ านวน 216,336 บาท และมีการจัดโครงการ
บรรยายสาธารณะ 11 ครั้ง โดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาการ 

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
สอดคล้องกับความเช่ียวชาญของคณาจารย์ในหลักสูตร เช่น โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งเป็นการอบรมหลักการ
พื้นฐานส าหรับก ารเป็นมัคคุเทศก์ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในจังหวัดล าปาง เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการเป็นมัคคุเทศก์ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น ในพื้นที่ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง มัคคุเทศก์
น้อยที่ผ่านการอบรมได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเป็นมัคคุเทศก์ น าเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดไหล่หิน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ของ
ชุมชน 

ส่วนโครงการปริญญาโท แม้ว่าช่วงเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมายังไม่ได้เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม คงให้
ความใส่ใจกับนักศึกษาคงค้างที่ก าลังศึกษาจัดท าสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ซึ่งโครงการฯ ได้สนับสนุนการจั ดกิจกรรม
เสริมกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการสร้างเครือข่ายร่วมมือเผยแพร่ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
             โครงการปริญญาตรี ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น โดยเฉพาะชมรมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมี
อาจารย์โอฬาร รัตนภักดี อาจารย์ประจ าโครงการฯ เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาหลักของชมรม ได้ฝึกซ้อมเพลงพ้ืนบ้านให้แก่
นักศึกษาสหวิทยาการ สร้างให้เกิดพ่อเพลงแม่เพลงซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ และได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์กับศิลปินแห่งชาติ 
แม่สมจิตร ศรีประจัน นอกจากน้ียังได้สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การฟ้อนร าของล้านนา และมีโอกาสแสดงและ
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เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานต่างๆ เช่น งานของวิทยาลัย งานของมหาวิทยาลัย งานของจังหวัด และงานระหว่าง
สถาบันการศึกษา เช่น งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี 11 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจ าปีการศึกษ า 2553 ตาม
องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีคุณภาพที่รวมตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 3 ตัวบ่งช้ี สรุปได้ว่า ผลการประเมินตนเอง 3.41 
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) อยู่ในระดับพอใช้  โดยมีรายละเอียผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 

 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการประเมิน (คะแนนแต็ม 5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ สกอ. (21 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชี้ทั้งหมด (44 ตัวบ่งชี้) 
1.* ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 4.00 ด ี 4.67 ดีมาก 
2.  การผลิตบัณฑิต 3.39 พอใช้ 3.25 พอใช้ 
3.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4.00 ดี 4.33 ด ี
4.  การวิจัย 4.00 ดี 2.66 พอใช้ 
5.* การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 3.48 พอใช้ 
6.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 ด ี 3.00 พอใช้ 
7.  การบริหารและการจัดการ 3.50 พอใช้ 3.50 พอใช้ 
8.  การเงินและงบประมาณ 4.00 ด ี 4.00 ด ี
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 ดี 4.00 ด ี

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกองค์ประกอบ 3.79 ดี 3.41 พอใช้ 
 
หมายเหตุ : * มีตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ประกอบด้วย 

 
 
1.1 ความเป็นมาของวิทยาลัยสหวิทยาการ 
 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ ก่อตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยมีการรวมโครงการศึกษา  3  โครงการคือ  โครงการ
ศึกษาศิลปศาสตรบั ณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์  โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา และโครงการ
ศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ 
 ในอดีตโครงการศึกษาท้ัง  3  โครงการฯ ได้แยกกันอยู่อย่างเอกเทศกล่าวคือ  โครงการศึกษาศิลปศาสตร
บัณฑิต สหวิทยาการสังคมศาสตร์  เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2542  ในรูปโครงการปกติ  โดยอยู่ภายใต้
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ในระยะแรก  ต่อมาได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการขึ้นที่  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้น าโครงการนี้เข้ามาสังกัดในปี  2546 
 ส าหรับโครงการศึก ษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา เดิมอยู่ภายใต้การด าเนินงานของ  2  หน่วยงาน 
คือ  ส านักบัณฑิตอาสาสมัครและโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  และได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2544  
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  โดยด าเนินการในรูปโครงการพิเศษ และในปีการ ศึกษา 2554 วิทยาลัยฯได้
ด าเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนจากโครงการพิเศษเป็นโครงการปกติ 
 ส่วนโครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ  เดิมอยู่ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัยซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนสถานภาพ
เป็นส านักงานบัณฑิตศึกษา  โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ  ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียน
การสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542  แต่โครงการฯ ได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2543  ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  โดยในระยะแรกด าเนินการในรูปโครงการพิเศษ  ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้
ปรับเปลี่ยนให้เป็นโครงการปกติ  ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2547  เป็นต้นมา 
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1.2  ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 
ปรัชญา 
 วิทยาลัยสหวิทยาการเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย  การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการทางวิชาการ  โดยบูรณาการความรู้ด้านสังคมศาส ตร์  มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม  และสามารถสร้างแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมได้  โดย
มุ่งพัฒนาให้เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าท้ังในประเทศและในระดับสากล วิทยาลัยฯจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ 
  1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต        สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์    (มธ. ศูนย์ล าปาง) 
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาสตรีศึกษา                      (มธ.ท่าพระจันทร์) 
  3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต       สาขาสหวิทยาการ                   (มธ.ท่าพระจันทร์) 
โดยแต่ละหลักสูตรมีปรัชญาดังนี้ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ
ด้านอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงจีนศึกษา  การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมและการจัดการการท่องเที่ยวและ
บริการ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสตรีศึก ษา  มุ่งศึกษาวิเคราะห์  สถานภาพและบทบาทด้าน
เศรษฐกิจสังคม  การเมืองและวัฒนธรรมของสตรีตลอดจนส่งเสริมความเคารพต่อศักดิ์ศรีที่เสมอภาคเท่าเทียม 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการ  มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการในระดับสูง  
โดยเน้นการจัดการศึกษ าที่สอดคล้องกับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของนักศึกษาและตาม
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ปณิธาน 
 1.  มุ่งพัฒนาให้วิทยาลัยสหวิทยาการมีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาเชิงสหวิทยาการ 
 2.  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรม และเป็นผู้ที่มีจิตส านึกสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม 
                 
วิสัยทัศน์ 
 มุ่งสร้างวิทยาลัยสหวิทยาการให้เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนและเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยเชิงสห
วิทยาการชั้นน าของประเทศ 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อผลิตบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎี บัณฑิตที่มีความรอบรู้เชิงสหวิทยาการ  มีความเคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทั้งสามารถน าเอาองค์ความรู้ใน
ลักษณะสหวิทยาการไปใช้ในการค้นคว้าวิจัยและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นชุมชนวิจัยเชิงสหวิทยาการของนักศึกษา  คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคลากรจากนานาประเทศท่ีมีความสนใจการศึกษาแบบบูรณาการ 
 3.  เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม  โดยการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นผลจากการวิจัยของคณาจารย์  นักศึกษา  
รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้กับสังคมภายนอกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
 4.  เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรับใช้วิทยาการสมัยใหม่  เพื่อพัฒนา
ความมั่นคงของมนุษย์และสังคม 
 
พันธกิจ 1.  ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดษุฎีบัณฑิตที่มีความรู้เชิงสหวิทยาการ 
 2.  สร้างชุมชนวิจัยเชิงสหวิทยาการ 
 3.  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
            แผนกลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ีวิทยาลัยสหวิทยาการมีการทบทวนและปรับใช้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ  2553 และ 2554 ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  จัดการศึกษาเชิงสหวิทยาการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทาง/โอกาสทางการ

ศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการ
ของสังคม  

เป้าประสงค์ : บัณฑิตและบัณฑิตศึกษามีความรู้เชิงสหวิทยาการไปสร้างงานและแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ ์ : 1. สร้างระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาให้มีมาตรฐานมีความเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได ้
  2. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
  3. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ โดยอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิจากท้ังภายในและภายนอก 
  4. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการเชิงสหวิทยาการระหว่างหลักสูตรปริญญาตรี โทและเอก 
  5. เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท ากิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลายและครอบคลุม 
                                  ครบทุกประเภทกิจกรรม  
  6. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ และมุ่งเน้นการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ  
เป้าประสงค์ : เป็นชุมชนวิจัยเชิงสหวิทยาการ ศึกษาเชิงบูรณาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
  และพัฒนาประเทศ   
กลยุทธ ์ : 1. แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอก 

   2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ 
   3. แสวงหาแหล่งเงินทุนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อท าการศึกษาวิจัยเชิงสห   
      วิทยาการ 
   4. ส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับ โดยน าองค์ความรู้กับประสบการณ์จริง   
      มาบูรณาการเป็นงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ เพื่อน าไปสู่การเป็นสหวิทยาการอย่างแท้จรงิ 
   5. สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
   6. สร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
   7. ให้มีการบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบ 
   8. สนับสนุนให้คณาจารย์ได้น าเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งระดับชาติและ  
       นานาชาติมากยิ่งขึ้น 
   9. มีการก าหนดนโยบายที่สร้างขวัญและก าลังใจ รวมถึงการยกย่องผู้ที่มีผลงานวิจัย/ 
      งานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม 
 10. มีการสร้างฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยอย่างจริงจัง 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :  ให้บริการงานวิชาการเชิงสหวิทยาการ  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่
ชุมชน  

เป้าประสงค์ : นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้และบริการทางวิชาการเชิงสหวิทยาการ ที่เช่ือมโยง
ผลงานวิจัยและวิชาการด้านการศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสม   

กลยุทธ ์ : 1. จัดสัมมนา/ฝึกอบรม/เสวนาพิเศษ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั้งงานวิชาการ/วิทยานิพนธ/์ 
                                ความรู้เชิงสหวิทยาการแก่สาธารณชน 
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  2. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา น าเสนอผลงานทางวิชาการในงาน  
      สัมมนาวิชาการที่จัดโดยเครือข่ายทางวิชาการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  
  3. สร้างกลไกการน าองค์ความรู้และผลการประเมินไปพัฒนาบริการวิชาการให้มีความโดดเด่น 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ไม่ม ี
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  จัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ  
เป้าประสงค์ : วิทยาลัยฯ มีระบบบริหารการจัดการตามหลักธรรมภิบาล และมุ่งพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพและเน้นการเรียนรู้ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ   
กลยุทธ ์ : 1. ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการด าเนินงานในส่วนต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนา/ 
                                 ปรับปรุงหน่วยงานต่อไป 

2. ก าหนดแผนการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมบุคลากร เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
    และการปฏิบัติงานจริง 
3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการปรับและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของบุคลากรที่ชัดเจนขึ้น เพื่อการ

พัฒนาในงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติงานดี  ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรที่ดีขึ้น 
6. มีการทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับหรือแบบประเมินที่ไม่เหมาะสม ที่ใช้ควบคุมผลการ

ปฏิบัติของบุคลากร หรือข้อก าหนดที่ส่งผลต่อการพัฒนาหรือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากร 

7. สร้างความรู้ด้านกลไกประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
8. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเข้มแข็ง เป็นไปตามแผนงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เน้นความเป็นประชาธิปไตย สร้างเจตคติที่ยอมรับ และ

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   
เป้าประสงค์ : คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ท านุบ ารุง สืบทอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่นสร้างจิตส านึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม    
กลยุทธ ์ : 1. ก าหนดแผนกิจกรรมให้มีบูรณาการเช่ือมโยงสร้างจิตส านึก และความรับผิดชอบต่อ 
                                   สังคมในการท ากิจกรรมกับการเรียนการสอนที่ชัดเจนขึ้น 
  2. ส่งเสริมให้คณาจารย/์นักศึกษาท าวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม หรือบรูณาการ 
                                    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   3. จัดการประชุมสัญจร เพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นในการวางแผนกิจกรรมที ่
       เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น 
   4. จัดกิจกรรมสืบทอดความรู้และมีเวทีสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้
   5. ศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น เพื่อแนวทาง 
      ในการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรมพื้นบ้านส าหรับเป้าหมายในอนาคต 
   6. พัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นแหล่งบริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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1.3 โครงสร้างวิทยาลัยสหวิทยากร และโครงสร้างการบริหาร 
การบริหารงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ   
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ  เป็นหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่าคณะและเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแล ของส านักงานอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย  การบริหารงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ  ประกอบด้วย 3 
โครงการ คือ โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ   โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา  และโครงการ
ศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์   
 วิทยาลัยสหวิทยาการ มีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลัยฯ  ตามแนวทางและนโยบายที่
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ก าหนด  มีรองคณบดีฝ่ายบริหารและมีผู้อ านวยการโครงการศึกษาของทั้ง  3  โครงการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นรองคณบดีโดยต าแหน่งเพ่ือช่วยบริหารงานของวิทยาลัย นอกจากน้ัน ยังมีส านักงานเลขานุการวิทยาลัย
ท าหน้าที่ด าเนินการในทางธุรการและประสานการด าเนินงานต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยฯ ด้วย  
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าโครงการ 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ  ประกอบด้วย  อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็น
ประธาน  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ  มีหน้าที่วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้อง
กับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย  และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  ก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
พิจารณาเสนอแผนงานประจ าปีและงบประมาณ  พิจารณาเสนอร่างหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 คณะกรรมการประจ าโครงการของแต่ละโครงการ ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการโครงการแต่ละโครงการ  เป็น
ประธานและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการมีหน้าที่วางนโยบายและแผนงานให้โครงการฯ แต่ละโครงการปฏิบัติ 

ผังโครงสร้างการบริหาร 
 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
 
 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ 
                         อธิการบดี 
                         คณบดี 
                         รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
                         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
                         ผู้อ านวยการโครงการศึกษา 3 โครงการ 

   
 

                     ส านักงานเลขานุการวิทยาลัย         
            

                                                          
 โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ       โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต       โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  
                                                                      สตรีศึกษา                              สหวิทยาการสังคมศาสตร์                                                                                                          

  
 

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการฯ            ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการฯ            ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการฯ                                                              
คณะกรรมการประจ าโครงการ                  คณะกรรมการประจ าโครงการ                  คณะกรรมการประจ าโครงการ 

 
  ส านักงานโครงการ                                     ส านักงานโครงการ                                ส านักงานโครงการ  
 

 สถานท่ี  : ท่าพระจันทร์        ท่าพระจันทร์               ศูนย์ล าปาง 
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1.4 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการประจ าโครงการ 
 

รายนามคณะผู้บริหาร  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการประจ าโครงการฯ ชุดปัจจุบัน 

 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร         เอื้อรักสกุล  คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

 
อาจารย์ สุดแดน                         วิสุทธิลักษณ ์  รองคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ฝ่ายวิชาการ  และผู้อ านวยการ 

 โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา 

 อาจารย์ ดร.วิศรุต                         พึ่งสุนทร  ผู้อ านวยการโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ 

 อาจารย์ ดร.โขมสี                         แสนจิตต ์  ผู้อ านวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร ์

 
อาจารย์ รุ่งนภา                            เทพภาพ  รองผู้อ านวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการ  

 สังคมศาสตร ์ฝ่ายบริหาร 

 
อาจารย์ ชัยยุทธ                           ถาวรานุรักษ์  รองผู้อ านวยการโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการ 

 สังคมศาสตร ์ฝ่ายการนักศึกษา 

คณะกรรมการประจ า ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด                  เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล               คุ้มทรัพย์ กรรมการ 

 ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย                พูลสุวรรณ กรรมการ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา               สังขวรรณ กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์          จันทรโชต ิ กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร           เอื้อรักสกุล กรรมการ 

 อาจารย์ สุดแดน                          วิสุทธิลักษณ ์ กรรมการ 

 อาจารย์ ดร.วิศรุต                          พึ่งสุนทร กรรมการ 

 อาจารย์ ดร.โขมสี                          แสนจิตต ์ กรรมการ 

คณะกรรมการประจ า อาจารย์ ดร.วิศรุต                          พึ่งสุนทร ประธาน 

โครงการปริญญาเอก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย                พูลสุวรรณ กรรมการ 

สาขาสหวิทยาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชรัตน์             เจริญสินโอฬาร กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ          สถิตนิรามัย กรรมการ 

 อาจารย์ ดร.รัตนา                          โตสกุล กรรมการ 

 อาจารย์ ดีรพจน์                           ศิริจันทร์ กรรมการ 

คณะกรรมการประจ า อาจารย์ สุดแดน                          วิสุทธิลักษณ ์ ประธาน 

โครงการปริญญาโท รองศาสตร์จารย์ ทัศนีย์                   ลักขณาภิชนชัช กรรมการ 

สาขาสตรีศึกษา รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์                  ภัทรกุลวณิชย์ กรรมการ 

 รองศาสตราจารย์ สุรัสวดี                 หุ่นพยนต์ กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต         จุลวงศ ์ กรรมการ 

 อาจารย์ ดร.สุกฤตยา                      จักรปิง กรรมการ 

 อาจารย์ ดร.วิศรุต                          พึ่งสุนทร กรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร อาจารย์ ดร.โขมสี                          แสนจิตต ์ ประธาน 

โครงการปริญญาตรี อาจารย์ รุ่งนภา                            เทพภาพ กรรมการ 

สาขาสหวิทยาการ สังคมศาสตร์ อาจารย์ ชัยยุทธ                           ถาวรานุรักษ์ กรรมการ 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและนักศึกษา 
 หลักสูตร 
 ปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ 
 1. การศึกษาในระดับปริญญาตร ี
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มี 4 วิชาเอก คือ 
   1) สหวิทยาการจีนศึกษา       
   2) สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงศึกษา    
   3) สหวิทยาการการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม     
 4) สหวิทยาการการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ  
 2.  การศึกษาในระดับปริญญาโท  
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา  
 3.  การศึกษาในระดับปริญญาเอก 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการ 
 

1.6 จ านวนนักศึกษา  
 
จ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยสหวิทยาการมีนักศึกษาทุกระดับทุกช้ันปีจ านวน 559  คน  และมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกระดับทุกหลักสูตรรวมจ านวน  97 คน  ตามตารางดังนี ้
 

จ านวนนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2553 
 

ระดับ นักศึกษาทุกชั้นป ี ส าเร็จการศึกษา 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตร ี 494 88.37 87 89.69 
ปริญญาโท 34 6.08 8 8.25 
ปริญญาเอก 31 5.55 2 2.06 

รวม 559 100 97 100 
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1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2553  วิทยาลัยสหวิทยาการมีบุคลากรจ านวนท้ังสิ้น  42  คน  โดยแบ่งเป็นสายวิชาการ 
(อาจารย์) จ านวน 24 คน และสายสนับสนุนจ านวน 18 คน ดังนี ้

 
บุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ  ปีการศึกษา  2553 : แบ่งตามต าแหน่งงาน 

 
ประเภท โครงการ 

โครงการระดับปริญญาตร ีโครงการระดับบัณฑิตศึกษา 
   ส านักงานเลขานุการ 

รวม บุคลากร ต าแหน่ง วิทยาลัยสหวิทยาการ 

 
สาย

วิชาการ 

ศาสตราจารย์ - - - - 
รองศาสตราจารย์ - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 - - 3 
อาจารย์ 19 2 - 21 

สาย
สนับสนุน 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 2 - 5 7 
นักวิชาการศึกษา 2 - 3 5 
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 - 2 4 
พนักงานสถานท่ี - - 2 2 

รวม 28 2 12 42 
 
 บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 24 คน เป็นอาจารย์ประจ าโครงการปริญญาตรี ส าขาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ 22 คน ปฏิบัติงานจริง 19 คน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 3 คน  และเป็นอาจารย์ประจ า โครงการ
ปริญญาโท สาขาสตรีศึกษา 2 คน ปฏิบัติงานจริง 1 คน  ขณะนี้ก าลังลาศึกษาต่อ เพิ่มเติม (ลาประเภทอ่ืนๆ ) 1 คน ส่วน
โครงการปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ ไม่มีอาจารย์ประจ า      
 นอกจากน้ี ได้มีสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศช่ัวคราว 1 คน เพื่อมาช่วยสอนเสริมทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาในโครงการปริญญาตรี 
 ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 18 คน  แบ่งสายสนับสนุนวิชาการ 16 คน และพนักงานสถานที่ 2 คน
โดยสายวิชาการมีต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 6 คน นักวิชาการศึกษา 6 คน นักวิชาการเงินและบัญชี 4 คน   
 
  บุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ  ปีการศึกษา  2552 : แบ่งตามวุฒิการศึกษา 

 
ประเภท โครงการ 

โครงการระดับปริญญาตร ี โครงการระดับบัณฑิตศึกษา 
   ส านักงานเลขานุการ 

รวม 
บุคลากร วุฒิการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ 

 
   สาย
วิชาการ 

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

สาย
สนับสนุน 

ปริญญาเอก - - - - 
ปริญญาโท        - - 3 3 
ปริญญาตรี 6 - 7 13 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 2 2 

รวม 28 2 12 42 
 

 บุคลากรสายวิชาการมีทั้งหมด 24 คน แบ่งเป็นวุฒิปริญญาเอก 6 คน วุฒิปริญญาโท 18 คน สว่นบุคลากร 
สายสนับสนุนท้ังหมด 18 คน แบ่งเป็นวุฒิปริญญาโท 3 คน วุฒิปริญญาตรี 13 คน และต่ ากว่าวุฒิปริญญาตรี 2 คน 
 
 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView2','s218')
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1.8 ข้อมูลงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ 2553 วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ  จ านวนทั้งสิ้น 28,287,786 บาท จ าแนกตาม แหล่งเงินงบประมาณ  ดังนี ้
 

แหล่งที่มา จ านวนเงิน (บาท) 
1.  งบประมาณแผ่นดิน 10,306,800.  
2.  งบพิเศษ   17,980,986.  

รวม 28,287,786. 
 

ระบบและกลไกประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ  
 วิทยาลัยฯ ประกอบด้วยโครงการการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยแต่ละหลักสูตร
มีการบริหารงานและรายละเอียดที่แตกต่างกัน ซึ่งโครงการปริญญาตรีมีการบริหารงานอยู่ที ่มธ.ศูนย์ล าปาง ส่วนโครงการ
ปริญญาโทและเอกมีการบริหารงานแ ละประจ าอยู่ที่ มธ .ท่าพระจันทร์   โดยส านักงานบริหารส่วนกลางจะท าหน้าท่ี
ด าเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องรวบรวมจากท้ัง 3 โครงการ กับข้อมูลภาพรวมจากส านักงานฯ ในการรายงานประเมิน
ตนเองของวิทยาลัยฯ โดยการก ากับดูแลของคณบดี รองคณบดีและเลขานุการของวิทยาลัยฯ 
 
ผลการด าเนินการที่ส าคัญและคุณลักษณะเด่นเฉพาะของวิทยาลัยสหวิทยาการ 
 1.  ผลการด าเนินการด้านวิชาการ 
  1.1 การจัดงานแนะน าหลักสูตร  
       ในปีการศึกษา 2553 ส านักงานเลขานุการวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมงานธรรมศาสตร์วิชาการ ในระหว่าง
วันท่ี 3-4 กันยายน 255 เพื่อแนะน าหลักสูตรของทั้ง 3 โครงการ ส าหรับโครงการปริญญาตรีได้จัดงานแนะน าหลักสูตร
ร่วมกับศูนย์ประสานงานล าปาง เมื่อวันท่ี 9-10 กันยายน 2553  เพื่อแนะแนวการศึกษาให้แก่โรงเรียน ต่างๆ ในจังหวัด
ภาคเหนือ    นอกจากน้ี  โครงการระดับบัณฑิตศึกษาได้มีรูปแบบการจัดสัมมนาวิชาการไปพร้อมกับการจัด นิทรรศการ
แนะน าหลักสูตรด้วย เช่น โครงการเสวนา เรื่อง “เคล็ด (ไม่) ลับของการไม่ท าปริญญาเอก” เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2553  
 
 1.2 การสัมมนาทางวิชาการ 
 ในปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการตามรายละเอียดดังนี ้
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ 
วันเดือนปีที่จัด

กิจกรรม 
  โครงการระดับปริญญาตร ี   
  โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ ภาค1/2553   

1 การสัมมนา เร่ือง การปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้า ส าหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลห้างฉัตร และประชาชนทั่วไป 

19-ก.ค.-53 

2 ภูมินามจังหวัดล าปาง  16-ส.ค.-53 
3 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์   17-ส.ค.-53 
4 นวัตกรรมจีน 30-ส.ค.-53 
5 เสียงของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา 6-ก.ย.-53 
6 บทบาทญี่ปุ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 7-ก.ย.-53 
7 บทบาทจีนในลุ่มแม่น้ าโขง 9-ก.ย.-53 
8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  10-ก.ย.-53 
9 เมืองโบราณหริภุญไชยและเขลางค์นครจากหลักฐานทางโบราณคด ี 13-ก.ย.-53 
10 บทบาทนักศึกษากับพัฒนาการทางการเมืองของไทย  16-ก.ย.-53 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ 
วันเดือนปีที่จัด

กิจกรรม 
11 บุคลิกภาพการส่ือสารของเยาวชนไทย 20-ก.ย.-53 
 โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ ภาค 2/2553   

12 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย 13-ม.ค.-54 
13 ผลกระทบจากโลกาภิวัตน ์ 17-ม.ค.-54 
14 ผิดด้วยหรือที่เป็นกระเทย ? 18-ม.ค.-54 
15 ความหลากหลายในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม : บ้านพี่เมืองน้อง 29-ม.ค.-54 
16 แนวคิดการจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์และนโยบายของรัฐในประเทศลุ่มแม่น้ าโขง 7-ก.พ.-54 
17 SPSS กับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 9-ก.พ.-54 
18 มุมมองสหวิทยาการกับการพัฒนาสังคม 12-ก.พ.-54 
19 มัคคุเทศก์น้อยล าปาง 15-ก.พ.-54 
20 เศรษฐศาสตร์แห่งการให้ 18-ก.พ.-54 
21 ทุนทางสังคมกับการรองรับสังคมสูงวัย : ประสบการณ์จากภาคเหนือและภาคใต้ 25-ก.พ.-54 
 โครงการระดับบัณฑิตศึกษา   

22 โครงการ "ทบทวนสถานะทางวิชาการของสตรีศึกษาในสังคมไทย" 18-ส.ค.-53 
23 โครงการเวทีสตรีศึกษาวิชาการ 16-ธ.ค.-53 
24 โครงการเร่ืองหนัง "ห" หนังต้องห้ามกับพื้นที่ทางเพศในสังคมไทย 24-ก.พ.-54 
25 โครงการ "เคล็ด(ไม่)ลับของการไม่ท าปริญญาเอก” 16-ต.ค.-53 
26 โครงการ "เปลี่ยนมุมมองสะท้อนปัญญา" 8-พ.ย.-53 
27 โครงการสัมมนาวิชาการประจ าป ี2553 โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ 6-ต.ค.-53 
28 โครงการจัดท า Web Blog เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและสร้างเครือข่ายวิชาการของ

นักศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ  
ต.ค.53-มี.ค.54 

 ร่วมจัดระหว่างโครงการปริญญาตรี กับปริญญาเอก  
29 โครงการสัมมนา"สหวิทยาการ" วิจัยชุมชน : วิธีการและประสบการณ์ 15-มี.ค.-54 

 
 
 2. ผลการด าเนินการด้านนักศึกษา 
 
      2.1  ผลงานด้านวิชาการ   

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2553  จ านวน 10 เรื่อง  
 

ล าดับที่ วิทยานิพนธ์ ผู้จัดท า ระดับ 
วันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 ความจนในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ นายสามชาย ศรีสันต์ ปริญญาเอก 8 มีนาคม 2554 
2 ภาพลักษณ์ของเจิ้งเหอในความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศจีน 
นายสิทธิภล เครือรัฐติกาล ปริญญาเอก 8 มีนาคม 2554 

3 พนักงานบริการลูกค้าผ่านสายโทรศัพท์ : กับดักอาชีพ
ของผู้หญิง 

น.ส.สุคนธา สุขสมล า ปริญญาโท 30 กรกฎาคม 2553 

4. พลวัตบทบาทและความสัมพันธ์หญิงชายในเกาะปันหย ี น.ส.ทิวลิป สุดวิไล ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2554 
5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี/

เอดส์จากสมี : ศึกษากรณีผู้มารับบริการกลุ่มรักษ์ม่วง 
โรงพยาบาลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

น.ส.จันทรรัตน์ อัมพรจินดารัตน์ ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2554 
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ล าดับ
ที ่

สารนิพนธ์ ผู้จัดท า ระดับ 
วันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

6. ทัศนคติความเสมอภาคในงานรักษาความปลอดภัยของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนนทบุรี  

น.ส.ณิชดาภา ทิพรังสี ปริญญาโท 27 กุมภาพันธ ์2554 

7. การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต่อบุคลากรทางการ
พยาบาลในที่ท างาน  

น.ส.ศศิวิแล หมอแก้ว ปริญญาโท 27 กุมภาพันธ ์2554 

8. ความคิดเห็นของวัยรุ่นหญิงและชายต่อการสูบบุหรี่ของ
วัยรุ่นหญิง : ศึกษากรณีโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่าง
กลสยาม)  

น.ส.จินดา พุกจ าปา ปริญญาโท 27 กุมภาพันธ ์2554 

9. งานบ้านของคนท างานนอกบ้าน  น.ส.ชีวาพร เจนศิริ ปริญญาโท 27 กุมภาพันธ ์2554 
10. ความรับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับการ

สะท้อนแนวคิดด้านสตรีนิยม) 
นางพรรณกนก วงศ์วีรชิต ปริญญาโท 27 กุมภาพันธ ์2554 

 
2.2  บทความวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ระดับชาติ  

    นายสิทธิพล เครือรัฐติกา ล นักศึกษาโครงการปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ ได้มีผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติ จากบทความเรื่อง :  -  "เจิ้งเหอในฐานะ "ทูตสันติภาพ" ของจีน : เรื่องจริงหรืออิงนิยาย ?" ในวารสาร 

                                สังคมลุ่มน้ าโขงปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือน พ.ค.-ส.ค. 2553 หน้า 1-26  
            -  "Public Opinion and Limit of China's "Peaceful Rise" The Journal of  
              the Royal Institute of Thailand Vol.II, December 2010, pp.37-43  

 ส าหรับนักศึกษาโครงการปริญญาโท สาขาวิชาสตรีศึกษา ได้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับฉลอง 25 ปี ปีที่ 2 พ.ศ.2553 ดังนี้ 

-  แม่ชีจุติภา ทรรพสุทธ์ิ  จากบทความเรื่อง “บทบาทแม่ชีของพระพุทธศาสนาในฐานะผู้บริหาร   
องค์กรที่มีกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
กรณีศึกษามูลนิธิธรรมานุรักษ์กาญจนบุรี” หนา้ 184 

-  น.ส.พัชรภรณ์ ทับทิมเทศ  จากบทความเรื่อง “เจตคติของสังคมที่มีต่อผู้หญิงและผู้ชายที่แต่งงาน
หลายครั้ง: กรณีศึกษาประชากรในกรุงเทพมหานคร ” 
หน้า 209 

-  น.ส.จุฑามาศ เดชกิตติขจร จากบทความเรื่อง“ทัศนคติของครูที่มีต่อการท าแท้งของวัยรุ่น” หน้า 225 
 

2.3  รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชาต ิ
    นางสุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธ์ิโชค นักศึกษาโครงการปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการได้รับรางวัล

เกียรติบัตรวิทยานิพนธ์ระดับดี  จากสภาวิจัยแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553   
 

2.4  รางวัลนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาต ิ

      นายนพรัตน์ ขัดพูน นักศึกษาโครงการปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ช่ือรางวัลที่ได้รับ      
“เพาะกล้า พันธุ์เก่ง เพลงพ้ืนบ้าน”จากมหาวิทยาลัยหอการค้าร่วมกบัสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย เมื่อวันท่ี 7-21 มีนาคม 2554  

 
 3.  ผลการด าเนินการด้านคณาจารย์ 
 3.1  บทความวิชาการ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ 
   บทความวิจัย   อาจารย์ โอฬาร รัตนภักดี  เรื่อง “ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดล าพูน”  ในวารสาร
มนุษยศาสตร์ ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2553 หน้า 58 – 84 
   การประชุมวิชาการระดับชาติ 

- การประชุมวิชาการระดับชาติ "อุบลวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1" "คน ค่า ข้าว" ในลุ่มน้ าโขง" จัดโดยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีระหว่างวันท่ี 23-25 ธันวาคม 2553 
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 1)    “การขยายอ านาจ (Soft Power) ของจีน ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ าโขง” โดย อาจารย์ ดร. 
พิทยา สุวคันธ ์

2)   “การขยายอ านาจ (Soft Power) ของจีน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” โดย อาจารย์ ดร.
โขมสี แสนจิตต์          

- ในขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลกอนาคต คุณภาพของสังคม พลังอ านาจ ความมั่นคงและประชาธิปไตย 
วันท่ี 6-8 กันยายน 2553 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ ม.ราชภัฎสงขลา และภาคีความร่วมมือทางวิชาการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในอุดมศึกษา หน้า (4-51) - (4-63) 

1) “การพัฒนาชาติลุ่มแม่น้ าโขงและผลกระทบต่อแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก- 
        ตะวันตก” โดยอาจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์ 
2) “สังคมสวัสดิการ (Welfare Society) : แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการที่ 
        เหมาะสมในสังคม” โดยอาจารย์ เพ็ญศิริ พันพา 
3) “โฮงเฮียนผู้สูงอายุพะเยา : พื้นที่ ตัวตนและพลังของผู้สูงวัย” โดยอาจารย์ รุ่งนภา   
        เทพภาพ 

ต าราหรือหนังสือ  (ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิ ชาการ ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถิรวัฒน์ ตันทนิส  เรื่อง
“Reading Skill Development” ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
1.9 เอกลักษณ์ของวิทยาลัยสหวิทยาการ 
 
 จากผลการด าเนินการด้านวิชาการและผลการด าเนินงานของนักศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว  วิทยาลัยฯ ยังมี
คุณลักษณะเด่นอีกหลายประการ  ดังนี ้
 
 1. ด้านการเรียนการสอน 
  1.1  โครงการปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ 
   1)  มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ฯ และผู้เชี่ยวชาญภายนอกมา พัฒนาการ
เรียนการสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์  โดยการบริหารงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ  ซึ่งท าให้โครงการ
ไม่ประสบปัญหาขาดคณาจารย์ผู้สอนหรือผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  นอกจากน้ีนักศึกษา ยังมีโอกาสได้ศึกษากับ คณาจารย์ที่
มีความเช่ียวชาญด้านวิชาการโดยเฉพาะสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทีม่าร่วมกันผลิตดุษฎีบัณฑิต 
   2)  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของส านักงานกองทุนสนั บสนุนการวิจัย  และทุน
โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์  เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  มากท่ีสุดในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    2.1)  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของส านักงานกองทุนสนับส นุนการวิจัย 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 – 2552  โครงการปริญญาเอก มีนักศึกษาที่ได้รับทุน  จ านวนท้ังสิ้นถึง  6  ทุน 
  2 .2 ) ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์  เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2550 – 2552  โครงการฯ ได้รับทุน
โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ จ านวนทั้งสิ้น 11  ทุน คือ 
   
 ปีการศึกษา 2550  ทุนศึกษาในประเทศมีจ านวน 4 ทุน แบ่งตามประเภท 
   -   สมัครผ่านประธานหลักสูตร    3  ทุน 
   -   สมัครผ่านโดยนักศึกษา    1  ทุน 
 
 ปีการศึกษา 2551  ทุนศึกษาในประเทศมีจ านวน 5 ทุน แบ่งตามประเภท 
 -   สมัครผ่านประธานหลักสูตร    1  ทุน 
   -   สมัครผ่านโดยนักศึกษา    4  ทุน 
  ทุนศึกษาในต่างประเทศมีจ านวน 1 ทุน สมัครผ่านโดยนักศึกษา 
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2.3)  ทุนของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศนักศึกษาโครงการปริญญาเอก สาขา 

สหวิทยาการ  คือ นางสาวอนินทร์  พุฒิโชติ ได้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลกรส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 2552 

2.4) ทุนของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศนักศึกษาโครงการปริญญาเอก สาขาสห
วิทยาการ คือ นายวศิน โกมุท ได้รับทุนโครงการพัฒนาก าลั งคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) (สกอ.)     
    3)  หลักสูตรปริญญาเอก  เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกท าหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา ทั้งยังสามารถเลือกอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้จาก
อาจารย์ทุกคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจากอาจารย์ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก 
 
 1.2  โครงการปริญญาโท  สาขาสตรีศึกษา 
        ในปีการศึกษา 2553  โครงการปริญญาโทได้หยุดรับนักศึกษา เพื่อปรับรูปแบบโครงการ        
พิเศษเป็นโครงการปกติ  โดยยังคงหลักสูตรเดิมที่มุ่งการศึกษาด้านสถานภาพและบทบาทของสตรี ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ที่เน้นส่งเสริมความเสมอภาคและเคารพต่อศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกัน  โครงการปริญญา
โทได้รับคณาจารย์ผู้มีความเช่ียวชาญด้านสตรีศึกษา 1  คน และอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ซึ่งได้ขอ
ขยายการลาต่อ (กรณีลาประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเติม) อีก 1 คน รวมทั้งได้เชิญคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วม สอน และ
ร่วมปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีรายวิชาศึกษาที่หลากหลายมากข้ึน 
 
 1.3  โครงการปริญญาตรี  สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
        โครงการปริญญาตรีจัดการเรียนการสอนในภาคเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนใน  4 โปรแกรมวิชาเอก  คือ ส หวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงศึกษา  สหวิทยาการการจัดการ
ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม  สหวิทยาการจีนศึกษา  สหวิทยาการการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ ท าให้
นักศึกษา มีโอกาสศึกษาจากประสบการณ์จริงได้มาก และโอกาสศึกษานอกสถานท่ี  เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์
จริงขอ งสังคมในรายวิชาต่างๆ   เช่น รายวิชา สส . 432 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รายวิชา สส .435 ภูมิศาสตร์การ
ท่องเที่ยวภาคเหนือ รายวิชา สส.433 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และวิชา ป.346 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 
เป็นต้น                         1)  รายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ  
 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มีจุดเด่นในเรื่องรายวิชาฝึกภาคสนาม
และชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งนักศึกษาต้องศึกษา 3 รายวิชา ได้แก่ สส .501 ชุมชนศึกษาและเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สส .502 
กระบวนการท างานในชุมชน และ สส.503 ฝึกประสบการณ์การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ท าให้นักศึกษาเข้าใจชุมชน
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมทั้งในระดับชุมชนและเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเอง ในรายวิชา สส . 503 นักศึกษามี
โอกาสฝึกงานในหน่วยงานโดยเริ่มต้นจากประเด็นท่ีสนใจศึกษา  
     2)  การพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย  
 โครงการปริญญาตรีมีกระบวนก ารเรียนการสอน ตลอดจนรายวิชาต่างๆ ท่ีสนับสนุนและ
ส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาในด้านกระบวนการวิจัย ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาพัฒนาระบบความคิด และ
ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  เช่น  รายวิชา สส.301 ปรัชญาและวิธีการศึกษาทางสังคมศาสตร์ สส .
304 คอมพิวเตอร์ทา งสังคมศาสตร์ สส .306 สัมมนาประเด็นปัญหาสังคม สส .500 ภาคนิพนธ์ สส .502 กระบวนการ
ท างานในชุมชน และ สส.503 ฝึกประสบการณ์การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม นอกจากน้ีในรายวิชาต่างๆ ยังมีการให้
นักศึกษาได้ฝึกการค้นคว้าและท ารายงานเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
     3)  จัดการเรียนการสอนให้สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง  
 รายวิชาต่างๆ ของโครงการฯ มีกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์
ด้วยตนเองและน าไปปฏิบัติกับสังคมจริง เช่น รายวิชา สส .435 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวภาคเหนือ รายวิชาออกแบบให้
นักศึกษาเสนอโครงการในการสนับสนุ นการจัดการท่องเที่ยว รายวิชา ป .346 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 
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กระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาจะต้องเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวและขายโปรแกรมทัวร์ให้กับนักศึกษา           
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง โดยที่นักศึกษาต้องสามารถเป็นมัคคุเทศก์ได้ 
 
 2.  ดา้นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
  โครงการปริญญาตรี ตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิภาคที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม ท าให้ง่ายต่อการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังหน่วยงานภายในจังหวัดให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ เช่น การฟ้อนร าของล้านนา  และมีโอกาสแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  
เช่น งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี 11 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   นอกจากน้ี  โครงการปริญญาตรี ยัง มี
การบูรณาการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน  เช่น  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีใน รายวิชา  
ป.346 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว และรายวิชามธ .111 ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม
หรือกิจกรรมในรายวิชาสส.356 วิธีการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพื่อศึกษาชุมชน 
 และในปีการศึกษา 2553 กิจกรรมเสริมความรู้ในเชิงสหวิทยาการ  ที่มีการจัดบริการวิชาการสู่สังคม
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยจะเป็นการบรรยายสาธารณะในหัวข้อต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และ
ความเป็นวิชาการ เช่น เมืองโบราณหริภุญไชยและเขลางค์นครจากหลักฐานทางโบราณคดี  และความหลากหลายในมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม : บ้านพ่ีเมืองน้อง เป็นต้น  
 ทั้งนี้ โครงการปริญญาตรี  ยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างหลากหลาย รวมทั้งให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 
1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (Improvement) 
 
สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
 
 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยสหวิทยาการ  ประจ าปีการศึกษา 2552 ในการตรวจ
เยี่ยมเมื่อวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม F322 อาคารอเนกประสงค์ 3  ช้ัน 3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ได้ตั้งข้อสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ ตามองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้น าข้อสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาดังกล่าวมาด าเนินจัดท า
แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา สรุปได้ดังนี ้
 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน   
  ข้อสังเกต   

1. การด าเนินงานให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย 
2. ควรมีการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี และการก าหนดตัวบ่งช้ีบ่งช้ีไม่สามารถ

สะท้อนภารกิจหลักของวิทยาลัยฯ ได้ครบถ้วน  
 แนวทางในการปรับปรุง  วิทยาลัยได้จัดท าแผนกลลยุทธ์ โดยก าหนดปรัชญา ปณิธานให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2550-2554)  และพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการ
ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมาให้มีความสอดคล้อง ตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ รวมทั้งได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย เพื่อรับทราบแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของคณบดีในคราวเดียวกัน น าไปสู่
การปฏิบัติงานท่ีมีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 
 
องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน   
  ข้อสังเกต  

1.ขาดระบบสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยตามความเชี่ยวชาญและน าไปพัฒนาการสอนได้อย่างต่อเนื่อง 
2.จ านวนอาจารย์ โครงการ ป.ตรี ยังไม่เหมาะสมต่อภาระการสอน 
3.ขาดการเช่ือมโยงการเรียนการสอน/วิชาการระหว่างอาจารย์ของวิทยาลัยฯ 



 รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)   
 วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2553 

16     

 
4.หลักสูตร ป.โท ไม่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่น 
5.การปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี ขาดผลการประเมินด้านผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตหรือภาคประชาชน 
6.ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอน 
7.จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการค่อนข้างน้อยมาก  

 แนวทางในการปรับปรุง    ในแต่ละโครงการได้ ด าเนินการตามปรัชญาของแต่ละหลักสูตร  ในการจัดการ
เรียนการสอน แต่เนื่องจากแต่ละโครงการเปิดสอนคนละระดับ (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ) ซึ่งมีจุดเน้น
แตกต่างกัน จึงยากที่จะเชื่อมโยงและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างโครงการ อย่างไรก็ตาม วิทยาลัยฯได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดท าโครงการเช่ือมโยงงานด้านวิชาการร่วมกันท้ัง 3 ระดับ ท้ังในระดับอาจารย์ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือพัฒนาเป็นชุมชนทางวิชาการ  

2. รับอาจารย์ประจ าเพิ่มขึ้นอีก 4 คน และอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ 2 คน เพื่อรองรับภาระงานสอน 
และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านวชิาการ   

3. มีการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการ ป.ตรี ร่วมหารือในการกระตุ้นหรือส่งเสริมให้คณาจารย์น า
ผลงานวิจัยหรือวิชาการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปเช่ือมโยงหรือพัฒนาการเรียนการสอนยิ่งข้ึน 

4 .มีแผนจัดกิจกรรมกระตุ้นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5.เตรียมแผนการจัดโครงการสร้างผลงานวิทยานิพนธ/์บทความวิชาการของนักศึกษาให้มีการถูกอ้างอิงหรือ
ลงวารสารวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

6.คณะกรรมการประจ าแต่ละโครงการ จะได้เริ่มท าการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษา TQF เพื่อปรับใช้ให้ทันในปีการศึกษา 2555 

7. โครงการปริญญาโท  ก าลังอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านสตรีศึกษา  ซึ่งก าลังด าเนินการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา พ .ศ. 2550           
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางการปรับหลักสูตรสร้างความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น 

 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ข้อสังเกต ขาดการจัดกิจกรรมที่ให้บริการแก่ศิษย์เก่า  
แนวทางในการปรับปรุง   โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ด าเนินการทบทวน

แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา และจัดโครงการส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าทุกระดับการศึกษา (ตรี โท และเอก ) และมี
กิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญเอก และจัดสวัสดิการให้กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีให้มากขึ้น 

 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  

 ข้อสังเกต 
1. ขาดระบบการบริหารการจัดการด้านงานวิจัยท่ีด ี
2. ไม่มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันหรือชุมชนภายนอกอย่างเป็นทางการ 
3. ขาดระบบจัดท าฐานข้อมูล ท่ีจะเป็นศูนย์รวมด้านสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของสถาบัน  

 แนวทางในการปรับปรุง   มหาวิทยาลัยสนั บสนุนงบประมาณการด าเนินงานด้านการวิจัยให้แก่คณาจารย์
อย่างเพียงพอในทุกปีงบประมาณ อีกท้ังแหล่งทุนวิจัยในท้องถิ่นคณาจารย์ได้ให้ความสนใจและบูรณาการความรู้ทางด้าน
การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมาโดยตลอด และมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดท างานวิจัยร่วมกันด้วย โดยวิทยลัยได้สนั บสนุน
งบประมาณให้อาจารย์ประจ าท างานวิจัยให้มากขึ้น และมีการรวมกลุ่มอาจารย์วิทยาลัยเพื่อจัดท าวิจัยร่วมกันและอยู่
ระหว่างการจัดตั้งชุมชนวิจัย พร้อมศึกษาและออกแบบระบบฐานข้อมูลให้สามารถน าไปใช้ได้ในอนาคต 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)     
               วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2553                                                                                                                                                         

  

17 

 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

     ข้อสังเกต    
1. ขาดแผนและกลยุทธ์การบริหารการจัดการบริการวิชาการสู่สังคม 
2. ขาดระเบียบรองรับและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยฯ  
แนวทางการปรับปรุง  โครงการปริญญาตรี โครงการปริญญาโท และโครงการปริญญาเอกได้จัดกิจกรรมทาง

วิชาการ และมีการประเมินผลงานทุกกิจกรรม ซึ่งได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและรายงานให้ผู้บริหารทราบมีการวาง
แผนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการบริการวิชาการสู่สังคม มีการปรับรูปแบบการจัดโครงการ /กิจกรรมวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษาไปสู่บริการสังคมให้มากขึ้น  และปรับปรุงแบบส ารวจ และน าผลการประเมินมาพั ฒนาการจัดงานวิชาการ
อย่างสม่ าเสมมอ  ส าหรับการจัดท าะเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยฯ  อยู่
ระหว่างด าเนินการหารือในรายละเอียด 
 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ข้อสังเกต   ขาดการพัฒนาเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงระหว่างแผน /กิจกรรม และการเรียนการสอน โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในด้านศิลปวัฒนธรรม  

 แนวทางการปรับปรุง   โครงการปริญญาตรีที่ได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ และสนับสนุน
งบประมาณให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน และอยู่ระหว่างการวางแผนด าเนินงาน 
เชิญชวนให้มีการจัดตั้งกลุ่มศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมชุมชนจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้มีความเข้มแข็งแล้ว
น าองค์ความรู้จากชุมชนหรือวิธีเชิงบูรณาการที่มาประยุกต์ต่อการเรียนการสอนหรือกิจกรรมให้มากขึ้น 
 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  
  ข้อสังเกต  

1. ขาดแผนงานท่ีชัดเจนครอบคลุมทุกภารกิจหลัก รวมถึงการติดตาม ก ากับและประเมินผล รวมทั้งแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ไม่มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
3  ควรจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในวิทยาลัยฯ รวมถึงแผ น

บริหารความเสี่ยงให้ชัดเจนครอบคลุมทุกด้าน 
4. ขาดระบบการสร้างแรงจูงใจ ที่เช่ือมโยงต่อการด าเนินการในงานประกันคุณภาพและเป้าหมายตามค า

รับรองผลปฏิบัติงาน  
 แนวทางในการปรับปรุง   
 1. วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนกลลยุทธ์ โดยก าหนดปรัชญา ปณิธานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน กลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2550- 2554 )  และพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปีให้มีความ
สอดคล้องตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ประชุมหารือร่วมกันรหว่างคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย 
เพื่อรับทราบแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของคณบดีในคราวเดียวกัน น าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมีทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกัน 
  2. วิทยาลัยฯ ได้ปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยโดยเพิ่มต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการเพื่อท าหน้าที่ดูแลงานบริหารและงานวิชาการของวิทยาลัยในภาพรวม เพิ่มต าแหน่งหัวหน้า
โครงการปริญญาตรีเพื่อดูแลส่วนงานโครงการปริญญาตรี  และได้พยายามสรรหาผู้บริหารระดับกลาง คือเลขานุการ
วิทยาลัยฯ เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวนโยบาย   
 3. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการ   วิทยาลัยฯ ได้เริ่มจัดท าระบบฐานข้อมูลและพัฒนา
ระบบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและ ก .พ.ร.  เพื่อสนับสนุนการบริหารด้านการจัดการอย่างเป็นระบบและให้มี
ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างานท่ีซ้ าซ้อน และน าผลมาวิเคราะห์เพื่อปรับ
แผนกลยุทธ์ด้านการจัดการศึกษา งานวิจัย การบริการวิชาสู่ สังคม และการบริหารจัดการองค์กร  ซึ่งการจัดท าระบบ
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ฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงต่องานประกันคุณภาพ กับ งาน ก .พ.ร. วิทยาลัยฯ ได้ออกแบบจัดท าระบบฐานข้อมูลขั้นต้นขึ้น 
จากการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel) โดยก าหนดรูปแบบในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ให้มีความสัมพันธ์ในแต่ละ
ส่วนขององค์ประกอบตามตัวบ่งช้ี (QA) และ ตัวช้ีวัด (ก.พ.ร)  โดยจะด าเนินการประเมินผลและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลขั้นต้นต่อไป  ก่อนจะน าไปสู่การพัฒนาระบบโดยนักออกแบบ Programmer  เพื่อการน าไปใช้ผ่านระบบ 
Online อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 4. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารความเสี่ยงท่ีชัดเจน 
 แนวทางในการปรับปรุง แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลส าหรับโครงการปริญญาตรี วิทยาลัยได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าอบรม ศึกษาต่อ และรับคณาจารย์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับภาระงานสอน 4 สาขาวิชาเอกท่ีเพิ่มขึ้น  
             อย่างไรก็ตามวิทยาลัยฯ จะเร่งด าเนินการจัดท าแผนบริหารทรัพยกรบุคคล และแผนการบริหารความเสี่ยงให้
มีความความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 
  
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  

 ข้อสังเกต  การด าเนินงานด้านการเงิน/บัญชีและพัสดุ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  รวมถึงขาดการก ากับ
ดูแลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน  
 แนวทางในการปรับปรุง   วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนกลลยุทธ์ โดยก าหนดปรัชญา ปณิธานให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2550-2554)  และพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุท ธ์ในแผนปฏิบัติราชการใน
แต่ละปีให้มีความสอดคล้องตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ น าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ  
  ข้อสังเกต  ขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง PDCA ในทุกกิจกรรมแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  

    แนวทางในการปรับปรุง  ในการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2553 ไดมีการประชุมหารือ
สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมแผนงา นและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งช้ี และมีการวางแผนเตรียมเก็บเอกสารอ้างอิงเในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์มีการอธิบายการ
ด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบให้ชัดเจนขึ้น และตรวจสอบข้อมูลที่น าเสนอกับเอกสารอ้างอิงให้ครบถ้วนชัดเจนขึ้น         
อีกทั้ง  โครงการปริญญาตรีได้เผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ในระดับชั้นปีท่ี 
1 ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางองค์กรนักศึกษาและทาง เว็ปไซด์ของวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมมากขึ้น 
 
 

………………………………………… 
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บทที่ 2 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 

          ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ด าเนินงานในส่วนของการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังหมด 
9 องค์ประกอบ จ านวน  46 ตัวบ่งช้ี จ าแนกเป็นตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ .)  23 ตัวบ่งช้ี  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .) 14 ตัวบ่งช้ี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเฉพาะอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 3 ตัวบ่งช้ี ส าหรับปีการศึกษาปีนี้ได้ใช้
เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน 5 คะแนน ซึ่งจะแยกการรายงานผลการด าเนินงานและ ผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ีในแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี ้
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน  6 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน  
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน  และได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับท่ี  10 
(พ.ศ.2551 – 2554) 
          วิทยาลัย ฯ มีการก าหนด ปรัชญาหรือปณิธาน แผนปฏิบัติ
ราชการ วิทยาลัยฯ 5 ปี (พ.ศ.2550-2554) และแผนกลยุทธ์ให้มีความ
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2550-2554) รวมถึงการ
ปรับแผนกลยุทธ์ระยะสั้นท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติราชการของแต่ละปีให้มี
ความสอดคล้องตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ  

1.1 แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ 5 ปี (50-54) 
1.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ มธ.กับ
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ (พ.ศ.2550-2554) 
1.3 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ (ครบ 5 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร)์ 
1.4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553 
1.5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553 (ฉบับ
ปรับแผนครบตามยุทธศาสตร)์ 
1.6 รายชื่อคณะกรรมการประจ าโครงการและ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
1.7ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการ
บริหารงานวิทยาลัยฯ 2549  
1.8 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
วิทยาลัยฯ ท่ี 106/2553 ลงวันท่ี 28 ธ.ค 2553 
1.9 รายงานการประชุม ครั้งท่ี1/2554 (14 ม.ค. 
54)  

2.มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
           วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดประชุม  เพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย แผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานในแต่ ละส่วนของโครงการให้มีความสอดคล้อง
ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯ ไปสู่บุคลากร
ทุกระดับได้รับทราบและท าความเข้าใจร่วมกัน 

2.1 บันทึกวิทยาลัยฯ ศธ.516.46/ 1037 วันท่ี 
28 ธันวาคม 2553  ประชุมเพื่อถ่ายทอด
เป้าหมายแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของ
คณบดี 3 ปี (ด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่ 2554- 
2556) และแผนปฏิบัติราชการที่แยกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ์

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการ  
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
           วิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมิน การปฏิบัติราชการตามตัวช้ี วัด
ในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของวิทยาลัยฯ  (ก.พ.ร.) และผลการ
รายงานประเมินตนเอง SAR ของปี  2552  รวมถึงข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์ประกอบท่ี 1 จุดที่ควร
พัฒนาข้อ 3) มาประกอบ เพื่อ ทบทวนปรับแผนก ลยุทธ์ ระยะสั้นใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553 และร่างแผนปรับปรุงคุณภาพ

3.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553 
3.2 แผนปฎิบัติราชการประจ าปี 2553 (ฉบับ
ปรับแผนครบตามยุทธศาสตร)์ 
3.3.(ร่าง) แผนปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2552 
วิทยาลัยฯ รายงาน ณ.วันท่ี 8 พ.ย. 2553 
ปรับปรุงครั้งท่ี 1 (องค์ประกอบท่ี 1 จุดที่ควร
พัฒนาข้อ 3) 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

การศึกษาไปพร้อมกัน 

4. มีตัวบ่งชี้ของ แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี  และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
          วิทยาลัย ฯ มีแผนกลยุทธ์ ระยะยาวส าหรับปี พ .ศ.2550-2554 
โดยไม่ได้ก าหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจน  เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลุยทธ์  จึงมีการปรับแผนปฏิบัติราชการ ในแต่ละปี ท่ีก าหนด
ตัวช้ีวัด  และค่าเป้าหมายการด าเนินงานในแต่ ละยุทธศาสตร์ 5 พันธกิจ
ของวิทยาลัยฯ  

4.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ มธ. กับ
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ (พ.ศ.2550-2554) 
4.2 แผนปฎิบัติราชการประจ าปี 2553 (ฉบับ
ปรับแผนครบตามยุทธศาสตร)์ 
4.3 แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีที่ 1.1-2 
 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
          วิทยาลัยฯ ได้ให้ทุกโครงการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
ในแต่ละตัวช้ีวัด ตามค ารับรองของ แผนปฏิบัติราชการ ท่ีครอบคลุมทุก
ภารกิจ ทางด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.1ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตาม ค า
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2553  
  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ  2 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา 
          วิทยาลัยฯ จะต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของแผนปฏิบัติราชการทุ กรายเดือน โดยผ่านระบบ Kpi กองแผนงาน 
ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโ ลยี  มธ . ซึ่งกองแผน งานจะติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ  โดย จะให้
วิทยาลัยฯ ได้ ทบทวนและสรุปผลทุกรอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 
เดือน เพื่อจะได้ทราบความคืบหน้าจากการปฏิบัติราชการว่าเป็น ไปตาม
เป้าหมายหรือควรต้องเร่งด าเนินในส่วนใดเพิ่มเติม  ก่อนน าเสนอ
ภาพรวมผลการปฏิบัติราชการต่อสภามหาวิทยาลัย  

6.1 แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีที่ 1.1-2  
6.2 บันทึกวิทยาลัยฯ ที่ ศธ.0516.46/ 379 วันท่ี 
25 พ.ค.2553 ขอแก้ไขรายงานตัวช้ีวัด ก.พ.ร. 
รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2553 
6.3 บันทึกวิทยาลัยฯ ที่ ศธ.0516.46/771 วันท่ี 
28 ก.ย.2553 รายงานข้อมูลตัวช้ีวัด 15.1 รอบ 
10 เดือน ประจ าปี งบประมาณ 2553 
6.4 บันทึกวิทยาลัยฯ ที่ ศธ.0516.46/ 581 วันท่ี 
21 ก.ค.2553 ส่งข้อมูลการส ารวจ ตัวช้ีวัดที่ 3.9, 
4.2, และ 5.5 ประจ าปีงบประมาณ 2553 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  
อย่างน้อยปีละ  1 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน
เพ่ือพิจารณา 

 

8. มีการน าผลการพิจารณา  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของสภา
สถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ที ่อัตลักษณ์ 1.2 :   สร้างเครือข่ายทางวิชาการโดยอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอก      
วิทยาลัยสหวิทยาการ  

                          1.2.1 :   ร้อยละของผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย            

2. ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า   

3. เกณฑ์การประเมิน  :  แปลงค่าร้อยละ 80 เป็นคะแนนเต็ม 5 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 

4.1 ค านวณค่าร้อยละของผู้ทรงคุณวุฒิจากท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย            

131 
X 100 = 84.79 154.5 

           4.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ =  

84.79 
X 5 = 5.00 80 

  

5. ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

  วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นผลิตระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาให้มีองค์
ความรู้ทางวิชาการเชิงสหวิทยาการมาบูรณาการให้เกิดองค์ความรู้ใหม่   
ซึ่งช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมในปัจจุบั น  วิทยาลัยฯ จึง จ าเป็นต้องอาศัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอก มธ . 
นอกเหนือจากอาจารย์ประจ าของวิทยาลัยฯ  
           ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ได้ รับ ความร่วมมือจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก  จ านวนทั้งสิ้น  131 คน  โดยมี
จ านวนอาจารย์ประจ า วิทยาลัยฯ  24 คน  ซึ่งรวมอาจารย์ที่ลาศึกษา ต่อ 
3 คน และลาประเภทอ่ืนๆ 1 คน (อาจารย์ประจ าระดับปริญญาโท)  

1. แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 1.2.1 รายชือ่
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญจากภายในและ
ภายนอก มธ.  
2.รายชื่ออาจารย์ประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ  
3.เค้าโครงการบรรยายทกุรายวิชา ระดับ
ปริญญาตร ีและปริญญาเอก 
4.รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีที่น านักศึกษา
ฟังการบรรยาย/เยี่ยมชมหน่วยงาน 
5. ตารางสรุปรายชื่อผู้เชีย่วชาญที่เชิญเพื่อ
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ภาคการศึกษา 
1-2/2553 
6. รายชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 50   79.17 3 บรรลุเป้าหมาย 
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7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 84.79 5 บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 84.79 5 บรรลุเป้าหมาย 
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1.  ตัวบ่งชี้ที ่อัตลักษณ์ 1.2.2 :  มีลักษณะการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ 
2.  ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
3.  เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
4.  ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1.มีแผนการศึกษาท่ีระบุการศึกษาหลากหลายศาสตร์ทั้งด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
     วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรการศึกษาที่เน้นศาสตร์แห่งองค์ความรู้
หลากหลา ยสาขาวิชาทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ โดยเน้นการจัดการศึกษาท่ีต้องบูรณาการความรู้ทาง
วิชาการ เพื่อผลิต /สร้างงานวิชาการที่มีลักษณะสหวิทยาการ ซึ่ง
สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถของนักศึกษา   
           ส่วนโครงการปริญญาตรี มีแผนการศึกษาในหลั กสูตรฉบับปี 
2552 ซึ่งมีโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร ดังนี้  
           1.วิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยหมวดมนุษยศาสตร์ หมวด
สังคมศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และหมวดภาษา 
           2.วิชาเฉพาะ ประกอบด้วยวิชาแกน วิชาเอก และ วิชาเลือก  
           3.วิชาเลือกเสรี   

1.1 หลักสูตรการเรียนการสอนและแผนการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก 
1.2 รายชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก 
 

2. มีการส่งเสริมและการสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้เชิงวิชาการ และ
ทักษะที่น าไปปฏิบัติได้จริง  
           วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าความรู้
ทางวิชาการไปปฏิบัติได้จริงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้
นักศึกษามีโอกาสศึกษาจากประสบการณ์จริงนอกสถานท่ี เพื่อเข้าใจ
ปรากฏการณ์ของสังคม เข้าใจชุมชนและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม 
ส่งผลถึงการพัฒนาระบบความคิดและความสามารถในการค้นหาความรู้
ได้ด้วยตัวเอง  โดยเฉพาะ โครงการ ปริญญาตรี  ได้มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้เชิงวิชาการในรูปแบบกิจกรรมการสัมมนาใน
รายวิชา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  การเข้าร่วมฟังสัมมนางานการ
บริการวิชาการ หรือการได้มีส่วนร่วมน าเ สนอผลงานในการจัด
นิทรรศการหรือกิจกรรม/โครงการต่างๆ รวมถึงการฝึกประสบการณ์การ
ท างานในหน่วยงาน  

                 ดังนั้น การส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ ดังกล่าว จะ เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา ในด้านการศึกษา งานวิชาการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้
และฝึกทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริ ง  อีกทั้ง เป็นฐานข้อมูล ในการ
ตัดสินใจผ่านกระบวนการสังเคราะห์เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติหรือการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และถูกวิธีต่อสถานการณ์นั้นๆ 

2.1 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและ  
ปริญญาโท และปริญญาเอก 
2.2 แผนการเรียนการสอน เค้าโครงเอกสาร
ประกอบการ บรรยายรายวิชา มธ.111 สส .432 
และ สส.435   
2.3 โครงการศึกษาดูงานรายวิชา มธ.111 ประเทศ
ไทยในมิติประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม 
2.4 แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี สมศ.8 
2.5 ภาพกิจกรรมละครเวที ในรายวิชา สส .202 
โลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมข้ามแดน  
2.6 โครงการศึกษาการจัดการทางสังคมและ
วัฒนธรรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2553  
2.7 ผลการประเมินจากหน่วยงานท่ีนักศึกษาเข้า
รับการฝึกงานจากโครงการศึกษาการจัดการทาง
สังคมและวัฒนธรรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน /
2553 
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3. ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกวิทยาลัย มาให้
ความรู้ ในหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
กรรมการสอบชุดต่างๆ 
           วิทยาลัยฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ ผู้เช่ียวชาญจาก
ภายในและภายนอก มธ . และอาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ  ร่วมเป็น
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษากรรมการสอบชุดต่างๆ และการให้องค์
ความรู้ด้านกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้
ทางวิชาการเชิงสหวิทยาการที่สามารถบูรณาการเรียนรู้จากหลากหลาย
สาขาวิชา หรือแสดงให้เห็นมุมมองที่แตกต่าง จนเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หรือพัฒนาจากองค์รวมเชิงสหวิทยาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

3.1. แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 1.2.1 รายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญจากภายในและ 
ภายนอก มธ.  
3.2. รายชื่ออาจารย์ประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ    
3.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกสหวิทยาการ  
3.4 หนังสือท่ี ศธ.0516.46/ว.279 ลงวันท่ี 29 
มีนาคม 2554 เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอก มธ. เข้าร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอก  
3.5 หนังสือเชิญบรรยายในรายวิชา มธ.111  
3.6 หนังสือเชิญบรรยายในรายวิชา สส.303  
3.7 หนังสือเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการบริการ
วิชาการ ในโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสห-
วิทยาการ 
3.8 รายชื่อกรรมการวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก 
3.9 แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี สมศ.8 
 
 

4.  ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ มาช่วยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี 
        วิทยาลัยฯ  ได้เชิญผู้ทร งคุณวุฒิ คณาจารย์ ผู้เช่ียวชาญจาก
ภายในและภายนอก มธ . ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาและวิเคราะห์
หลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา เพื่อปรับปรุง /ช่วย
พัฒนาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคมใน
ปัจจุบัน   ดังเช่น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายใน : 
โครงกา รธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ  หัวข้อ “มุมมองเชิงสห
วิทยาการกับการพัฒนาสังคม” โดย 
             ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  
             รศ.ดร.สายทิพย์  สุคติพันธ์  
             รศ.พรชัย  ตระกูลวรานนท์  
และ “มุมมองสหวิทยาการ : ความส าคัญและทิศทาง ที่น่าจะเป็น” โดย
ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตรในปี 2554 ที่วางแผนจะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF (มคอ 2) ที่จะด าเนินการในวันท่ี 
18-19 มิถุนายน  น้ี 
 
 

4.1 ค าสั่งแต่งตั้งปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาตรี 
พ.ศ.2552 
4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปริญญาโท
ที่ 6/2553 (2 ม.ค.53) ที่ 91/2553 (3 ต.ค.53) 
4.3.รายชื่ออาจารย์ประจ าและผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4.4 รายงานการประชุมสัมมนาการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาตร ี
4.5โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ 
ภาคการศึกษา 2/2553 
4.6 ค าสั่งวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาเอก (8 มี.ค.54) 
4.7 ค าสั่งวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาเอก (เพิ่มเติม วันท่ี 27 พ.ค.54) 
4.8 บันทึกวิทยาลัยฯที่ ศธ.0516.46/ว.24 วันท่ี 10 
ม.ค.2554 และศธ.0516.46/ว.279 วันท่ี 29 มี.ค.
2554 เชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับหลักสูตร
ปริญญาเอกสหวิทยาการ 
4.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ
ปริญญาโท ครั้งท่ี 1-3/2553 และ 7/2553 
4.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ
ปริญญาเอก ครั้งท่ี 2-3/2553 และ 1/2554 
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5. มีการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานภายในและองค์กรภายนอก  
            วิทยาลัยฯ  มีการสร้างเครือข่ายที่จะช่วย สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก มธ . โดยมีกลไกส่งเสริมการพัฒ นาให้สัมฤทธ์ิผลต่อการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ซึ่งในปี
การศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ จึงได้วางแผนแนวทางการบริหารด้าน
สนับสนุนที่ช่วยเสริมในหลักสูตรฯ ส าหรับ การจัดกิจกรรมด้านการจัด
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการสู่สังคมที่โครงการต่างๆได้รับ
ความร่วมมือจากเครือข่ายระดับองค์ กรทุกภาคส่วน   เช่น ความร่วมมือ
การรับนักศึกษาฝึกทักษะภาคปฏิบัติจากองค์กร  SEAMEO SPAFA 
ส านักงานเลขานุการกรมการต่างประเทศ  และสถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ    ส่วนด้านวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมเกิดเครือข่าย
กา รร่วมมือ จากส่วนราชการในระดับภูมิภาค ชุมชนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายใน มธ. เป็นต้น 

5.1 บันทึกสัญญา (2 พ.ค.2554) MOU ร่วมมือ
การรับนักศึกษาฝึกทักษะภาคปฏิบัติระหว่าง
ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
SEAMEO SPAFA กับวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. 
5.2 สัญญาจ้างการประเมินผลการด าเนินงานของ
สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและสมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชน ปีงบประมาณ 2553    
5.3 สัญญาจ้าง  โครงการการประเมินผลการ
ด าเนินงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
เทศบาลต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก  
5.4 หนังสือเลขท่ี ศธ .0516.46/885 (วันท่ี 10 
พ.ย. 53)  และศธ.0516.46 /938 (วันท่ี 24 พ.ย 
53) โครงการ ปริญญาตรี เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน  
5.5 หนังสือเลขท่ี พณ 0301/964 ส านักงาน
เลขานุการกรมการต่างประเทศ (วันท่ี 29 พ.ย. 
53) และ พร 001/1249 สถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ (วันท่ี 20 ธ.ค 53) เรื่องตอบรับ
นักศึกษาฝึกงาน 
5.6 โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “หนัง “ห” : 
หนังต้องห้ามและพื้นท่ีทางเพศในสังคมไทย ” จัด
โดยโครงการปริญญาโท และโครงการ
บัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มธ. (24 ก.พ.54) 
5.7 หนังสือเชิญเข้าร่วม โครงการธรรมศาสตร์
ตลาดวิชาสหวิทยาการ (หน่วยงานภายในและ
ภายนอก มธ.) 
5.8 โครงการศึกษาการจัดการทางสังคมและ
วัฒนธรรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2553 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 3 บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
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7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมนิจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
 



รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน)   

                                                                                                     วิทยาลัยสหวิทยาการ  ปีการศึกษา 2553                                                                                      
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องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 :  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ ์

และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

               วิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ  
หลักสูตรปริญญาตรี  สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  หลักสูตร
ปริญญาโท  สาขาสตรีศึกษา  และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาสห
วิทยาการ  ในการเปิดหลักสูตรของวิทยาลัยฯ  มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินการดังนี ้

             1. มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการพิจารณา พัฒนา /ปรับปรุง
หลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์ในหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความรู้  ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ใน
สาขาวิชานั้นๆ 
        2. ในแต่ละโครงการ ท้ัง 3 โครงการ มีคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโครงการฯ เป็นประธาน  รอง
ผู้อ านวยการโครงการ  และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา
ทั้งจากภาย ในและภาย นอกมหาวิทยาลัย มีหน้าที่พิจารณาการ
ด าเนินงาน บริหารหลักสูตรในด้านการจั ดการศึกษา ส่วนสนับสนุน
ประกอบการเรียนการสอน การบริการข้อมูลทางวิชาการ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ส าหรับความพร้อมในการเปิดหรือการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละโครงการ 
       3. มีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วย
อธิการบดีเป็นประธาน  คณบดีและผู้อ านวยการ โครงการในสังกัดเป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง  รวมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ซึ่งมี
หน้าท่ีในการพิจารณาการด าเนินงาน รวมถึงด้านหลักสูตรของวิทยาลัยฯ 
ก่อนเสนอใหส้ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
            4. มีแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาตามที่ปรากฏใน
ตัวหลักสูตร 
       5. ใช้ขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก

1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที ่235/2552 และ
23/2554 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  
1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการ
บริหารงานวิทยาลัยฯ 2549  
1.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาเอก (8 มี.ค.54) 
1.4 ค าสั่งวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาเอก (เพิ่มเติม วันท่ี 27 พ.ค.54) 
1.5 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 6/2553  และ 91/2553
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ปริญญาโท 
1.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับปรุง โครงการปริญญาตรพี.ศ. 2552  
1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ  
 - ครั้งท่ี 2/2553 (4 ต.ค.53) วาระ3.2    
 - ครั้งท่ี 1/2554 (12 ม.ค.54) วาระ 3.4  
 - ครั้งท่ี 2/2554 (6 พ.ค.54) วาระ 4.6 
1.8 รายงานการประชุมโครงการปริญญาเอกสห-
วิทยาการ  
 - ครั้งที่ 3/2553 (13 ต.ค54) วาระ3.2 
 - ครั้งท่ี 1/2554 (21 ม.ค.54) วาระ3.1-3.2 
1.9 รายงานการประชุมโครงการปริญญาโท    
  - ครั้งท่ี 2/2553   (9 ก.พ.53)  วาระ 2.3  
  - ครั้งท่ี 5/2553 (29 เม.ย. 53) วาระ 2.1  
  - ครั้งท่ี6/2553 (3 มิ.ย.2553)  วาระ 1.1  
 - ครั้งท่ี 7/2553 (5 ก.ค. 2553) วาระ 3.1 
1.10 โครงการวิจัยปรับปรุงหลักสูตรปริญญา
เอกสหวิทยาการ ปี 2549 
1.11 ขั้นตอนการพิจารณาการเปิดหลักสูตรของ
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ในการด าเนินการเปิดหลักสูตร 
            6. การถือปฏิบัติตามรายละเอียดว่าด้วยระบบและกลไกการ
เปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
         7. การถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  
  
 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
1.12 บันทึก ฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา ที่ 
ศธ 0516.06/ว.1877 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 
เรื่องระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร  
1.13 ระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
1.14 ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (ระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) พ.ศ. 2548  
1.15 บันทึก ฝ่ายวิชาการที่ ศธ.0516.06/ 
ว.263 (17 ก.พ. 53) เรื่องการพัฒนา/ 
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พศ.2552  

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
           วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรดังนี้ 
           1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริห าร ปรับปรุง /พัฒนา
หลักสูตร ทั้ง 3 โครงการ  โดยเฉพาะโครงการปริญญาตรีจะมี
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการที่รับผิดชอบพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ท าหน้าท่ีพิจารณาผลการด าเนินงานของทุกหลักสูตร
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
           2. การถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
           3. การถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยระบบและกลไกการปิด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
           ดังเช่น โครงการปริญญาโท หลักสูตรฯสาขาวิชาสตรีศึกษาที่มี
การปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2551-2554 ปัญหาในด้านท่ีมีผู้สมัครเรียน
น้อย (มีการปรับโครงการภาคพิเศษ เป็นโครงการปกติในปีการศึกษา 
2554 ) แต่ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ให้คง
หลักสูตรไว้ เนื่องจาก ศาสตร์ดังกล่าวมีเ พียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น โดยมีมติให้ปรับเปลี่ยนช่ือและเนื้อหาของ
หลักสูตรให้มีความหลากหลายและทันสมัยเชิงวิชาการ 

2.1.ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 99/2553 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โครงการ
ปริญญาตรี     
2.2.ประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่องแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาพ . ศ . 2548 ลงวันท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2548    
2.3.ระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2.4 บันทึกข้อความฝ่ายวิชาการ กองบริการ
การศึกษา ที่ ศธ 0516.06/ว .1877 ลงวันท่ี 5 
พฤศจิกายน 2552 เรื่องระบบและกลไกการเปิด
และปิดหลักสูตร  
2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ  
 - ครั้งท่ี2/2553 (4 ต.ค.53)   วาระ 3.2-3.3      
 - ครั้งท่ี 1/2554 (12 ม.ค.54) วาระ 3.4.2    
 - ครั้งท่ี 2/2554 (6 พ.ค.54)   วาระ 4.6.2 
 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  หมายถึง  ต้องมีการประเมินผลตาม  “ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยัง
ไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  ให้ประเมินตามตัว
บ่งชี้กลางท่ีก าหนดในภาคผนวก  ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ

แบบฟอร์มที่ 2.1-1 
3.1 บันทึกการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 
3.2 หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3.3หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 
3.4 หลักสูตรที่เปิดสอนที่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 
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ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง
ด้วย 

                ในปีการศึกษ า 2553 จาก  3 หลักสูตร ของวิทยาลัยฯ  คือ  
หลักสูตรปริญญาตรี  สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับหลักสูตรปี 
พ.ศ.2552) หลักสูตรปริญญาโท  สาขาสตรีศึกษา และหลักสูตรปริญญา
เอก สาขาสหวิทยาการ (ปรับหลักสูตรปี พ .ศ .2550 )  ยังไม่ได้
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึก ษาแห่งชาติ จึงได้
ยึดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุ ดมศึกษา พ .ศ .2548  ในการ
ประเมินผล ดังนี ้   

            1.การบริหารหลักสูตร 
 -  มีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 -  มีการก าหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างชัดเจน 
 -  มีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาชัดเจนมากขึ้น 
 -  โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตรตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 -  อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติ

ตรงตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 
2.ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
-  ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจะต้องจัดท าเค้าโครงการ

บรรยายรายวิชา ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วยค าอธิบายรายวิชา 
วัตถุประสงค์  วิธีการจัดการเรียนการสอน หัวข้อการบรรยายอย่าง
ละเอียด รายชื่อหนังสือท่ีอ่านและการวัดผลให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

-  มีห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาค้นคว้า  
ซึ่งโครงการปริญญาโทจะมีแหล่งค้นคว้าท่ีศูนย์ข้อมูล สตรีศึกษา อาคาร
หอสมุดเดิม ช้ัน 3 มธ .ท่าพระจันทร์ และ ส านัก หอสมุดกลาง มธ .      
ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง 

-  จัดให้มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยทีเ่อื้ออ านวยต่อการสืบค้น
ข้อมูลได้เพียงพอ นอกเหนือจากส่วนกลางของ มธ.ที่จัดไว้แล้ว  
วิทยาลัยฯ มีห้องและคอมพิวเตอร์จ านวนหนึ่ง ไว้บริการนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์ 

-  จัดห้องเรียนที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก 

          3. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
          -  มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยเฉพาะการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริง  ในรูปแบบการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร/โครงการพัฒนานักศึกษา/ฝึกปฏิบัตินอกสถานท่ีให้นักศึกษา
ได้รับความรูน้อกเหนือจากในห้องเรียน 

-  มีการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน
การศึกษา 

3.5 ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าและ
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
3.6ค าสั่งแ ต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 3 โครงการ
ปริญญาตรี โทและเอก 
3.7 บันทึกส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ท่ี 
ศธ.0506(4)ว.1221 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2553 
เรื่องแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 
3.8 ประกาศวิทยาลัย ฯ มธ. ลงวันท่ี 7 เมษายน 
2552 เรื่ององค์ประกอบและคุณสมบัติกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา 
3.9 บันทึกฝ่ายวิชาการ ท่ี ศธ .0516.06/ว.2732 
เรื่องข้อบังคับ มธ . ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2551 
3.10ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจด
ทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการ และข้าม
สถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2552 
3.11 ข้อแนะน าข้ันตอนและวิธีการสอบเค้าโครง
และการสอบวิทยานิพนธ๋ หลักสูตรปริญญา
เอกสหวิทยาการ 
3.12 เค้าโครงการบรรยาย 3 หลักสูตร 
3.13 ตาราง Office Hour ของ อ.สุกฤตยา จักรปิง 
3.14 โครงการ Thesis Workshop 4 : คลีนิค
วิทยานิพนธ์ 
3.15 แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี สมศ.8 และมธ.10 
3.16 ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยท่ัวไป 
ส าหรับนักศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา จาก
เงินกองทุนวิจัย มธ.ครั้งท่ี 2/2554 
3.17 สรุปผลการประเมินการเรียนการสอน 
3.18 Website ของวิทยาลัยฯ (ci.tu.ac.th) 
3.19 บันทึกสัญญา  (2 พ.ค.2554) MOU ร่วมมือ
การรับนักศึกษาฝึกทักษะภาคปฏิบัติระหว่าง
ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
SEAMEO SPAFA กับวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ 
3.20 หนังสือเลขท่ี พณ 0301/964 ส านักงาน
เลขานุการกรมการต่างประเทศ (วันท่ี 29 พ.ย. 
53) และ พร 001/1249 สถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ (วันท่ี 20 ธ.ค 53) เรื่องตอบรับ
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  -  มีการแนะน าหลักสูตร การบริการข้อมูลทางวิชาการแก่นักศึกษา 
  -  มีระบบการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงนักศึกษาอย่างท่ัวถึง เช่น การ

สื่อสารผ่าน Website หรือ E-mail เป็นต้น 
  - มีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการกับ

ต่างประเทศ   
  -  สนับสนุนแหล่งทุนการท าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา 
  4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
  -  ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต เพื่อน า

ผลมาปรั บปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ บัณฑิต
ต่อไป 
         5. ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
            หลักสูตรทุกหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว  
หลักสูตรจึงมีมาตร ฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ . 
นอกจากน้ี หลักสูตรยังก าหนดและด าเนินการตามเง่ือนไขการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบถ้วนตามเกณฑ์ของ สกอ. 

นักศึกษาฝึกงาน 
3.21 หนังสือสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
3.22 แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี สมศ.1-2 
3.23 ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและการมี
งานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มธ. รุ่นปี
การศึกษา 2552 
3.24 ตารางผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ประเมินบัณฑิตและจ านวนบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินท้ังหมดของการส ารวจความพงึพอใจของ
นายจ้างต่อบัณฑิต มธ.รุ่นปีการศึกษา 2552 
3.25 การด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งระบุไว้ในท้ายหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติจาก สกอ. 
 

4.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา  
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ี
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ด าเ นินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับ
ให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ  3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  5 ข้อ
แรกและอย่างน้อยร้อยละ  80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี  ทุก
หลักสูตร 
            วิทยาลัยฯ  สร้างกลไกก ากับดูแล ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการ
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาตามระดับการศึกษา  และมีการประเมิน
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อาทิเช่น  
               - การส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  
               - มีการส ารวจข้อมูลการได้งานท าตรงสาขาท่ีส าเร็จ
การศึกษาของบัณฑิตโดยกองแผนงานในทุกปีการศึกษา        
               - การส ารวจร้อยละบทความวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์กับจ านวน
วิทยานิพนธ์ท่ีท าเสร็จในทุกปีการศึกษา 
              ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ก าลัง ด าเนินงาน จัดตั้งคณะกรรม การโดย
เฉพาะที่จะท าหน้าท่ีดูแลการปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2555 จึงได้เตรียมการ
พิจารณาจากตัวบ่ งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

4.1ค าสั่ง วิทยาลัยฯ ท่ี 88 / 2553 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ โครงการ ปริญญาเอก ( 30 
กันยายน 2553) 
4.2 ค าสั่งวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาเอก (8 มี.ค.54) 
4.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาเอก (เพิ่มเติม วันท่ี 27 พ.ค.54) 
4.4 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 6/2553 และ 91/2553
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ปริญญาโท 
4.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับปรุง โครงการปริญญาตร ีพ.ศ.2552  
4.6 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 99/2553 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โครงการ
ปริญญาตรี  
4.7 บันทึก ฝ่ายวิชาการ ท่ี ศธ.0516.06/ว.6238 
วันท่ี 28 ธันวาคม 2553 เรื่องการปรับปรุง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในปีการศึกษา 
2555 
4.8 แบบประเมินการสอน โครงการศึกษาศิลป 
ศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์  
4.9 ตารางสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรม /ประชุม /
สัมมนาของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการปริญญาตรี 
4.10 แบบกรอกรายการ “การน าผลการประเมิน
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ระดับอุดมศึกษา  นอกจากน้ี โครงการปริญญาตรีได้ มีการก าหนดระบบ
การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีโดยจัดท าแบบฟอร์มให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกรอกข้อมูล เพื่อน าไปวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงหรือ
พัฒนา เช่น  
       -  ตารางสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาของคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสห
วิทยาการสังคมศาสตร์ 
       -  แบบกรอกรายการ “การน าผลการประเมินการเรียนการสอนมา
ปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอน” 
 

การเรียนการสอนมาปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียน
การสอน” 
4.11 ผลสรุปการประเมินการเรียนการสอน 
4.12 ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและการมี
งานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มธ. รุ่นปี
การศึกษา 2552 
 

5.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการ ได้
ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา  
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ  4 
กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ในข้อ  3 ผ่านเกณฑ์การประเ มินครบ  ทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร 
             คณะกรรมการแต่ละโครงการที่มีหน้าท่ีก ากับดูแลด้านการจัด
การศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร ที่จะต้องน าผลการประเมินจากการ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริม กลยุทธ์การสอนต่างๆ รวมไปถึงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการประเมิ นการด าเนินงานหรือการ
วัดผลด้านความพึงพอใจ เป็นต้น ซึ่งผลประเมินดังกล่าวจะเป็นข้อมูล
น ามาพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาใหสู้งขึ้น  ดังเช่น  
     1. โครงการปริญญาเอก ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริม
แก่นักศึกษาในโครงการ Web blog เพื่อนักศึกษาจะได้เขียนบทความ
วิชาการ น าไปเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพัฒนา
ความก้าวหน้าในช้ินงาน ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายผลด้านวิชาการสู่บริการ
สังคมอีกด้วย 
              2. โครงการปริญญาโท ได้มีการ เปลี่ยนรูปแบบจากโครงการ
พิเศษเป็นโครงการปกติ และปรับระยะเวลาการศึ กษาที่สามารถส าเร็จ
การศึกษาภายใน 2 ปีการศึกษา  โดยมีเป้าหมายการจัดกิจกรรมที่เน้น
ให้มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  รวมถึงความต้องการให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอหรือเข้าร่วมงานวิชาการที่จะน าไปสู่
การสร้างบทความหรือน าเสนอเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสา รทางวิชาการให้
มากขึ้น  นอกจากน้ี ได้มีการทบทวนเงื่อนไขระบบการศึกษาในหลักสูตร
ให้เกิดความสอดคล้องตามแนวทางการศึกษาใน แผน ข ที่จะไม่กระทบ
โครงสร้างในหลักสูตรเดิม  
              3. โครงการปริญญาตรี ไดจ้้างอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศ 
เพื่อสอน เสริมด้านภาษาต่างประเ ทศให้แก่นักศึกษาได้ฝึกทักษะ แก้ไข
ปัญหา และสร้างความพร้อมก่อนจะส าเร็จการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ

5.1ค าสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 88 / 2553 แต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการปริญญาเอก ( 30 
กันยายน 2553) 
5.2 ค าสั่งวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาเอก (8 มี.ค.54) 
5.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาเอก (เพิ่มเติม วันท่ี 27 พ.ค.54) 
5.4 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ท่ี 6/2553 และ 91/2553
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ปริญญาโท 
5.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับปรุง โครงการปริญญาตรี พ.ศ. 2552  
5.6 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 99/2553 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โครงการ
ปริญญาตรี  
5.7 รายงานการประชุมโครงการปริญญาเอก ครั้งท่ี 
2-3/2553 และครั้งท่ี 1/2554  
5.8 รายงานการประชุมโครงการปริญญาโท ครั้ง
ที่ 1-7/2553 
5.9 รายงาน การประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
โครงการปริญญาตรี ครั้งท่ี 1/2553 (16 มิถุนายน 
2553) และครั้งท่ี 2/2553 (4 สิงหาคม 2553) 
5.10 รายงานการประชุมอาจารย์โครงการ
ปริญญาตรี ประจ าเดือน ธันวาคม  2553  วาระ
3.4 การสัมมนาประเด็น “หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง 2552) : ความเป็นมาและทิศทางในการ
พัฒนา” และประจ าเดือนมกราคม 2554 
5.11 บันทึกของโครงการปริญญาตรี ท่ีศธ 
0516.46(1)/196 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2554 เรื่อง 
เกณฑ์การขอเงินสนับสนุนการน าเสนอบทความ
ในและนอกประเทศ  
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ยิ่งข้ึน  นอกจากน้ี ยัง ให้ความส าคัญกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อนักศึกษาได้มี ความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งทักษะในการปฏิบัติงาน
จริงในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การท าสัญญา MOU ร่วมมือการรับนักศึกษา
ฝึกทักษะภาคปฏิบัติระหว่างศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ใน
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAMEO SPAFA 
กับวิทยาลัยฯ 

        -  มีการส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยท้ังในและ
ต่างประเทศในด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงาน 

 - มีการด าเนินการให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา TQF : HEd ในด้านการเรียนการสอนโดยให้อาจารย์
จัดท าเค้าโครงการบรรยายตาม มคอ .3 เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
        - มีการจัดท าวารสารสหวิทยาการ เพื่อเป็นสื่อ กลางในการ
เผยแพร่ความรู้ ความคิดที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในลักษณะสห
วิทยาการ ให้เป็นท่ีรู้จักและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและประชาชนท่ี
สนใจ 
             นอกจากน้ี วิทยาลัยฯได้จัดสัมมนาอาจารย์โครงการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ เพื่อระดมความคิ ดในการ
วางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

5.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ  วันท่ี 16 มิถุนายน 2553  วาระที่ 3.2 
การปรับปรุงเอกสารแบบรายงานข้อมู ล TQF  
5.13 รายงานการประชุมอาจารย์โครงการ
ปริญญาตรี ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2553 วาระ
ที่ 4.4 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
TQF : HEd  
5.14 โครงการจัดท าวารสารสหวิทยาการ 
Journal of Integrated Sciences วิทยาลัยสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 

6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบัน
กับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร  
มากกว่าร้อยละ  30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา  
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)  

 

7.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน  (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก ) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ  50 ของ
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

    วิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร เป็น
ระดับการศึกษา ตรี โทและเอก  ดังนั้น จ านวนหลักสูตรที่เน้นการวิจัยที่
เปิดสอนจะเท่ากับ 2 ใน 3 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุ กระดับ
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66.67 

แบบฟอร์มที ่2.1-3 
  
 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน  (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน  ก และปริญญาเอก ) มีจ านวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรมากกว่าร้อยละ  30 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา  

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 
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6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 : อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า  

3. เกณฑ์การประเมิน:  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

4 แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
4.1 ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

6 
X 100 = 25.53 23.5 

 4.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 

25.53 
X 5 = 2.13 60 

5. ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
           ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ  มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25.53  ซึ่งได้สูงกว่าค่า
เป้าหมาย  แต่เมื่อเทียบ 5 คะแนนเต็มเป็นร้อยละ 60 จะท าให้คะแนน
ประเมินเท่ากับ 2.13 ซึ่งในการด าเนินงานในตัวบ่งช้ีนี้ต้องปรับปรุง 
 

1.แบบฟอร์มที่ 2.2 และ 2.3-1 และแบบฟอร์ม
ที่ 2.2 และ 2.3-2 
 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 17 30.00 1 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 25 25.53 2.13 บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553  

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 25 25.53 2.13 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ.  2.3 : อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี:้ ปัจจัยน าเข้า  

3. เกณฑ์การประเมิน:  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 

4.1 ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

0 

X 100 =0.00 23.5 

 4.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 0.00 

0 
X 5 =0.00 

30 

5. ผลการด าเนินงาน :  

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

            วิทยาลัยฯ ได้เริ่มก่อตั้งรวม  3 โครงการ  ระดับปริญญาตรี โท 
และ เอก  ในช่วงปลายปี 2549  โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์รับเข้าใหม่ ใน
โครงการระดับปริญญาตรี และโท  ที่ยังไม่มีต าแหน่ง ทางวิชาการ รวมถึง
จ านวนที่ลาศึกษาต่อ ซึ่งการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการจะสัมพันธ์กับ
เงื่อนเวลาการปฏิบัติงานที่ก าหนดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จึงท า
ให้ไม่มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษานี้ 
             ซึ่งปั จจุบันวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการยื่นขอต าแหน่ง ทาง
วิชาการให้แก่คณาจารย์ในส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ต าแหน่ง และ
รองศาสตราจารย์ 1 ต าแหน่ง (รอผลการพิจารณาจากฝ่ายวิชาการ) 

1. แบบฟอร์มที่ 2.2 และ 2.3-1 และ
แบบฟอร์มที่ 2.2 และ 2.3-2 
 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 1.00 0 0 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 24 0 0 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 24 0 0 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.4 :  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ั งด้านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
            วิทยาลัยฯ ได้มีแผนก าหนด อัตราก าลัง เพื่อใชัในการวางแผน
ความต้องการบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  ซึ่งจะ รายงาน
สรุปผลความเคลื่อนไห วแต่ละไตรมาสให้แก่กองการเจ้าหน้าที่ของ
มหา วิทยา ลัย  โดยอัตราก าลังท่ีค รอง อยู่จะมีความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  ในการจ้างงาน ค่าตอบแทน
คณาจารย์ งานบริการวิชาการ การพัฒนา ความรู้  สวัสดิ การแรงจูงใจ
ต่างๆ เป็นต้น   
             ผู้บริหาร วิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุน การเพิ่มทักษะหรือ
การพัฒนางานของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในทางปฎิบัติ ผล
การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
              1) บุคลากรแจ้งความประสงค์ในเรื่องที่สนใจ เพื่อต้องการ
เพิ่มพูนความรู้ในกิจกรรม/โครงการกับหน่วยงานภายนอก 
              2) ส านักเลขาฯ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการที่จัด
ขึ้นภายใน มธ . ให้แก่บุคลากรทุกคนได้รับทราบ  เพื่อ ให้แจ้งความ
ประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม /โครงการ รวมถึงการพิจารณาและ
เห็นชอบจาก ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ส าหรับโครงการที่จ าเป็นยิ่งต่อการ
เพิ่มทักษะ/พัฒนางานทักษะแก่บุคลากรนั้น 

1.1. แผนอัตราก าลังคน 
1.2. แบบฟอร์มขอตั้งงบบุคลากร อัตรา
พนักงาน(ใหม)่ ปีงบประมาณ 53 และ 54 
1 .3 แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัย ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2553  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1.4 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ 
ปีงบประมาณ 2554 ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 วิจัย และป ระเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
สร้างมาตรฐานการท างาน 
1.5ระเบียบ มธ .ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินของวิทยาลัยฯ พ .ศ .
2550 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และ(ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2554 
1.6 บันทึกการประชาสัมพันธ์ (ต่างๆ) 
1.7รายงา นการประชุมอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี “โครงการสัมมนา (18 ธ.ค.53) 
ณ.โรงแรมน้ าโขงริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย วาระที่ 3.2-3.3 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์  และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
            วิทยาลัยฯ จะทบทวนแผนการบริหารจัดการในด้านบุคลากร  
โดยยึดตามกรอบอัตราก าลังคน ที่มีและ ว่างอยู่  ว่าสอดคล้ องและ
เหมาะสมตรงกับความต้องการ ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงการส่งเสริม
และนโยบายสนับสนุนด้านการพัฒนา คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามสายงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง   ด้วยวิธีการ
คัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีรูปแบบและแนวทางที่
ชัดเจนตามแผนการพัฒ นาที่เน้นการเรียนรู้ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ 

2.1. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ 
ปีงบประมาณ 2554 ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 วิจัย และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
สร้างมาตรฐานการท างาน 
2.2 แบบรายงานข้อมูลบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไปฝึกอบรม /สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ 2553 
2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ  
 - ครั้งท่ี 2/2554 (6 พ.ค.54) วาระที่ 3.1 
 - ครั้งท่ี 1/2554 วาระที่ 3.3 เปิดรับ
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

พนักงานเงินรายได้ประเภทช่ัวคราว และ
พนักงาน มหาวิทยาลัยฯ 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และสร้างขวัญและก าลังใจให้
คณาจารย์ และบุ คลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           วิทยาลัยฯ ก าหนดเงินค่าสวัสดิการช่วยเหลือแก่คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน อาทิ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  สวัสดิการค่า
หนังสือและค่าถ่ายเอกสารแก่อาจารย์ประจ า เงินเพิ่มค่าประสิทธิภาพ 
ค่าเครื่องแบบลูกจ้างประจ า ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 
            ส่วนโครงการปริญญาตรี ผู้บริหารมีนโยบายต้องการสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่คณาจารย์มากยิ่งข้ึน โดยเพิ่มโครงการสนับสนุน ช่วยเหลือ
การสร้างผลงาน  จึงมีการร่างระเบียบเพิ่มเติม ด้านสวัสดิการสนับสนุน
การวิจัยและการน าเสนอผลงานวิชาการ  อีกท้ังการประกาศ ร่วมแสดง
ความยินดีแก่ อาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ ให้แก่บุคลากรได้รับ
ทราบร่วมกัน 
            ส าหรับมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้แก่อาจารย์ประจ าศูนย์
ล าปางที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ  ต่างประเทศ โดยจะพิจารณา
จัดสรรทุนการศึกษาให้ 2 ทุน/ปี  รวมถึงการเพิ่มงบประมาณให้เป็นขวัญ
ก าลังใจในการ สร้างผลงานและขอต าแหน่งทางวิชาการ   ซึ่งวิทยาลัยฯ 
จะมีนโยบายเชิงบังคับท่ี ก าหนดเวลาภายใน 3 ปี ส าหรับผลงานขั้นต้น
จากการท าคู่มือ/ต าราประกอบการเรียนการสอน  

3.1ระเบียบ มธ .ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินของวิทยาลัยฯ พ .ศ .
2550 (หมวด 4 การจ่ายเงินสวัสดิการ) 
3.2 หนังสือเชิญและ รายงานการประชุม
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ “โครงการสัมมนา 
วันท่ี 18 ธ.ค.53  ณ.โรงแรมน้ าโขงริเวอร์
ไซด์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย วาระที่ 3.3 
3.3 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ 
ปีงบประมาณ 2554 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 การจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 
วิจัย และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้าง
มาตรฐานการท างาน 
3 . 4  เอกสารแสดงความยินดีใน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เมืองรถม้า ปีที่ 3 
ฉบับท่ี 116 วันท่ี 1 – 15 ต.ค. 53 
3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งท่ี 2/2554 (6 พ.ค.54) วาระ 4.6.3 

4. มีระบบ การติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู ของนักศึกษา  ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 
            วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มทักษะ 
เพื่อพัฒนามาใช้ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น  

-  โครงการจัดการความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ออกข้อสอบ 
   อย่างไรให้ได้มาตรฐาน”               
-  ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรของ มธ .

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF” 
-  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการสร้างคุณค่าการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอันพึง
ประสงค์ของ มธ. 

-  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจดทะเบียนต่ ากว่าหรือ
เกินกว่าจ านวนต่อภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน” 

-  ระบบประเมินการเรียนการสอน จากสถาบันประมวลข้อมูล
เพื่อการศึกษาและพัฒนา มธ. 

-  อบรม “ระเบียบใหม่ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ” 
-  อบรมการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และตัวช้ีวัดการ

ปฏิบัติราชการ มธ. (http;//kpi.tu.ac.th) เป็นต้น 

4.1 โครงการการจัดการความรู้ การอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ออกข้อสอบอย่างไร
ให้ได้มาตรฐาน 
4.2 แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี สกอ.8.1 
4.3แบบรายงานข้อมูลบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไปฝึกอบรม /สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ 2553 
4.4 คู่มือการใช้งานระบบประกันคุณภาพ
และตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ มธ. 
4.5 ระบบประเมินการเรียนการสอน โดย
สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและ
พัฒนา มธ. 
4.6 สรุปผลการเรียนการสอน ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ดังนั้น ทักษะที่ได้จากการพัฒนา จึงถูกน ามาใช้กับการจัด ระบบทาง
การศึกษา และ ความก้าวหน้าของผล การด าเนิน งานปฏิบัติราชการใน
การประกันคุณภาพการศึกษาขององค์กร 
5. มีการให้ ความรู ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจาร ย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ถือปฏิบัติ 
           วิทยาลยัฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณให้กับ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E mail) 
และแจกคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยและข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ. 2551 
          นอกจ ากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีหลักเกณฑ์ ในการสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีและมีประสิทธิภาพ 

5 . 1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ 
พ.ศ. 2551 
5.2 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของ
บุคลากร  (ลงวันท่ี 30 เม.ย.2552)  
 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ  
ดังนี้  - ผลการ ประเมินตามแผนปฏิบั ติราชการ (ก.พ.ร.) ในช่วง
ปีงบประมาณ 2553 คะแนนภาพรวมเป็น  4.0842 จากค่าน้ าหนักรวม
ร้อยละ 100  

 -  ผลด าเนินการของ Kpi 15.1 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2553  

 -  การสรุปข้อมูลการประเมินผลและค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2553 

6.1.ผลการประเมินการปฏิบัติราชการในปี 
2553 
6.2 ผลด าเนิน การตัวช้ีวัด 15.1 ระดับ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา (วิทยาลัยสหวิทยาการ) 
ประจ าปีงบประมาณ 2553 
6.3 เอกสารสรุปการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ประจ าปีการศึกษา 2553 
6.4 แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี 8.1 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
        วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาผลการ ประเมินความส าเร็จของแผน การ
บริหาร ที่ผ่านมา ในเรื่องอัตรา ก าลัง  การประเมินความดีความชอบ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  การพัฒนาด้านการเรียนการสอน /ความรู้
ในวิชาชีพ การสร้างผลงานเผยแพร่บทความ  การบริการสู่สังคม มา
บูรณาการพัฒนา ต่อการเรียนการสอนและงานวิจัย รวมถึงการพัฒนา
ด้านความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ   และ
ผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากการเรียนรู้ ฝึกอบรม เข้าร่วมการประชุม /สัมมนา
วิชาการ 
        วิทยาลัยฯ จึงได้มีแผนปรับปรุงในด้านต่างๆ  
โครงการปริญญาตรี  

- ปรับค่าตอบแทนค่าสอนของอาจารย์ประจ า และอาจารย์
พิเศษ 

- เงินสนับสนุนด้านการ พัฒนา เพิ่มทักษะ /เข้าร่วมประชุม
และน าเสนอผลงานวิชาการ แก่คณาจารย์จากเดิม 15,000 
บาท เป็น 20,000 บาท/คน และบุคลากรสายสนับสนุน 
จากเดิม 8,000 บาท เป็น 12 ,000 บาท /คนโครงการ

7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/2554 (12 ม.ค.54)      
 -วาระ 1.4 (การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
ต าแหน่งอาจารย์)  
 -วาระ 3.2 (ระเบียบ มธ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินของวิทยาลัยฯ 2550 
ปรับแก้เป็นฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553)  
 -วาระ 3.3 (เปิดรับสมัครพนักงานเงิน
รายได้ประเภทช่ัวคราวและพนักงาน มธ.) 
7.2 รายงานการประชุม ในวันที่ 18 
ธันวาคม 2553  วาระที่ 3.2 เรื่อง  การ
อุดหนุนงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์
และเจ้าหน้าในการเรียนภาษาต่างประเทศ 
7.3 รายงานการประชุม ในวันที่ 14 
มีนาคม 2554  วาระที่ 3.4 เรื่องผลการ
ประเมินความส าเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ปริญญาตรี  
- เพิ่มอัตราก าลังลูกจ้างชาวต่างประเทศ ต าแหน่งอาจารย์ 

โดยมีภาระด้านงานสอนภาษาอังกฤษ และช่วยเสริม
กิจกรรมต่างๆให้กับนักศึกษา  1 ต าแหน่ ง กับภาระงาน
สอนภาษาจีน (นักศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกจีนศึกษา ) อีก 
1 ต าแหน่ง 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
- เพิ่มอัตราก าลังรับอาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อ ช่วยดูแล

หลักสูตรของโครงการระดับบัณฑิตศึกษา อีก 3 ต าแหน่ง 
- เพิ่มอัตราการรับ พนักงานเงินรายได้ประเภทช่ัวคราวและ

พนักงานมหาวิ ทยาลัย 2 ต าแหน่ง  เพื่อช่วยเหลือในงาน
วิชาการโครงการบัณฑิตศึกษา 

         - สนับสนุนการพัฒนาเพิ่มทักษะที่ตรงสายงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.5 :  หองสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า  

3. เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : ใช้ผลการด าเนินงานและคะแนนประเมินระดับของมหาวิทยาลัย   

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1.มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในอัตรา 
ไมสูงกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 
 

 

2.มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแกนักศึกษาทุกปีการศึกษา 
 

 

3.มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน การสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน  หองปฏิบัติการ  อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 
    

 
 

4.มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์  การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล  การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนาม
กีฬา 
 

 
 
 
 
 

5.มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเร่ืองประปา  ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย  การ
จัดการขยะ  รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคาร
ต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 

6.มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ  2 – 5 ทุกตัวไม่ต่ ากว่า  3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 

 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ  6 มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
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5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน)   

                                                                                                     วิทยาลัยสหวิทยาการ  ปีการศึกษา 2553                                                                                      
 

               

45 

1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
           วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร  ซึ่งท้ัง 3 หลักสูตร จะเป็น
หลักสูตรเชิงสหวิทยาการที่เน้นให้ผู้ เรียนรู้จักบูรณาการองค์ความรู้จาก
หลากหลายสาขาวิชา โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ  อาทิ
การบรรยาย การจัดท ารายงานค้นคว้าวิจัยแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การ
ฝึกภาคสนาม ผึกประสบการณ์และศึกษานอกสถานท่ี รวมทั้งมีการจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ อยู่ตลอดระยะเ วลาปีการศึกษา ดังนั้น 
การออกแบบการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญวิทยาลัยฯ จึงจัดระบบการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย
ภายใต้กระบวนก ารด าเนินงานของหลักสูตรที่เป็นระบบ ซึ่งจะต้อง มี
คณะกรรมการที่ดูแลและการท าวิจัยก่อนปรับปรุงหลักสูต รเพื่อการพัฒนา 
ดงัเช่น 
โครงการปริญญาตรี 

- การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- การส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ ได้แก่ การอภิปรายประเด็นศึกษาในช้ันเรียน การน าเสนองาน
ในช้ันเรียนโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี โดยระบุ
รายละเอียดกิจกรรมและการประเมินผลในเค้าโครงการบรรยาย 

- ด าเนินการสนับสนุนโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยใช้
งบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งประกอบด้วย 
1) โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาท่ีต้องการเรียนเสริมนอกช้ัน
เรียนปกติ โดยจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดความ
สัมฤทธิผลในการเรียนรู้รายวิชาดังกล่าว 

1.1 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 99/2553 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โครงการ
ปริญญาตรี  
1.2 ตัวอย่างเค้าโครงบรรยายรายวิชา สส .
306 สัมมนาประเด็นปัญหาสังคม  
1.3 รายงานการประชุมอาจารย์โครงการ
ปริญญาตรี ประจ าเดือนตุลาคม 2553 วาระ
ที่ 3.5 การใช้เงิ นกองทุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ 2554  
1 . 4  บันทึกของโครงการปริญญาตรี 
วิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ศธ 0516.46/32 ลง
วันท่ี 12 มกราคม 2554  เรื่อง ขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ประจ าปีการศึกษา 2554  
1.5ตัวอย่างโครงการอบรมเสริมความรู้
รายวิชามธ . 151  คณิตศาสตร์ทั่วไประดับ
มหาวิทยาลัย 
1.6 ตัวอย่างโครงการทัศนศึกษาด้านการ
จัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
เอกการจัดการทรัพยากรทางสังคม
วัฒนธรรม  
1.7 ตัวอย่างโครงการศึกษาการจัดการทาง
สังคมและวัฒนธรรม  
1.8 ตัวอย่างรายง านการประเมินผลการ
อบรมโครงการอบรมเสริมความรู้รายวิชามธ. 
151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย  
1.9 ตัวอย่างภาพถ่ายการจัดนิทรรศการใน
รายวิชาสส .435  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 
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2) โครงการทัศนศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รวมทั้งได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆจาก
สถานท่ีจริง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
3) โครงการฝึกงานกับองค์กรภายนอก เพื่อจะได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง ในรายวิชาสส .503  การฝึกประสบการณ์การจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการ เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ เสนอ
ผลการประเมินต่อโครงการฯ อย่างสม่ าเสมอ 
           นอกจากน้ี โครงการระดับบัณฑิตศึกษา ที่ให้ผู้เรียนได้เลือกหัวข้อ
การท าวิทยานิพนธ์ตามความถนัดและความสนใจเป็นส าคัญแล้ว  ยังมี
กิจกรรมที่เป็นเวทีเปิดโอกาสให้ผู้เรียน/ศิษย์เก่าน าผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ
การวิจัย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีผู้วิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพน้ัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาได้แง่มุมมองท่ี
หลากหลาย ส าหรับน าไปปรับหรือประยุกต์ใช้กับการพัฒนาช้ินงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

(โครงการทัศนศึกษาจังหวัดน่าน)  
1.10 แบบประเมินผลการฝึกงาน (ส าหรับ
องค์กร/หน่วยงาน/อื่นๆ) โครงการศึกษาการ
จัดการทางสังคมและวัฒนธรรม  
1.11 โครงการวิจัยปรับปรุงหลักสูตรปริญญา
เอกสหวิทยาการ ปี 2549 
1.12 หลักสูตรปริญญาโท ฉบับปีการศึกษา
2550 
1.13 หลักสูตรปริญญาเอก ฉบับปีการศึกษา 
2550 
1.14 โครงการ Thesis Workshop 4 : 
คลีนิควิทยานิพนธ์ 
1.15 โครงการสัมมนาประ จ าปี 2553 
โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ 
1.16 โครงการสัมมนา”เวทีสตรีศึกษา
วิชาการ” 
1.17 โครงการจัดท า Web blog เพื่อเผยแพร่
งานวิจัยและสร้างเครือข่ายวิชาการของ
นักศึกษาปริญญาเอก 
1.18 โครงการสัมมนา “สหวิทยาการ” เรื่อง
วิจัยชุมชน : วิธีการและประสบการณ์ 

2. ทุกรายวิชา ของทุกหลักสูตร  มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
           อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเค้าโครงการบรรยายโดยระบุรายละเอียด
ดังนี้ วัตถุประสงค์ของรายวิชาลักษณ ะและการด าเนินการ การพัฒนาผล
การเรียนรู้ รูปแบบวิธีการสอนและการประเมินผล หัวข้อเนื้อหาหรือ
กิจกรรมในการเรียนแต่ละคาบ ตลอดจนหนังสือ ต าราที่ใช้อ่าน
ประกอบการเรียนการสอน  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะแจกเค้าโครงการบรรยาย
ให้กับนักศึกษาในคาบเรียนแรก และประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
หลายรูปแบบ ทั้งในระหว่างภาคการศึกษาและเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

แบบฟอร์ม 2.6-1 
2.1 เค้าโครงการบรรยายทุกรายวิชา
(หลักสูตรปริญญาตรี) 
2.2 ตารางสอบกลางภาคและปลายภาค
เรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2553  ของ
โครงการปริญญาตรี  
2.3 เค้าโครงการบรรยาย  
     (หลักสูตรปริญญาโท) 
2.4 เค้าโครงการบรรยาย  
     (หลักสูตรปริญญาเอก) 
 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียนหรือจากการท า
วิจัย 
         วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริงทั้งในและนอกช้ันเรียน โดยผ่านการเรียนการสอนในรายวิชา
แต่ละหลักสูตร ดังนี ้
หลักสูตรปริญญาตรี            

- การมอบหมายงานให้นักศึกษาจัดท ารายงานเพื่อน าเสนอในช้ันเรียน
โดยการหาข้อมูลจากเอกสารหรือข้อมูลจากการศึกษาดูงานนอก

แบบฟอร์ม 2.6-1 
3.1. ตัวอย่างเค้าโครงการบรรยายรายวิชา
มธ. 124 สังคมและเศรษฐกิจ  
3.2 ตัวอย่างเค้าโครงการบรรยายรายวิชา
สส.202 โลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมข้ามแดน  
3.3 ตัวอย่างเค้าโครงการบรรยายรายวิชา
มธ. 111 ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ 
สังคมและวัฒนธรรม  
3.4 บันทึกของโครงการปริญญาตรี ลงวันท่ี 
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สถานท่ี เช่น การอภิปรายและน าเสนอรายงานในประเด็นท่ีศึกษาใน
รายวิชามธ. 124 สังคมและเศรษฐกิจ การท าโครงงานในรายวิชาสส .
202 โลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมข้ามแดน และรายงานบันทึกการ
เดินทางภาคสนามในรายวิชามธ . 111  ประเทศไทยในมิติ
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม 

การฝึกปฏิบัติจริงนอกช้ันเ รียน ในรายวิชาสส .500 ฝึกภาคสนามและภาค
นิพนธ์ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามในสถานท่ีต่างๆ โดย
เลือกประเด็นท่ีสนใจศึกษา ออกแบบและก าหนดทิศทางการวิจัย รวมทั้ง
ลงมือปฏิบัติงานวิจัยตามที่ออกแบบไว้ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 2 หลักสูตร  

- รายวิชาที่ตอบสนองต่อความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และเน้น
ภาคปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ได้แก่ รายวิชา สต .666 และ 
สห.844  

- รายวิชาบัณฑิตสัมมนา  (สต.662 และ สห .845)ที่เป็นวิชาบังคับท่ีเน้น
การเรียนการสอนจากผลงานวิชาการ/การวิจัย ศึกษากรณีตัวอย่าง
และเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งนักศึกษาเสมือนผ่านกระบวนการเรียนการ
สอนที่ต้องท าการวิจัยและการน าเสนอในช้ันเรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และมีการวิพากษ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน   

- รายวิชาที่เป็นการท าการค้นคว้าอิสระหรือการท าวิทยานิพนธ์ 

1 กรกฎาคม 2553  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม
สัมมนาเปิดวิชาสส .500 ฝึกภาคสนามและ
ภาคนิพนธ์  
3.5 บันทึกของโครงการปริญญาตรี ท่ีศธ 
0516 .46 (1)/ 023  ลงวันท่ี 11  มกราคม 
2554 เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ในรายวิชา สส .500 ฝึกภาคสนามและภาค
นิพนธ์  
3.6 แนวทางการศึกษารายวิชาสส .500 ฝึก
ภาคสนามและภาคนิพนธ์ ปีการศึกษา 2553 
3.7 ค าอธิบายรายวิชา สต .666 หัวข้อวิจัย
ส่วนบุคคล วิชา สต .662 บัณฑิตสัมนาและ
สต.700 การค้นคว้าอิสระ /800 วิทยานิพนธ์ 
(หลักสูตรปริญญาโท) 
3.8 ค าอธิบายรายวิชา สห . 844 วิจัย
ภาคสนาม  วิชา สห .899 การศึกษาเฉพาะ
เรื่อง วิชา สห .845 บัณฑิตสัมนาและสห .
900 วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรปริญญาเอก) 
3.9 รายชื่อการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาปริญญาโทและเอก 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนกา รเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 
          วิทยาลัยฯ  มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้จากบุคคลภายนอกในด้านวิชาการที่ทันสมัย  เพื่อน าความรู้
และทักษะที่ได้ไปใช้ปฏิบัติได้จริง โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานและ
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในหลายลักษณะ ได้แก่ 

- การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีประสบการณ์มาร่วมสอนหรือ
บรรยายพิเศษให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากที่เรียนใน
ห้องเรียน 

- การส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับองค์กรภายนอก เพื่อจะได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง ในรายวิชาสส .503 การฝึกประสบการณ์ก ารจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการให้นักศึกษาเลือกประเด็นศึกษา
ตามความสนใจภายใต้หน่วยงาน /องค์กรภายนอกที่ให้ข้อมูลได้ โดย
นักศึกษาจะฝึกงานเป็นเวลา 45 วัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงาน
และองค์กรเหล่านั้นมีฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคสนามและมี
ส่วนร่วมในการให้คว ามรู้แก่นักศึกษา รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้
และการฝึกงานของนักศึกษาด้วย 

การน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์จากการรับฟังการบรรยายของวิทยากรและการ
เยี่ยมชมสถานท่ีจริง 

แบบฟอร์ม 2.6-1 
4.1 รายงานสรุปการให้ผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2553  
4.2 เค้าโครงการบรรยายรายวิชาที่มีอาจารย์
พิเศษร่วมสอน  
4.3 ตัวอย่างบันทึกเชิญอาจารย์พิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4.4 คู่มือการฝึกงานวิชาสส .503 การฝึก
ประสบการณ์การจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553  
4.5 รายชื่อองค์กรและหน่วยงานในรายวิชา
สส .503  การฝึกประสบการณ์การจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2553     
4.6 โครงการน านักศึกษาเยี่ยมชมหน่วยงาน/
สถานท่ีภายนอกสถาบัน  
4.7  ตัวอย่างโครงการน านักศึกษาเยี่ยมชม
หน่วยงาน/สถานท่ีภายนอกสถาบัน 
   - รายวิชาสส .351  กลุ่มชาติพันธ์ุในอนุ
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           นอกจากน้ี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ป็นแหล่งรวมคณาจารย์ 
นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนตามลักษณะความโดดเด่นของวิทยาลัยฯ ด้านนี้โดยเฉพาะอยู่
แล้ว 

ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
   - รายวิชามธ .111  ประเทศไทยในมิติ
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม 
   - รายวิชาสส .413  วัฒนธรรมและสังคม
ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
4.8 หนังสือเชิญบรรยายเป็นอาจารย์พิเศษ 
4.9 หนังสือเชิญเป็นอา จารย์ที่ปรึกษาและ
กรรสอบวิทยานิพนธ์ 
4.10 หนังสือเรียนเชิญและค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการระดับบัณฑิตศึกษา 

5. มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
             วิทยาลัยฯ โดย โครงการปริญญาตรี ได้จัดการสั มมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  
ตลอดจนมีการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบเพื่อให้ได้
มาตรฐาน มีความเที่ยงธรรมและเป็นกลางแก่นักศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้
ข้อสอบนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

แบบฟอร์ม 2.6-1 
5 . 1 บันทึกของโครงการปริญญาตรี 
วิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ศธ 
0516.46(1)/160 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2554 
เรื่อง ขอเชิญร่วมงานโครงการสัมมนา “สห
วิทยาการ”   
5.2  โครงการจัดการความรู้ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้
มาตรฐาน”     

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  ทุกภาคการศึกษา 
โดยการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า  3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
             ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ มี การเปิดการสอนระดับ
ปริญญาตรี 58 ราย วิชา  และปริญญาเอก 8 ราย วิชา รวมทั้งสิ้น 66 
รายวิชา ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา คะแนนไม่ต่ า
กว่า 3.51 และได้ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 

แบบฟอร์ม 2.6-2  
 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน  
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
             ภายหลังการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลัยฯ น าผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ เรียน
แจ้งให้ผู้สอนทราบเพื่อน าข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2554 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส่วนการน าผลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นกับ
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
           นอกจากน้ัน อาจารย์ผู้สอนไ ด้ร่วมระดมความคิด แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้เทคนิควิธีในการสอน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาการ
เรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาในท่ีประชุม  
           อย่างไรก็ตาม โครงการระดับบัณฑิตศึกษาไม่เพียงแต่การน าผลไป

7.1 บันทึกแจ้งผลการประเมินการเรียนการ
สอนให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา (ปริญญา
ตรีและปริญญาเอก) 
7.2 แบบรายงานสรุปการน าผลการประเมิน
การเรียนการสอนมาปรับปรุงหรือพัฒนาการ
เรียนการสอน  
7.3 รายงานการประชุมอาจารย์โครงการ
ปริญญาตรี ประจ าเดือนเมษายน 2554  
วาระที่ 3.1 การน าผลการประเมินการเรียน
การสอนมาปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2554  
7.4 รายงานการประชุมคณะ กรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/2554 วาระ 3.4 



รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน)   

                                                                                                     วิทยาลัยสหวิทยาการ  ปีการศึกษา 2553                                                                                      
 

               

49 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเท่านั้น 
แต่จะต้องน ามาพิจารณาด้านการคัดสรรอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษาต่อไป
ด้วย 

และครั้งท่ี 2/2554 วาระ 4.6 
7.5  รายงานการประชุมโครงการปริญญา
เอก ครั้งท่ี 2-3/2553 และครั้งท่ี 1/2554   
 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.7 :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการครบ 5 
ข้อตามเกณฑ์และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม  

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตอ ย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 
 

 

2. มีการน าผลจากข้อ  1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่ งเสริมทักษะ
อาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
 

 
 
 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร  เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
             1. โครงการฯ  มีการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยาก รทางด้าน
บุคลากรโดยการมีงบประมาณในการสนับสนุนบุคลากรของโครงการฯ เพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะอยู่ใน
ส่วนของงบประมาณพัฒนาอาจารย์ และงบพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่  
            2. โครงการฯ  มีงบประมาณในส่วนของฝ่ายการนักศึกษา  ที่ใช้ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต เช่น งบประมาณโครงการปฐมนิเทศ
โครงการมัชฌิมานิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศ งบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  งบ
กิจกรรมวิชาการ งบกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น 
            นอกจากนี้ โครงการระดับบัณฑิตศึกษา ยังส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาทางการท าวิทยานิพนธ์หรือบทความวิจัยต่างๆ เช่น   
          - คลนีิควิทยานิพนธ์ในรูปแบบกิจกรรม Thesis Workshop                     
          - การใช้สื่อพัฒนาความก้าวหน้า  โครงการ Web blog แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์และผู้สนใจด้านวิชาการ      
          - การจัดสัมมนาวิชาการ เปิดโอกาสใ ห้นักศึกษาน าเสนอเผยแพร่
ผลงาน/บทความวิทยานิพนธ์ หรือวิจัย  ที่ต้องอาศัย การวิพากษ์ สังเคราะห์
ความรู้ และการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น 

3.1  แผนงบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2553 และ 2554 
3.2 แผนงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
พิเศษปีงบประมาณ 2553  
3.3 แผนงบประมาณฝ่ายการนักศึกษา 
ปี 2553  
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน  หรือที่ประชุมระดับชา ติหรือ
นานาชาติ 
            โครงการฯ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุม
วิชาการที่เกิดขึ้นในท่ีต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศให้นักศึกษาได้รับรู้ 
เพื่อให้นักศึกษาท่ีมีความสนใจในการประชุมวิชาการสามารถเข้าร่วมใน
ประเด็นต่างๆ ได้ 
               

4.1. หนังสื อเลขท่ี ศค .222/2554  ลง
วันท่ี 5  พฤษภาคม เรื่องการจัด
นิทรรศการ “ราชภัฏ IT FAIR ครั้งท่ี 6 
4.2.หนังสือเลขท่ี ลป 003 /ว441 ลง
วันท่ี 29  เมษายน 2554  เรื่องการ
ประกวดการเขียนเรื่องสั้น  
4.3.หนังสือเลขท่ี ศธ.0526.02/00384 
ลงวันท่ี 5 เมษายน 2554 เรื่องขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Eastern Regional Organization for 
Public Adminisstration (EROPA) 
คร้งท่ี 23  
4.4 ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่องประชาสัมพันธฺการ
ประชุมวิชาการของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ครั้งท่ี 3) 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 
            โครงการฯ มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา โดยงบประมาณที่น ามาจัดกิจกรรมนั่นอยู่
ในส่วนของงบประมาณของฝ่ายการนักศึกษา เ ช่น โครงการค่ายสร้างตนสห
วิทย์ โครงการสหวิทย์จิตอาสา การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนากับวัดต่างๆ เป็นต้น 

5.1.แผนงบประมาณฝ่ายการนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2553  
 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา  และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 

 

7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และ
มีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  
          วิทยาลัยฯ โดยเฉพาะนักศึกษาในโค รงการปริญญาเอกส่วนใหญ่จะ
เป็นอาจารย์และนักวิชาการที่มาศึกษา จึงท าให้โครงการฯ เน้นกิจกรรมที่จะ
มาช่วยเสริมทางด้านพัฒ นาทักษะการเขียนและจัดท า บทความ  เช่น 
โครงการ Web blog ที่ใช้สื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนางานเขียน 
เสมือนเรียนรู้รวมกันในช้ันเรียน มีการวิพากษ์และการสังเคราะห์ความรู้จาก
บทความที่เข้ามาแลกเปลี่ยน  เพื่อความก้าวหน้าต่อการจัดท าบทความ
วิทยานิพนธ์หรือวิจัย ที่จ าเป็นต่อการน าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่บทความใน
วารสารเป็นล าดับต่อไป 

7.1 โครงการจัดท า Web blog  เพื่อ
เผยแพร่งานวิจัยและสร้างเครือข่าย
วิชาการของนักศึกษาปริญญาเอก 
 
 
 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน) 
วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2553 

52 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.8 :  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ  

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 3 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาท่ี
ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
              วิทยาลัยฯ  ได้ ถือหลักการ ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทย าลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 นอกจากน้ี ยังมีกรอบที่ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต
บัณฑิตอังพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีเป็นแนวทางในการถือ
ปฏิบัติและฐานในการพัฒนานักศึกษา 

1.1. ข้อบังคับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547  
1.2 กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอังพึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
( ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 
6/2552 เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2552)  

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมตามข้อ  1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังสถาบัน 
              มหาวิทยาลัย ฯ ได้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทางเว็บไซต์ 
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี คู่ มือนักศึกษาใหม่ คู่มือวินั ยนักศึกษา   
นอกจากน้ี การก าหนดกรอบพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นเพีย ง
เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น เท่านั้น  ซึ่งในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยฯ และ
ทางวิทยาลัยฯ ได้มีการหล่อหลอมนักศึกษา ท้ังในด้านการท ากิจกรรม
นักศึกษา ด้านวินัยและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้ น  อีกทั้ง  
โครงการฯยังมีการประชาสัมพันธ์โดยการติดบอร์ด ด้านหน้าโครงการ  เพื่อ
เป็นการเผย แพร่พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ นักศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

2.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า
ด้วยเรื่องวินัยนักศึกษา  
2.2 รูปถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่
ชัดเจน 
             วิทยาลัยฯ โดย โครงการ ปริญญาตรี มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ มี ธรรม
ประจ าจิต  มีความรู้ มีความสามารถในการท างาน  และมีความเป็น
ธรรมศาสตร์   เช่น โครงการสหวิทย์จิตอาสา ,โครงการค่ายสร้างตน สหวิทย์,
โครงการการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
              ดังนั้น กิจกรรมที่ทางโครงการฯ ได้จัดขึ้นนั้นก็เพื่อส่ง เสริมให้

3.1 โครงการสหวิทย์จิตอาสาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ าท่วมภาคใต้  
3.2บันทึกข้อความโครงการฯ ท่ี ศธ 
0516 .46(1)/797 ลงวันท่ี 24 พ.ย.53 
เรื่องขออนุมัติโครงการค่าใช้จ่าย
โครงการ “ค่ายสร้างตนสหวิทย์ ครั้งท่ี 1  
3.3 บันทึกข้อความโครงการฯ ท่ี ศธ .
0516 .46 (1)/168  ลงวันท่ี 3 มี.ค.54 
เรื่อง ขอส่งแบบสรุปโครงการและ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

นักศึกษามีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีขึ้น เพียงแต่ มิได้มีรูปแบบ
ของแผน และก าหนดตัวบ่งช้ีกับเป้าหมายการวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเ ฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
(84 พรรษา)  
 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายท่ีก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 
 

 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ย วกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย  
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 
               วิทยาลัยฯ โดยโครงการปริญญาตรี ได้มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการกล้าดี กล้างาม กล้าคุณธรรม ในกิจกรรม เพาะกล้า พันธุ์เก่ง เพลง
พื้นบ้าน ซึ่งนัก ศึกษาของโครงการฯได้เข้าร่วมในฐานนะตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปางในการเข้าแข่งขันร้องเพลงพื้นบ้าน 
และได้รับรางวัลชมเชย 

แบบฟอร์มที่ 2.8-2 
5.1ใบประกาศเกรียติคุณของนักศึกษา 
 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมนิจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ.1 : ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ปี 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน: 
 โดยการแปลงบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 100 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
 4.1 ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

51 
X 100 = 83.61 

61 

 4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 

83.61 
X 5 = 4.18 

100 

5. ผลการด าเนินงาน: 
ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

            จากผลส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตรุ่นปี
การศึกษา 2552 ของกองแผนงานพบว่า มีผู้ตอบแบบส ารวจ 76 คน 
จากจ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 91 คน  
โดยมีจ านวนที่ศึกษาต่อ 15 คน คงเหลือผู้ตอบแบบส ารวจหลังหักยอด
ศึกษาต่อเท่ากับ 61 คน แยกออกจ านวนยังไม่ท างาน 10 คน และที่ได้
งานท า/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา มี
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 83.61  และเมื่อเทียบ 5 คะแนนเต็มเป็น
ร้อยละ 100  จะได้คะแนนประเมิน 4.18  ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย   
  

1. ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและการมี
งานท า ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รุ่นปีการศึกษา 
2552 จ าแนกตามกลุ่มสาขา คณะและข้อมูล
การมีงานท า  (ที่มา : กองแผนงาน ข้อมูล
ส ารวจติดตามบัณฑิตมีงานท ารอบ 12 เดือน 
พฤษภาคม 2554) 
2. แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีสมศ.1 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 44.00 36.11 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 83.61 4.18 บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 83.61 4.18 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ.2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน: 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 

 
 

 

5. ผลการด าเนินงาน: 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ที่มา: จากกองแผนงาน มธ. 
              ในปีการศึกษา 2552 จากการประเมินคุณภาพบัณฑิตทุก
ระดับการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่
ครอบคลุมครบท้ัง 5 ด้าน ผลคะแนนประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  
                   

1.แบบฟอร์มตัวบ่ช้ี สมศ.2 
2.ตารางผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาก
การประเมินบัณฑิตและจ านวนบัณฑิตที่
ได้รับการประเมินทั้งหมดของการส ารวจ
ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต 
มธ.รุ่นปีการศึกษา 2552 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4.00 3.89 3.89 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4.00 3.89 3.89 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ.3  :  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน: 
 โดยการแปลง ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 
 ค่าร้อยละของ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผ ยแพร่ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 25 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ: 
4.1 ค านวณค่าร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

0.75 
X 100 = 9.38 

8 

 4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได  

9.38 
X 5 = 1.88 

25 

5. ผลการด าเนินงาน: 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

    ในปี พ.ศ.2553  วิทยาลัยฯ มีจ านวนบทความ วิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทของปีท่ีผ่านมา  3 เรื่อง 
ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการสตรีและเยาวชน ศึกษา ฉบั บท่ี 2  เมื่อ
เทียบตามเกณฑ์ สมศ .ที่มีการปรับค่าน้ าหนักให้เป็นไปตาม เกณฑ์ใหม่
ของ สมศ . จึงท าให้ตัวบ่งช้ีนี้มีคะแนนเป็น 1.88 ที่จะต้องด าเนินการ
ปรับปรุง 

1.แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี สมศ.3 
2.ใบรับรองการส าเร็จการศึกษาของส านัก
ทะเบียนและประมวลผล 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 1.00 36.36 1 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 9.38 1.88 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 9.38 1.88 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ.4 :  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลติ  

3. เกณฑ์การประเมิน: 
 โดยการแปลงร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรเ่ป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 
 ค่าร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรท่ี่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
4.1 ค านวณค่าร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

0.50 
X 100 = 25.00 

2 
 4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได  
25.00 

X 5 = 2.50 
50 

5. ผลการด าเนินงาน : 
ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

             ในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาของโครงการปริญญาเอก 
ส าเร็จการศึกษา 2 คน  โดยบทความวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในช่วง
ปี พ.ศ. 2553 ของวารสารวิชาการระดับชาต ิเป็นภาษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ 1 บทความ คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายและผลงานท่ีผ่านมาทุกป ี แต่เมื่อเทียบ 5 คะแนน
เต็มเป็นร้อยละ 50 ท าให้คะแนนประเมินเท่ากับ 2.50 

1.แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี สมศ.4 
2.ใบรับรองการตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์ใน
วารสารวิชาการ 
3.ข้อมูลสืบค้นศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสาร
ไทย TCI 
4.บัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. ใบรับรองการส าเร็จการศึกษาของส านัก
ทะเบียนและประมวลผล 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 100.00 3 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 37.50 3.75 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมนิจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 25.00 2.50 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ.14 :  การพัฒนาคณาจารย์ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน: 
โดยการแปลงผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

ค่าผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = 6 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
4.1 ค านวณผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 

68 
= 2.89 

23.5 

 4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได  

2.89 
X 5 = 2.41 

6 

5. ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

              ในปีการศึกษา 2553  วิทยาลัยฯ มีจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการจ านวนท้ังสิ้น 23.5 คน โดยแยกเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง 19.5 และ
ลาศึกษาต่อ 4 คน  คิดสัดส่วนผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า ทั้งสิ้น 2.89 : 1 ท าให้บรรลุเป้าหม าย แต่เมื่อ
เทียบ 5 คะแนนเต็มเท่ากับ 6 แล้ว จะได้คะแนนประเมิน 2.41 คะแนน 
โดยจะต้องมีการด าเนินการปรับปรุงในตัวบ่งช้ีนี้ต่อไป 

1. แบบฟอร์มที่ 2.2 และ 2.3-1 และ
แบบฟอร์มที่ 2.2 และ 2.3-2 
 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

 3.00   

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 2.70 ค่าเฉลี่ย 2.89 2.41 บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 2.70 ค่าเฉลี่ย 2.89 2.41 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ มธ.1 :  คะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักศึกษาใหม ่

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า  

3. เกณฑ์การประเมิน: 
โดยการแปลงคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักศึกษาใหม่เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักศึกษาใหม่ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 58 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 

4.1 ค านวณคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักศึกษาใหม่ 

5,458.92 
= 36.39 

150 

 
 4.2  แปลงคะแนนเฉลี่ยที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได  

36.39 
X 5 = 3.14 

58 

5. ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

            ในปีการศึกษา 2553 นักศึกษาใหม่ที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET 
เท่ากับ 36.39  เมื่อเทียบ 5 คะแนนเต็มเป็น 58 คิดเป็นคะแนน
ประเมินเท่ากับ 3.14 

1.ผลคะแนนเฉลี่ย O-NET นักศึกษาใหม่ 
2553  
2.แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี มธ.1  
 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

 42.71   

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 42.00 ค่าเฉลี่ย 36.39 3.14 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 42.00 ค่าเฉลี่ย 36.39 3.14 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ มธ.2  : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (ปริญญาตรี) 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
ค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 85 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
         4.1 ค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (ระดับปริญญาตรี) 

87 
X 100 = 80.56 

108 

   4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  คะแนนที่ได  

80.56 
X 5 = 4.74 

85 

5. ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

               ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ คาดว่าจะมีนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา จ านวน 111  คนจากจ านวนรับเข้า แต่มีนักศึกษา
ที่ลาออกจ านวน 3 คน ระหว่างปีการศึกษาช้ันปีท่ี  1 จึงท าให้
จ านวนนักศึกษารุ่นเดียวกันกับท่ีจะส าเร็จการศึกษาเมื่อมี
สถานภาพเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 คงเหลือ 108 คน และมีจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา 87  คน คิดเป็นร้อยละ 80.56  ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดและเมื่อเทียบ 5 คะแนนเต็มเป็นร้อยละ 85  จะ
ได้คะแนนประเมิน 4.74 คะแนน  

1. รายชื่อนักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   
ช้ันปีท่ี 1(นักศึกษารหัส 50)  
2. รายชื่อนักศึกษารหัส 50 เมื่อมีสถานภาพ
เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2  
3. รายชื่อนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  
4. รายชื่อนักศึกษาท่ีไม่ส าเร็จการศึกษา  

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 49.08 75.96   

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.56 4.74 บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.56 4.74 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ มธ.3 :  ร้อยละของวิชาท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 

2. ชนิดของตัวบ่งชี:้ ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงร้อยละของวิชาที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
ค่าร้อยละของวิชาที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 15 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ: 
         4.1 ค านวณค่าร้อยละของวิชาท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 

1 
X 100 = 1.52 

66 

   4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
   คะแนนที่ได  

1.52 
X 5 = 0.51 

15 

5. ผลการด าเนินงาน: 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

               ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ได้เปิดการเรียนการสอน 
ซึ่งมีเพียง 1 วิชา คือ วิชา สส.437  ทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงของโครงการปริญญาตรีที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบการเรียนการสอนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของ
เนื้อหาวิชาจากจ านวนวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 66 วิชา คิดเป็น ร้อยละ 
1.52 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมาย  และเมื่อเทียบ 5 คะแนนเต็มเป็นร้อยละ 
15 ท าให้คะแนนประเมินเท่ากับ 0.51 
 

1. เค้าโครงการบรรยายรายวิชา สส.437   
2. เอกสารหน้าเว็บไซต์ยูทูบที่มีรายละเอียด
เกี่ยวข้องกับบทเรียนในรายวิชา สส.437  
3. แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี มธ. 3  
 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 3.51 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 1.52 0.51 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 1.52 0.51 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ มธ.4 :  ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีภาระงานสอนเป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
(4 วิชาต่อปีหรือเทียบเท่า) 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงร้อยละของอาจารย์ที่มีภาระงานสอนเป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 
ค่าร้อยละของอาจารย์ที่มีภาระงานสอนเป็นไปตามเกณฑ์ ภาระงานสอนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ท่ีก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 93 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ: 
4.1 ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ท่ีมีภาระงานสอนเป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(4 วิชาต่อปีหรือเทียบเท่า) 
18 

X 100 = 92.31 
19.5 

 4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได  

92.31 
X 5 = 4.96 

93 

5. ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

               เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย ภาระงานสอนของอาจารย์โครงการปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2553 พิจารณาจากงานสอน งานวิจัย งานวิชาการได้แก่ 
งานเขียนหนังสือ /ต ารา งานตีพิมพ์บทความวิจัย /บทความวิชาการ 
และงานการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ งานบริการวิชาการ/
บริการสังคมและงานบริหาร โดยการคิดภาระงานอ่ืนเทียบเคียงกับงาน
สอน ตามประกาศมหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินฯพนักงานมหาวิทยาลัยวิชาการ เพื่อใช้การเลื่อนขั้น
ค่าจ้างประจ าปี 
              ดังนั้น ในปีการศึกษา 2553 อาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ ท่ีมี
ภาระงานเป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (4 
วิชาต่อปีหรือเทียบเท่า) เท่ากบั 18 คน จากจ านวนอาจารย์ปฏิบัติงาน
จริง 19.5 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31  ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมาย แต่เมื่อ
เทียบ 5 คะแนนเต็มเป็นร้อยละ  93 จะท าให้คะแนนประเมินเท่ากับ 
4.96 

1. ตารางสรุปภาระงานสอนของอาจารย์
ประจ าวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2553  
2. บันทึกข้อความ กองการเจ้าหน้า ที่ ลง
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ประกาศฯ 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ
พนักงานมหาวิทยาลัยวิชาการ เพื่อใช้การ
เลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าปี  
3. แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี มธ. 4  
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6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

 100   

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 92.31 4.96 บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 92.31 4.96 บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1: ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา 
            วิทยาลัยฯ ได้จัดให้ มีบริการให้ค าปรึกษาทั้งในด้านวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา ดังนี ้
            1. โครงการปริญญาตรี  
                1.1 มีการจัดตารางเวลาบริการให้ค าปรึกษาทั้งในด้าน
การเรียนและการใช้ชีวิตส่วนตัวแก่นักศึกษาซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถ
ทราบช่วงเวลาในการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าปรึกษา 
                1.2 มีระบบการจัดตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีเหมาะสมโดย
ค านึงถึงสัดส่วนความเหมาะสมอาจารย์ที่ปรึกษาต่อจ านวนนักศึกษา 
เพื่อให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ 
           2. โครงการปริญญาโท จัดให้มีตารางเวลาเพื่อให้นักศึกษา
เข้าพบเพื่อปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
           3. โครงการปริญญาเอก ผู้อ านวยการโครงการจะแจ้งการนัด
หมายกับนักศึกษาผ่านทาง E-Mail ของนักศึกษาเพื่อให้ค าปรึกษา
ทางด้านวิชาการ 

1.1 ตาราง Office hour ประจ าภาคเรียนที่
1-2/2553 ของโครงการปริญญาตรี  
1.2 รายชื่ออาจารย์และจ านวนนักศึกษาในที่
ปรึกษา  
1.3 ตาราง office hour ให้ค าปรึกษาการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระโครงการ 
ปริญญาโท 
1.4 ตัวอย่าง E-mail จาก ผอ.โครงการ
ปริญญาเอก แจ้งการนัดหมายนักศึกษา 
เพื่อให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
             วิทยาลัยฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  
อาทิเช่น ปฏิทินการศึกษา ทุนวิจัย ทุนการศึกษา ในหลายช่องทาง
เพื่อให้นักศึกษาสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง ซึ่งช่องทาง ในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา มีดังนี้ 
            1. ทาง เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ  และของ
โครงการฯ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการรับ
บริการข้อมูลข่าวสาร 
            2. มีการด าเนินการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้
นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ทีน่ักศึกษาสามารถรับบริการข้อมูล ข่าวสารได้โดยตรง  

2.1. ตัวอย่าง หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ  และ 
ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงกา ร
ปริญญาตรี และวิทยาลัยฯ 
2.2 บันทึก สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษ าที่ 
ศธ .0516 .93 /70 เรื่อง ขอเชิญร่วมจัด
กิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงจิตวิญญาณความ
เป็นธรรมศาสตร์ 
2.3บันทึกงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
ที่ ศธ . 0516.0423/ว . 053 ลงวันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
คัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับรางวัลเรียนดี 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

                ประจ าปี 2553  
2.4.บันทึก ศูนย์อาสาสมัคร มธ. (กองกิจการ
นักศึกษา ) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์โคร งการธรรมศาสต ร์อาสา
เพื่อชุมชนปี 2  
2.5.ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง
รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น หรือสร้างช่ือเสียงให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553  
2.6 บันทึก งาน พัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ท่ี ศธ .
0516 .49/อ.694 เรื่อง รับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีเพื่อเสนอช่ือรับ
ทุนการศึกษา.... 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา 
             วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ดังนี้ 
             1. กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ/ทางสังคม 
มีการส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี 
โดยการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานแก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
             2. กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพที่จัดส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  โครงการปริญญาตรี ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์การจัดการทางวัฒนธรรม (รายวิชา สส. 503) ทั้งในและ
นอกสถาบัน เพื่อเป็นการฝึกการท างานร่วมกับ องค์กร/หน่วยงาน/
มูลนิธ/ิอื่นๆ ตามความเหมาะสมของหลักสูตร โดยมีการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเข้าร่วมฝึกงานในแต่ละครั้ง 
             ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดสัมมนา / เสวนาทาง
วิชาการ  เพื่อเป็นช่องทางแก่ นักศึกษา และศิษย์เก่าได้ น าเสนอ
ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์  และแลกเปลี่ยนมุมมองทางวิชาการ
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา รวมถึงช่องทางของการสร้าง
งานหรือการประยุกต์ในด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า อีกท้ัง  
ข้อเสนอแนะ /ข้อคิดเห็น ในวิธีการ ต่างๆ ที่จะช่วยเสริมในด้านการ
พัฒนาวิชาการของวิทยาลัยฯ ต่อไป 
              
       

3.1.แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี สกอ .3.2 (พร้อม
โครงการแนบ) 
3.2.คู่มือการอบรมภาษาอังกฤษ English 
for Career Preparation for Job 2010  
3.3 โครงการสัมมนาเรื่อง "วิจัยชุมชน : 
วิธีการและประสบการณ์" (15 มี.ค.54) 
3.4 หนังสือเลขท่ี ศธ .0516.46/885 (วันท่ี 
10 พ.ย. 53)  และศธ.0516.46 /938 (วันท่ี 
24 พ.ย 53) โครงการ ปริญญาต รี เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน  
3.5 หนังสือเลขท่ี พณ 0301/964 ส านักงาน
เลขานุการกรมการต่างประเทศ (วันท่ี 29 
พ . ย . 53) และ  พร 001/1249 สถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (วันท่ี 20 ธ.ค 
53) เรื่องตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 
3.6 หนังสือเลขท่ี ศธ.0516.46/217 (วันท่ี 1 
มี.ค.53 ) และศธ .0516 .46/222 (วันท่ี 9 
มี.ค.53) โครงการปริญญาตรี     เรื่อง  ขอ
รายงานตัวนักศึกษาเข้าฝึกงาน 
3.7 คู่มือการฝึกงานวิชา สส.503              
ฝึกประสบการณ์การจัดการทางวัฒนธรรม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2553 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
   วิทยาลัยฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

ต่อศิษย์เก่า ดังนี ้
   1. มีการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าและมีเว็บไซต์ของ

4.1. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าโครงการปรญิญาตร ี
โท และเอก 
4.2. ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
วิทยาลัยสหวิทยาการ และเว็บไซด์โครงการ
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โครงการฯ ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่า อีกท้ังยังมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ Face book ของโครงการฯ 
เพื่อเป็นช่องทางการในการประชาสัมพันธ์และการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกและรวดเร็ว เช่น ข้อมูลกิจกรรมการ
สัมมนาวิชาการ ข่าวสารวิชาการเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
   2. มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์เป็นระยะๆ เพื่อให้ศิษย์เก่าสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่ละครั้ง ในการเสริมสร้างประสบการณ์
และความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์เก่า ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง  
และระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน 

ปริญญาตร ี(www.cislumpang.tu.ac.th)   
4.3  Facebook soc sic  
4.4 โครงการสัมมนาเรื่อง "วิจัยชุมชน : 
วิธีการและประสบการณ"์ (15 ม.ีค.54) 
4.5 รายชื่อนักศึกษาและศิษย์เ ก่า(โครงการ
ปริญญาเอก ) ที่เข้าร่วมโครงการเสวนา
วิชาการ เรื่อง “เปลี่ยนมุมมอง สะท้อน
ปัญญา” 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
          วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อใ ห้ศิษย์เก่า
มีส่วนร่วมสัมมนาในโครงการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
กิจกรรม พัฒนาความรู้ด้านประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
         1. ระดับปริญญาตรี โครงการ “ธรรมศาสตร์ตลาดวิชาการ              
สหวิทยาการ”  
         2. ระดับบัณฑิตศึกษามีการจัดสัมมนา- เสวนา ทางวิชาการ
ให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 
         ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ไม่ได้มีไวเ้พียงเพ่ือบริการที่เสริม
ทักษะส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าของแต่ละโครงการเท่าน้ัน ยังเป็น
การขยายผล ที่สืบเนื่องไปถึงการบริการเผยแพร่สู่สังคม และสร้าง
เครือข่ายด้านวิช าการอีกด้วย เช่น โครงการ จัดท า Web blog                 
เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและสร้างเครือข่ายวิชาการของนักศึกษาปริญญา
เอกสหวิทยาการ (เริ่มต้นตั้งแต่ ต.ค.53-มี.ค.54) รวมถึงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมในรูปแบบที่รวมกลุ่มนักศึกษาทุกระดับการศึกษา และ
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรม  เช่น 
โครงการสัมมนาเรื่อง "วิจัยชุมชน : วิธีการและประสบการณ์ " เมื่อ
วันท่ี 15 มีนาคม 2554 ซึ่งวิทยากรและผู้ร่วมสัมมนาท่ีได้น าเสนอ
กรณีตัวอย่าง /วิธีการพร้อมประสบการณ์ที่หลากหลายกับการสร้าง
ผลงานวิชาการ  โดยใช้สถานท่ีโครงการปริญญาตรี  มธ.ศูนย์ล าปางใน
การจัดงานเป็นหลัก กับการถ่ายทอดผ่านระบบ Teleconference เพื่อ
เอื้ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาได้
เข้ามีส่วนร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนมุมมองด้านวิชาการและวิชาชีพด้วย 

5.1 หนังสือเชิญและรายชื่อศิษย์เก่าเข้าร่วม
ฟังโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “เปลี่ยน
มุมมอง สะท้อนปัญญา” 
5.2 บันทึกข้อความ โครงการและ
งบประมาณโครงการ “ธรรมศาสตร์ตลาด
วิชาการสหวิทยาการ ” ภาคการศึกษาที่ 
2/2553  
5.3.แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีสกอ.3.2 (แนบโครงการ 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 
5.4 โครงการจัดท า Web blog เพื่อเผยแพร่
งานวิจัยและสร้างเครือข่ายวิชาการของ
นักศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ (ต.ค.53-
มี.ค.54) 
5.5 โครงการสัมมนาเรื่อง "วิจัยชุมชน : 
วิธีการและประสบการณ์" (15 มี.ค.54) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ  1 – 3 ทุกข้อ
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
            ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ได้ประเมิน ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ ตามระบบกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งได้ท าการ ประเมินคุณภาพ

6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการระบบกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  
6.2 แบบประเมินการฝึกงาน (ส าหรับ
องค์กร/หน่วยงาน/มูลนิธ/ิอื่นๆ)  
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ของการบรกิารรวมทุกข้อที่ผ่านมาตลอดปีการศึกษา พบว่า 
            1. โครงการ ปริญญาตรี มีระบบการติดตามปร ะเมินผลการ
ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ เพื่อจะได้น ามาเป็นข้อมูลในการวางแผน
ส าหรับ จัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ให้เหมาะสมแก่
นักศึกษาต่อไป  ผลสรุปจากคะแนนประเมินสูงกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 โดยมีการประเมิน 2 ส่วน คือ  
             1.1  การให้องค์กร /หน่วยงาน /มูลนิธิ /อื่นๆ  ประเมิน
นักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกประสบการทางวิชาชีพขององค์กรหรือ
หน่วยงานนั้นๆ 
             1.2  การให้อาจารย์ผู้สอนประเมินนักศึกษาที่เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินของรายวิชา 
สส.503 ฝึกประสบการณ์การจัดการทางวัฒนธรรม  

2. โครงการระดับบัณฑิตศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม เพื่อให้
นักศึกษาท่ีมาเข้าร่วมงาน/กิจกรรมประเมินคุณภาพการบริการและ
ความพึงพอใจ สรุผลคะแนนเฉลี่ย 4.22 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน             

6.3 แบบประเมินการฝึกงาน (ส าหรับ
อาจารย์)  
6.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการ จากโครงการต่างๆ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพั ฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของ
นักศึกษา 
             จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการนั้น  
วิทยาลัยฯ ได้ น าผลการประเมิน ดังกล่าว รายงานต่อ ที่ประชุม
ประจ าเดือน  เพื่อเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และ ปรึกษาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องของการให้บริกา รระบบกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร อันจะน าไปสู่ แนวทางการ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นอกจากนี้แล้ว
ยังได้มีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

7.1 รายงานการประชุมประจ าเดือนเมษายน 
2554 ของโครงการปริญญาตรี  
7.2 แผนพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกการ
ให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  
 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

2. ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน  5 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
              วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบ ลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มธ .และให้มีความ
สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี ้
               1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
      มีการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนานิสัยในก ารประพฤติ  อย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรมโดยการให้นักศึกษาจัดท าโครงการเพื่อเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบท้ังในเรื่องส่วนตนและส่วนรวม อีกท้ังกิจกรรมดังกล่าวยังส่งเสริม
ให้นักศึกษาสามารถปรับตัว  รวมถึงการฝึกการท างานร่วมกั นในสังคม               
ซึ่งมีโครงการค่ายสร้างตนสหวิทย์ ครั้งท่ี 1 และโครงการสหวิทย์จิตอาสา    
               1.2 ด้านความรู้ 
      ส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดและการน าเสนอข้อมูล 
การวิเคราะห์จ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการ
ต่างๆสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยทางโครงการฯได้จัดโค รงการสัมมนา
คณะกรรมการนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาในส่วนท่ีนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และท าการปรึกษา 
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการท ากิจกรรมในครั้งต่อๆไป เพ่ือให้
กิจกรรมพัฒนานักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
               1.3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  
       ส่งเสริมให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้น า ความสามารถในการวางแผน
และความรับผิดชอบ ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม และการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการส่งเสริมให้นักศึกษา
เขา้ร่วมในโครงการค่ายนักกิจกรรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ เกิดการวางแผน และสร้างเครือข่ายในการท างานของ
นักศึกษา นอกจากน้ีทางโครงการฯยังได้จัดโครงการ “เมื่อเธอมาเธอก้าว
อย่างมั่นใจ เมื่อเธอไปหัวใจยังผูกพัน รับเพื่อนใหม่สหวิทย์ 53” เป็นโครงการ
ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผน ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม การฝึก
ทักษะการท างานร่วมกันของนักศึกษา  

1.1 เอกสารกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอัน
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
( ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2552 เมื่อวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552) 
1.2 แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีสกอ . 3.2 (แนบ
โครงการระดับบัณฑิตศึกษา) 
1.3 บันทึกข้อความ ที ่ศธ.0516.46(1)/797 
ลงวันท่ี 24 พ.ย.53 เรื่องขออนุมัติโครงการ
ค่าใช้จ่ายโครงการ“ค่ายสร้างตนสหวิทย”์ 
ครั้งท่ี 1  
1.4 โครงการสหวิทย์จิตอาสาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน าท่วมภาคใต้  
1.5 บันทึกข้อความทีศ่ธ 0516.46(1)/622 
ลงวันท่ี 16 กันยายน 2553 เรื่อง ขอ
อนุมัติโครงการสัมมนาคณะกรรมการ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 พร้อม
งบประมาณ         
1.6 เอกสารประกอบการสัมมนา
คณะกรรมการนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2553  
1.7 บันทึกข้อความโครงการฯ  ที่ ศธ .
0516.46 (1)/158 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2554 เรื่องขอส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม
ค่ายนักกิจกรรม ม หาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์รุ่นที่ 5  
1.8 บันทึกข้อความโครงการฯ ท่ี ศธ .
0516.46 (1)/411 ลงวันท่ี 1 ก.ค.53 เรื่อง 
ขออนุมัติโครงการพร้อม งบ ประมาณ 
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               1.4 ด้านทักษะทางปัญญา 
      การส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมทางสังคม 
โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อให้ นักศึกษาทราบถึงกระบวนการ
การท างาน และมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งให้นักศึกษาเป็น
นักศึกษาท่ีมีคุณภาพ เช่น โครงการ Open House  โครงการแสดงละคร
การเมืองเรื่อง “บทบาทนักศึกษากับการเมืองไทย” 
      ในระดับบัณฑิตศึกษา ได้จัด ท า Web blog เพื่อเผยแพร่งานวิ จัยและ
สร้างเครือข่ายชุมชนทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ  
               1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
      โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษท้ังการพูด และการ เขียนเพื่อใช้การสมัครงาน             
เพื่อประโยชน์ ของนักศึกษา  และโครงการสอนน้องร้องเพลง ธรรมศาสตร์ 
เป็นต้น 

“เมื่อเธอมาเธอก้าวอย่างมั่นใจ เมื่อเธอไป
หัวใจยังผูกพันรับเพื่อนใหม่สหวิทย์ 53”  
1.9  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สมัครงาน 
1.10 คู่มือการอบรมภาษาอังกฤษ 
English  For Career Preparation 
Jobs 2010  
1.11 บันทึกข้อความโครงการ ปริญญาตรี  
ที่ ศธ 0516.46( 1)/ 528 ลงวันท่ี 11 
สิงหาคม 2553 เรื่องขออนุมัติโครง การ
พร้อมงบประมาณโครงการสหวิทย์ Open 
House 2010  
1.12 บันทึกข้อความโครงการ ปริญญาตรี 
เรื่อง ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
โครงการแสดงละครการเมืองในเรื่อง 
“บทบาทนักศึกษากับการเมืองไทย”  
1.13 บันทึกข้อความโครงการฯ ท่ี ศธ 
0516.46(1)/599 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 
2553 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ “สอนน้อง
ร้องเพลงธรรมศาสตร”์ 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 
             วิทยาลัยฯ โดย โครงการปริญญาตรี มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และก าหนดเป้าหมาย
และตัวบ่งช้ีความส าเร็จในการท ากิจกรรมของนักศึกษา  โดยการจัดโครงการ
สัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาเพื่อให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่คณะกรรมการนักศึกษา เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินกิจกรรมของ
นักศึกษา 

2.1.บันทึกข้อความโครงการปริญญาตรี  ที่ 
ศธ 0516.46(1)/622 ลงวันท่ี16 กันยายน 
2553 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสัมมนา
คณะกรรมการนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2553 พร้อมงบประมาณ  
2.2.เอกสารประกอบการ โครงการสัมมนา
คณะกรรมการนักศึกษา ประจ าปี 2553 
ระหว่าง วันท่ี 2-3 เม.ย.2554  
2.3.รายงานสรุปการสัมมนาคณะกรรมการ 
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 
 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย  5 ประเภทส าหรับระดับ
ปริญญาตรี  และอย่างน้อย  2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษาจาก
กิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
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- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
             วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การท างานในรูปแบบต่างๆ เช่น 
                 โครงการปริญญาตรี 
             1. ให้นักศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงาน  เพื่อให้นักศึกษารับรู้
ร่วม กัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการวางแผนการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ     
             2. มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมแกนน านักศึกษาอาสาสมัคร
บริการชุมชนและสังคม ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร โดยศูนย์อาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

         3. มีการสร้างเครือข่ายระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์
เก่า ตลอดจนประชาคมในจังหวัดล าปาง 

 
             โครงการระดับบัณฑิตสตรีศึกษา 

            1. ให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ท่ีเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลงาน  
แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าและกระตุ้นให้นักศึกษาได้ด าเนินการงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักศึกษาปริญญา
เอกสหวิทยาการ ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก เพื่อเปิดมุมมองด้านความรู้
และความร่วมมือในวงการวิชาการต่อไป (โครงการ Web Blog) 

         2. โดยลักษณะของวิทยาลัยฯ จะ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
ค่อนข้างเป็นการสร้ างเครือข่ายจากหน่วยงานภายในและภายนอก มธ . โดย
ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ต่างคณะต่างมหาวิทยาลัย ผู้เช่ียวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากองค์กรภายนอก รวมถึงการขยายผลจากกลุ่มนักศึกษา ซึ่ง
นักศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์  ท าให้เกิด ระบบ
เครือข่ายจากหลายฝ่ายที่สามารถสะท้อนได้เห็นมุมมอง /วิธีการด้านการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อน าไปสู่ช่องทางการเผยพร่และสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  (โครงการเสวนา เรื่อง “หนัง “ห” : หนัง
ต้องห้ามและพื้นท่ีทางเพศในสังคมไทย) 

4.1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ม ธ.          
ศูนย์อาสาสมัคร โดยศูนย์อาสาสมัคร ม ธ.
ระหว่าง งวันท่ี 27- 29 ส .ค . 2553  ไร่
หญ้าแจ้ซ้อนรีสอร์ท จังหวัดล าปาง  
4.2. บันทึกข้องความโครงการ ท่ี ศธ .
0516.46(1)/ 071 ลงวันท่ี 24 ม .ค .54 
เรื่อง ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในโครง การ “วันสถาปนา
หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิตสาขาวิชา           
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัย            
สหวิทยาการ ครบรอบ 12 ปี” 
4.3 โครงการจัดท า Web blog  เพื่อ
เผยแพร่งานวิจัยและสร้างเครือข่าย
วิชาการนักศึกษาปริญญาเอก  (ช่วงเวลา 
ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 ระยะ
ทดลองด าเนินการ 12 เดือน) 
4.4 โครงการ เสวนาวิชาการ เรื่อง “หนัง 
“ห” : หนังต้องห้ามและพื้นท่ีทางเพศใน
สังคมไทย จัดโดยโครงการปริญญาโท 
และโครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา มธ. (24 ก.พ.54) 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
 

 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

 



 รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน) 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2553 

72 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

 5 ข้อ 5 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ มธ.6: ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจ านวนกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมดเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  
ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 14 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ :  
4.1 ค านวณค่าร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจ านวนกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 

3 
X 100 = 16.67 18 

 4.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนทีได้ = 

16.67 
X 5 = 5.00 14 

5. ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

             วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนให้จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา   นอกเหนือจากการผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รายวิชาในหลักสูตร  โดยได้น าความรู้ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
ตัวก าหนดการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาให้ ครบทุก 5 ประเภท โดยเฉพาะ
โครงการปริญญาตรี  
              ดังนั้น ในปีการศึกษา 2553  มีจ านวนกิจกรรม พัฒนานักศึกษา
ทั้งสิ้น 18 กิจกรรม เป็นกิจกรรมจิตอาสา 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 16.67 
เมื่อเทียบ 5 คะแนนเต็มเป็นร้อยละ 14 จะได้คะแนนประเมินเท่ากับ 5 
คะแนน 

แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีมธ. 6  

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA 16.67 NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 13 16.67 5 บรรลุเป้าหมาย 
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7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 13 16.67 5 บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1: ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

            วิทยาลัย ฯ มีระบบและกลไกในการบริหารงาน ด้านการ
ส่งเสริม/สนับสนุนงานวิจัย โดยเฉพาะทุนสนับสนุนวิจัยภายในของ มธ . 
ที่ก าหนดรายละเอียดการด าเนินการให้เป็นไปตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัย   ดังนั้น เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยและ
ความสอดคล้อง เป็นไปตาม ทุกขั้นตอน  ทางวิทยาลัยฯ  จึงได้มีการ
วางแผน  ก าหนดเป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานของคณบดี รวมถึง
ตัวช้ีวัดของหน่วยงานไว้ในแผนตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2553 และ 2554 ซึ่งสามารถ ติดตาม และทราบผลการ
ด าเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง  (รายงานผ่านระบบ Kpi ก.พ.ร.ทุกเดือน  /
ทบทวนผลสรุปรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)  และให้ฝ่ายส านักงาน
กลางของวิทยาลัยฯ คอยประสาน /แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ติดตามและ
รายงานผลงานวิจัยไปยังต้นสังกัดของแหล่งเงินทุนภายในมหาวิทยาลัย  
รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานทา งด้านวิจัย และ
รายงานผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราช การประจ าปี 2553 
ให้แก่ผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
              ส่วนโครงการปริญญาตรี  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการแก่สังคม ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย  กลยุทธ์ ผลผลิต
และแนวทางก ารด าเนินงาน โครงการ /กิจกรรม ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องตาม
พันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ   ซึ่งมีกรรมการ รับผิดชอบ และคอยดูแลให้
ด าเนินงานเป็นไปตามระบบที่ส าคัญอีกด้วย 
 
 
 

1.1 เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณบดี  
1.2 ค ารับรองการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ มธ. 
ประจ าปีงบประมาณ 2553 และ 2554 
1.3 ผลประเมินตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการของ
วิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2553 
1.4 บันทึก วิทยาลัยฯ ท่ี ศธ.0516.46/379 
วันท่ี 25 พ.ค.53 เรื่องขอแก้ไขรายงานตัวช้ีวัด
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2553 
รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 
1.5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2554 (6 พ.ค.54) วาระ 3.2 ข้อ 
(2) การวิจัย..น าผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงวิชาการ 
(จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท) 
1.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม  
1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการแก่สังคม ครั้งท่ี1 วันท่ี 13 ธ.ค.53  
วาระเรื่องอื่นๆ แจ้งเพื่อทราบ หน้า 4-5) 
1.8 บันทึก ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย
เพื่อเสนอขอรับงานวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย 
มธ. ปีงบประมาณ 54 หน้า 1-9 
1.9 บันทึกวิทยาลัยฯ ที่ ศธ .0516 .46/453 
วันท่ี 16 ม.ิย.53 เรื่อง ผลการประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน เพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2553 
1.10 บันทึกโครงการปริญญาตรี วิทยาลัยฯ ที่ 
ศธ.0516.46(1) วันท่ี 1 ก.ค.53 เรื่องขอส่งแบบ
ข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับปรุง ) เพื่อ
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรับทุน... ปี งบประมาณ 2553 
1.11 บันทึก วิทยาลัยฯ ท่ี ศธ .0516 .46/654 
วันท่ี 20 ส . ค . 53 เรื่อขอส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัย ...
ประจ าปีงบประมาณ 2553 (พร้อมผลการ
ประเมิน และแบบเสนอโครงการวิจัย) 
1.12 ประกาศฝ่ายวิจัย เรื่องผลการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประเภททุ น
ทั่วไปและทุนวิจัยสถาบันจากกองทุน มธ . 
ประจ าปีงบประมาณ 2553 (เพิ่มเติม) 
1.13 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัย  
มธ. (ประเภทบุคคล) ฉบับท่ี สบ1/5/2553  
1.14 บันทึกวิทยาลัยฯ ที่ ศธ .0516.46/906 
วันท่ี 16 พ . ย . 53 เรื่อง ส่งรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัยของ....ครั้งที่ 1 
1.15  หนังสือ วิทยาลัยฯ ท่ี ศธ .0516.46/357 
เรือง ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลงานวิจัย 
1.16 หนังสือ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันท่ี 11 มิ.ย.53 เรื่องขอส่งแบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจัย 
1.17 บันทึก โครงการปริญญาตรี วิทยาลัยฯ 
วันท่ี9 ก.ค.53 เรื่องส่งผลงานวิจัยฉบับปรับปรุง 
1.18 หนังสือ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันท่ี 22 ก .ค .53 เรื่องการ
ประเมินคุณภาพผลงานวิจัย .... ภายหลังการ
ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
1.19 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของ ... 
(ตามแบบฟอร์มจากกองทุนวิจัย มธ .) วันท่ี 30 
ก.ค.53 
1.20 บันทึก วิทยาลัยฯ ท่ี ศธ.0516.46/619 
วันท่ี 4 ส.ค.53 เรื่องแจ้งผลการประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัยของ....ภายหลังการปรับปรุงครั้งท่ี 1 
1.21 บันทึก วิทยาลัยฯ ท่ี 0516.46/924 วันท่ี 
23 พ.ย.53 เรื่องขอส่งรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย มธ.ประเภท
วิจัยทัว่ไปของ..... 
1.22 สรุปผลการประเมินการจัดสรรงบประมาณ
ทุนวิจัยจากภายนอก และการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน 
 

   
 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
             วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม /เพิ่มทักษะ ตามความสนใจด้านการวิจัย เช่น การอบรม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS หรือการเข้าร่วมอบรม“การน าเสนอ
กรอบงานวิจัยและขั้นตอนการขอทุน ....” เป็นต้น  รวมถึงการได้รับเชิญ
ร่วมเป็น กรรมการสอบและ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในระดับ
บัณฑิตศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ของอาจารย์ประจ าโครงการ
ปริญญาตรี   
             ทั้งนี้ โครงการฯ ต้องการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ า จึงได้ จัดท าหนังสือเวียนแจ้งคณาจารย์ในเรื่อง 
จรรยาบรรณนักวิจัย รวมถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ.2551 พร้อมแจ้งในที่ประชุม
คณะกรรมการโครงการปริญญาตรี เพื่อให้คณาจารย์ทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป 

3.1 แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
3.2.รายงานการประชุมประจ าเดือน อาจารย์ 
(14 มี .ค .54) วาระ 3.4 ผลการประเมิน
ความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโครงการ 
ปริญญาตรี หน้า 5-6 
3.3 หนังสือเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ 
ธรรมศาสตรต์ลาดวิชาสหวิทยาการ ภาค 
2/2553 (หน้า 1-6-7)  
3.4 บันทึกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
และเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย “การน าเสนอ
กรอบงานวิจัยและขั้นตอนการขอทุน ของฝ่าย 
1 (ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้าม
ชาติ)” หน้า 1  
3.5.รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการสู่สังคม (13 ธ.ค.53) วาระ
เรื่องอื่ นๆ พันธกิจ  กลยุทธ์ผลผลิตและ
โครงการ/กิจกรรม  
3.6.รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการสู่สังคม (21 ก.พ.54) วาระ 
ที่ 4.2 การเผยแพร่จรรยาบรรณนักวิจัย หน้า 5  
3.7 หนังสือท่ี รป.ม.001/2553 (24 พ.ย.53) 
เรื่องขอเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบ
ป้องกันการค้นคว้าอิสระ 
3.8 บันทึกเรื่องการแจ้งข้อบังคับ มธ.ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ.
2551 
 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน  เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

จากการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2553 วิทยาลัย ฯ โดย
โครงการปริญ ญาตรี มีอาจารย์ประจ าที่ ได้รับทุน สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 3 โครงการ (ทุนงบประมาณแผ่นดินและงบประมากองทุน
วิจัย มธ .) เป็นเงินงบประมาณ ที่ได้รับทั้งิส้น  695,880 บาท  นอกจากน้ี
เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนภายนอกอีก 2 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 3,612,200 บาท  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้ว โครงการวิจัย ภายนอก

4.1 แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีที่ 4.3-1 และ 2  
4.2 มาตรการสนับสนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร ์
4.3.บันทึกประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
เสนอขอรับงานวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย มธ . 
ปีงบประมาณ 54 หน้า 1-9  
4.4 บันทึก เรื่อง เอกสารการรับทุนสนับสนุนวิจัย
จากเงินกองทุนวิจัย มธ. ประจ าปีงบประมาณ 54   
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จะมีขนาดใหญ่กว่า 
             ส่วนทาง มหาวิทยาลัยฯ ได้เพิ่ มมาตรการสนับสนุนด้านการ
วิจัย เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย ” ที่ให้ความส าคัญ /เพิ่ม
คุณค่าของการพัฒนา   ฝ่ายวิจัย  มธ.จึงได้เสนอมาตรการสนับสนุนการ
วิจัย 4 ด้าน ดังน้ี 

1. การเพิ่มเงินอุดหนุนการวิจัย 
      - เพิ่มสัดส่วนงบประมาณที่จัดสรรให้แก่กองทุนวิจัยให้สูงข้ึน 
      - เพิ่มวงเวินสนับสนุนงานวิจัยต่อโครงการ  

      2.  การปรับระบบแรงจูงใจ เพื่อให้มีการท าวิจัย โดยให้ค่าตอบแทน
พิเศษแก่เจ้าของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารวารทางวิชาการใน
ระดับนานาชาต ิ
       3. การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
       4. การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ จะเป็น
การสนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะตามความเหมาะสมของโครงการที่
เสนอ 

ดังนั้น วิทยาลัย ฯ จึงท าหน้าที่ ให้การสนับสนุน โดย แจ้ง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลเงิ นทุนวิจัย ต่างๆ ท่ีใช้ระบบ
หนังสือเวียนแเจ้งใหแ้ก่คณาจารย์ (แจ้งเอกสารและส่งผ่าน E-Mail) คอย
ประสานตามขั้นตอนทางด้านการสนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ 
เช่น การประสาน งานตามขั้นตอนขอทุนวิจัย สัญญาทุนวิจัย เรียนเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และรายงานผลการ ประเมินคุณภาพงานวิ จัย จัดส่งราย
งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไปยังต้นสังกัดของแหล่งเงินทุน เพื่อขอรับเงินทุน
งานวิจัยงวดสุดท้าย เป็นต้น  อีกทั้ง ยังได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้หน่วยงานในปีงบประมาณ 2554 หมวดเงินอุดหนุนเพื่อ
สนับสนุนอาจารย์ในการท าวิจัย และน าไปใ ช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอนและการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

4.5 บันทึก เรื่อง ประกาศผลการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัย 
มธ.ปี งบประมาณ 2554 (หน้า 1-3-6)  
4.6 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ในปีงบประมาณ 2554 หมวดเงินอุดหนุน  
รายการ น าเสนอผลงานวิ จัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
          - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ  หรือหน่วยวิจัยฯ  หรือศูนย์เคร่ืองมือ  
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
          - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
          - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
          - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ  เช่น การจัดประชุม
วิชาการ  การจัดแสดงงา นสร้างสรรค์  การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
            วิทยาลัย ฯ โดยโครงการปริญญาตรี มีงบประมาณสนับสนุน
การวิจัย แหล่งค้นคว้าการวิจัย และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย โดยมี

5.1 รายงานการประชุมอาจารย์โครงการ
ปริญญาตรี  ประจ าเดือนธันวาคม 2553 วันท่ี 
18 ธ.ค.53 (หน้า 5)  
5.2 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ 
ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553-กันยายน 
2554) ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : วิจัย โครงการ
สนับสนุนการวิจัยและผลงานวิชาการของ
คณาจารย์ ) หน้า 2  
5.3 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการของห้องสมุดบุญชู ตรีทอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
5.4 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อหนังสือและขออนุมัติ
งบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษา
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การส่งเสริมการวิจัยดังนี้ 
             5.1 มีงบประมาณสนับสนุนวิจัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพันธ -
กิจด้านการวิจัยของคณาจารย์ ประ จ าปีงบประมาณ 2554 จ านวน 
100 ,000  บาท และมีแผนในการจัดตั้งศูนย์วิจัย /บริการวิชาการใน
ภูมิภาค โดยมีคณะกรรมการยกร่างการจัดตั้งศูนย์วิจัย ซึ่งเป็นคณาจารย์
ประจ าของโครงการฯ  
             5.2 มีการใช้ระบบผ่านเครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยผ่านระบบ  Internet ของห้องสมุด  มธ. ซึ่งมีระบบการ
สืบค้น E-Journal และห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ม ธ. ได้จัดท าระบบการ
สืบค้นโดยมีฐานข้อมูลออนไลน์แบ่งตามคณะที่จัดการเรียนการสอน ณ 
ศูนย์ล าปาง   
              5.3 มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าการวิจัย ส าหรับคณาจารย์ /
นักวิจัยโดยใช้บริการห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ม ธ. ศูนย์ล าปาง เพื่อใช้เป็น
แหล่งข้อมูลสืบค้นและนักวิจัยสามารถใช้ระบบ Internet ในการสืบค้น
งานวิจัยได้ และคณาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับในการจัดซื้อ
หนังสือท่ีเกี่ ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ วิทยาลัย ฯ                        
ในปีการศึกษา 2553 โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัย โดยจัดสัมมนาในโครงการสัมมนาสหวิทยาการ ซึ่งเป็นกิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยโดยให้อาจารย์ผู้ท าวิจัยในหัวข้อต่างๆ ได้
น าเสนอผลงานวิจัย และเสนอประเด็นปัญหางานวิจัย  
             5.4 โครงการฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุม
ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Internet ของ www.cislampang.com ทั้ง 5 
ด้าน ดังน้ี 
              1. ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
              2. ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของโครงการฯ  
              3. ข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
              4. ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริม                
                  การน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
              5. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ/ประกาศอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

และการพัฒนา (ศูนย์ล าปาง) (หน้า 1-10)  
5.5 โครงการสัมมนาสหวิทยาการ 2/2553  
5.6. รูปภาพประกอบการน าเสนอข้อมูลระบบ
สารสนเทศ ผ่าน www.cislampang.com  
5.7. รูปภาพเว็บไซน์ ส านักหอสมุดมธ .
ประกอบการน าเสนอการใช้ระบบ Internet ที่
มีระบบการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ  และ
ข้อมูลออนไลน์แบ่งตามคณะ (หน้า 1-4)  
 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

              
 

 

7. มีการน าผลการประเมินไ ปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
             วิทยาลัยฯ ได้น าผลจากคณะกรรมการประเมินประกัน
คุณภาพประจ าปีการศึกษา 2552 และผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ (ก.พ.ร.) อย่างไม่เป็นทางการ ประจ าปีงบประมาณ 2553 น ามา
ร่างแผนปรับปรุงคุณภาพในจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

7.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2554 
7.2 บันทึก วิทยาลัยฯ ท่ี ศธ.0516.46/1037 
(28 ธ.ค.53 เรื่อง ขอเชิญประชุม พร้อมเอกสาร
แนบประกอบ 
7.3 บันทึก วิทยาลัยฯ ท่ี ศธ.0516.16/108 วันท่ี 

http://www.cislampang.com/
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

              - ระบบการบริหารการจัดการด้านงานวิจัย  
              - การสร้างเครือข่าย  
              - การจัดระบบจัดท าฐานข้อมูล และ 
              - การจัดงบประมาณสนับสนุนให้แก่อาจารย์ประจ าโครงการ
ปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ 
              ดังนั้น วิทยาลัยฯ ไม่เพียงแต่ร่างแผนปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา แต่ยังไปก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 ตาม
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย โดย ก าหนดเงินงบประมาณสนับสนุนไว้ 
100,000 บาท   ส่วนส านักงานกลางชองวิทยาลัยฯได้พยายามจัดท า
ระบบฐานข้อมูลขั้นต้น ที่เช่ือมโยงงานประกันคุณภาพกับ ก .พ.ร ภายใต้
เมนูของ ระบบฐานข้อมูลที่แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ด้วย ซึ่งได้มี
การเริ่มทดลองใช้ และจะต้องน าไปปรับปรุง /พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้ง ได้น ามาก าหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 3 ปี
ของคณบดี ตั้งแต่ปี 2554- 2556  ซึ่งได้มีการถ่ายทอด นโยบายเพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายให้แก่บุคลากรได้รับทราบ ในคราวประชุมวันท่ี 13 ม.ค.
54 และการจัดโครงการ  “ประชุมเชิงปฏิบัติการ QA จากนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ”  
             ส าหรับโครงการปริญญาตรี ได้มีการน าผลประเมินการจัดสรร
งบประมาณทุนวิจัยจากภายนอกและการสนับสนุนพันธกิ จด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ไปปรับปรุงเพื่อวางแผนแนวทางการท างาน การ
ก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป   

1 ก.พ. 54 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ “ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ QA จากนโยบายสู่การปฏิบัต”ิ 
(พร้อมเอกสารตัวอย่างฐานข้อมูลการรายงาน 
7.4 ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัยฯ เช่ือมโยงประกัน
คุณภาพการศึกษา กับ ก.พ.ร. 
7.5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2554 (6 พ.ค.54) วาระ 3.2 ข้อ 
(2) การวิจัย..น าผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงวิชาการ 
(จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท) 
7.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการสูส่ังคม ครั้งท่ี 3(25 พ.ค.54) 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ.4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ  และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
            วิทยาลัยฯ โดยโครงการปริญญาตรี  มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อเป็นชุดคณะท างานด้านวิจัย และมีแผน
ก าหนดงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ ในปีงบประมาณ 2554 
จ านวน 100,000 บาท  
            ทั้งนี้ การบริหารจัดการด้านการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย และ งานสร้างสรรค์นั้น  โครงการฯ มีงบประมาณการ
สนับสนุนเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัย และใช้งบประมาณจาก
เงินกองทุน วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ดังนี้            1.  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว (ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย) 
                 2.  หมวดค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนนักวิจัย , ค่าตอบแทน

ผู้วิเคราะห์แปรผล) 
                 3.  หมวดค่าใช้จ่าย (การเดินทางไปเก็บข้ อมูล, การจัดท า

รายงานรูปเล่ม) 
       4.  หมวดค่าวัสดุ  

1.1. ค าสั่งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการสู่สังคม 
1.2. รายงานการประชุมอาจารย์โครงการ
ปริญญาตรี  ประจ าเดือนธันวาคม 2553 วันท่ี 
18 ธ.ค.53 (หน้า 3-4)  
1.3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิจัยและบริการวิช าการสู่สังคม 13 ธันวาคม 
2553 วาระเรื่องอื่น ๆ พันธกิจ กลยุทธ์ผลผลิต
และโครงการ/กิจกรรม หน้า 4-5  
1.4.  แผนพันธกิจ กลยุทธ ผลผลิต และ
โครงการ/กิจกรรม ของคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการแก่สังคม  
1.5. บันทึก เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอการ
วิจัยเพื่อเสนอขอรับทุ นสนับสนุนการวิจัย จาก
เงินกองทุนวิจัย มธ.ประจ าปีงบประมาณ 2554 
หน้า 3-4  
1.6. ระเบียบ  มธ.ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย
และกองทุนวิจัย มธ.หน้า 1-2   
1.7. บันทึก เรื่อง ขอส่งข้อเสนอการวิจัย เพื่อ
เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก
เงินกองทุนวิจัย มธ.ปีงบประมาณ 2554  

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คน
ทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

              
 

 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

   ส าหรับในปีการศึกษา 2553 จากผลงานวิจัย เรื่อง “โครงการ
การประเมินผลการด าเนินงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
เทศบาลต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก” ได้มีการรับรอง
ที่ถูกน า ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จากผลงานวิจัยท่ีเป็นแนวทางของการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของเทศบาลต าบลแม่ระมาด     

4.1.สัญญาจ้าง  โครงการการประเมินผลการ
ด าเนินงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของเทศบาลต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก  
4.2.ใบรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จาก “โครงการการประเมินผลการด าเนินงาน
และความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล
ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก” 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

          (*** ใช้ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย)     
 

 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัต ร และมี
การยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

          (*** ใช้ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย)     
 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 4 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3  : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า  

3. เกณฑ์การประเมิน :   
โดยการแปลงเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

เลือกจากกลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ: 

4.1  ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

4,308,080 
= 220,927.18 

   19.5 

4.2  แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ =  

220,927.18 
x 5 = 5.00 

75,000 

5. ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

             ในปีการศึกษา 2553  วิทยาลัยฯ โดย โครงการ ปริญญาตรี 
ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 3 
โครงการคิดเป็นเงินทุนสนับ สนุน 695 ,880 บาท และ เป็นแหล่งทุน
ภายนอกสถาบัน  2 โครงการ คิดเป็น เงิน ทุน สนับสนุนงานวิจัย 
3,612,200 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 4,308,080 บาท คิดเป็นอัตราส่วน
ต่ออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงเท่ากับ 220,927.18 : 1  เมื่อเทียบ 5 
คะแนนเต็ม เป็น 75,000 บาทต่อคน  คิดเป็นคะแนนประเมิน เท่ากับ 5 
คะแนน  จะสังเกตได้ว่า ท าให้บรรลุเกินกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่อนข้าง
สูงมาก อันเนื่องจากการได้รับเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งภายนอก 

1. สัญญาการรับทุนและแบบเสนอโครงการวิจัย 
2. แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีที่ 4.3.1  
3. แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีที่ 4.3.2  
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6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

97,100 บาท/คน 199,236.73 3 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

160,304 บาท/คน 220,927.18 บาท/คน 5 บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

160,304 บาท/คน 220,927.18 บาท/คน 5 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ.5:  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน :   
โดยการแปลงร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแ พร่ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =เลือกจาก

กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 

4.1  ค านวณค่าร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

0.875 
X 100 = 3.72 

23.5 

4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 

3.72 
x 5 = 1.86 

10 

5. ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

   ในปีการศึกษา 2553  วิทยาลัยฯ โดย โครงการปริญญาตรี                
มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์  จ านวน 1 เรื่อง มีค่า
น้ าหนัก 0.25  ส่วน การ เผยแพร่ ที่น าเสนอ ผลงานในการประชุม
วิชาการระดับชาติ มีจ านวน 5 เรื่อง คิดเป็น ค่าน้ าหนักรวม 0.875 
เท่ากับ  ร้อยละ 3.72  และเมื่อเทียบ 5 คะแนนเต็ม เป็นร้อยละ 10  
คิดเป็นคะ แนนประเมินเท่ากับ 1.86  ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมาย และ
จะต้องด าเนินการปรับปรุงต่อไป 

 
 
 

1. แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีสมศ. 5 
2. บทความวิจัย เรื่อง “ภูมินามของหมู่บ้านใน
จังหวัดล าพูน ในวารสารมนุษยศาสตร์ ปีท่ี 17 
ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-ม.ิย. 53) หน้า 58-84 
3. บทความวิจัย ท่ีน าเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการ รวม 5 เรื่อง 
   1) การพัฒนาชาติลุ่มแม่น้ าโขงและผลกระทบ 
ต่อแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
   2) สังคมสวัสดิการ (Welfare Society) : แนว
ทางการพัฒนาระบบสวัสดิการที่เหมาะสมในสังคม 
   3) โฮงเฮียนผู้สูงอายุพะเยา : พื้นที่ ตัวตนและ
พลังของผู้สูงวัย 
จากในงานการประชุม (ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อ
โลกอนาคต คุณภาพของสังคม พลังอ านาจ ความ
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

มั่นคงและประชาธิปไตย) วันท่ี 6-8 ก.ย. 2553  
ม.ราชภัฎสงขลา  จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมสาสตร์  ม.ราชภัฎสงขลา และภาคีความ
ร่วมมือทางวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม
ในอดุมศึกษา หน้า (4-51) - (4-63), หน้า (2-72) 
- (2-88) และหน้า (2-89) - (2-110) 
     4) การขยายอ านาจ (Soft Power) ของจีนใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
     5) วัฒนธรรมข้าวเหนียว 
จากงานประชุมวิชาการระดับชาต ิ"อุบลวัฒนธรรม 
ครั้งท่ี 1" "คน ค่า ข้าว" ในลุ่มน้ าโขง" จัดโดย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA 70.00 NA NA 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 62.50 ร้อยละ 3.72 1.86 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 62.50 ร้อยละ 3.72 1.86 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ.6 :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชนเ์ป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
ค่าร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
4.1 ค านวณค่าร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์

0 
X 100 = 0.00 

23.5 

4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนทีได้ = 

0.00 
X 5 = 0.00 

20 

 

5. ผลงานด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
              ส าหรับตัวบ่งช้ี สมศ .6 ให้เก็บข้อมูลในรอบปีปฏิทิน
เดียวกับปีการศึกษา 2553 จึงท าให้วิทยาลัยฯ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
และไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งต้องด าเนินการปรับปรุงโดยเร่งด่วน 

 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA 10.00   

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 16.67 ร้อยละ 0.00 0.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 16.67 ร้อยละ 0.00 0.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ.7  :  ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน :  
โดยการแปลงร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
ค่าร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
4.1 ค านวณค่าร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

1.00 
X 100 =  4.26 

23.5 

4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 

4.26 
X 5 = 2.13 

10 

5. ผลการประเมิน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

              ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ได้มีอาจารย์ประจ าใน
โครงการปริญญาตรีที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยได้น าผลงานต ารา/
หนังสือเรื่อง Reading Skill Development ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ถิรวัฒน์ ตันทนิส ซึ่ง ได้ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาต าแหน่ง ทางวิชาการใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2553 (สมศ.7 มีค่าน้ าหนัก 1.00 คิดเป็นอัตราส่วน 
4.26 : 1 )  และเมื่อเทียบ 5 คะแนนเต็มเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นคะแนน
ประเมินเท่ากับ 2.13  คะแนน ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายและจะต้อง
ด าเนินการปรับปรุง 

1. แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี สมศ.7 
2. ที่มา : งานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
กองบริการการศึกษา (ณ.เมษายน 2554) 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 8  ร้อยละ 4.26 2.13 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 8  ร้อยละ 4.26 2.13 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 : ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
            วิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสรมิ/สนับสนุนการบริการวิชาการสู่
สังคมแก่หน่วยงานภายในและภายนอก มธ. โดยได้ก าหนดแผนงานไว ้
ทีแ่ผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ รวมถึงก าหนดตัวช้ีวัดหน่วยงาน 
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553 และ 2554 ที่สอดคล้องตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของวิทยาลัยฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
แต่ระดับการศึกษา ดังนี ้ 
            - โครงการปริญญาตรี  มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการสู่สังคม 
            - โครงการบัณฑิตศึกษา มีคณะกรรมการประจ าโครงการฯ 
ซึ่งท าหน้าท่ีวางแผน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกิจกรรมที่จะ
เผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ ให้แกน่ักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป  
ในรูปแบบของกิจกรรมที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้ ได้มีการติดตามประเมินผล
จากการให้บริการแล้วน าเสนอให้แก่ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อหาแนว 
ทางปรับปรุง/พัฒนาและวิธีการที่สามารถสนองความต้องการแก่ชุมชน
และสังคมของผู้สนใจต่อไป  
             ดังนั้น การบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ จึงเน้นที่จะเผยแพร่
เพื่อสนองความต้องการและมุ่งสู่การพัฒนาทีเ่ปิดโอกาสใหแ้ก่นักศึกษา 
ชุมชน/กลุ่มคนท้องถิ่นและสังคมโดยรวม โดยเฉพาะโครงการปริญญา
ตรีที่มีความพร้อมทางด้านกายภาพท่ีเอื้อต่อการเข้าถึงและช่วยขยาย
โอกาสระดับท้องถิ่นได้มากท่ีสุด  อีกทั้งคณาจารย์ที่ถูกเชิญไปใหอ้งค์
ความรู้นอกสถานท่ี ในกรณเีป็นวิทยากร อาจารย์ที่ปรึกษาและ
กรรมการด้านต่างๆ เป็นต้น 

1.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2550-2554 
และประจ าปี 2553 และ 2554 
1.2 แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี สมศ.8 
1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายวิจัยและ
บริการวิชาการสู่สังคม และค าสั่ง
คณะกรรมการโครงการปริญญาโท และเอก 
1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการสู่สังคม ครั้งท่ี 1 วันท่ี 13 
ธันวาคม (เรื่องเพื่อพิจารณาการบริการวิชาการ
สู่สังคมในด้านรูปแบบการด าเนินงาน /
งบประมาณ) (หน้า 3-4)  
1.5 บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การส่ง
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม 
1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ 
ปริญญาโท ครั้งท่ี 6/2553 เห็นชอบการจัด
โครงการบริการวิชาการ วาระ 3.1 
1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ 
ปริญญาเอก  
-  ครั้งท่ี 3/2553 (13 ต.ค.53) วาระ 1.4 
สัมมนาวิชาการประจ าปี 2553 และวาระ 3.1 
การจัดท า Web Blog วิจัยของปริญญาเอกและ-   
-  ครั้งท่ี 1/2554 วาระ 1.3 
1.8 หนังสือท่ี รป.ม.001/2553 (24 พ.ย.53) 
เรื่องขอเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบ
ป้องกันการค้นคว้าอิสระ 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน 
           วิทยาลัยฯ ให้แต่ ละโครงการฯ ด าเนินการจัดกิจกรรมที่
สามารถน ามาบูรณาการให้แก่ชุมชนท้องถิ่น สังคมและเข้ากับการ
เรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ ดังเช่น 

2.1 แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี สมศ.8 
2.2 การบริการวิชาการ โครงการธรรมศาสตร์
ตลาดวิชาสหวิทยาการ ภาคการศึกษา 2/2553 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 18 มกราคม 2554 เรื่อง ผิดด้วย
หรือท่ีเป็นกระเทย  
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- โครงการ “ผิดด้วยหรือที่เป็นกระเทย” เมื่อวันท่ี 18 ม.ค.
54 จัดโดยโครงการปริญญาตรี (เพิ่มเติมให้กับเนื้อหารายวิชา สส.306 
สัมมนาประเด็นปัญหาสังคม)   ส่วนโครงการ”หนัง “ห”หนังต้องห้าม
กับพ้ืนท่ีทางเพศในสังคมไทย เมื่อวันท่ี 24 ก.พ.54 จัดโดยโครงการ
ปริญญาโทร่วมกับคณะสังคมวิทยาฯ (เพิ่มเติมและประกอบเนื้อหา
รายวิชา สต .616 ร่างกาย ความเ ป็นหญิงช ายและเรื่องทางเพศ กับ
รายวิชา สต .647 มิติหญิงชายกับการบริหารความขัดแย้ง รวมถึงสต .
700/800 การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ)์   

            ซึ่งกิจกรรมทั้ง 2 โครงการได้สะท้อนให้เห็น
สภาพสังคมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเภทที่ 3 ท าให้นักศึกษาในรายวิชา
สส.202 (โลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมข้ามแดน ) ของโครงการปริญญา
ตรี ได้น าความรู้จากการ สัมมนามาจัดเป็นละครเวที  ท ารายงานการ
ประกอบ และน ามาเสนอการอภิปรายในช้ันเรียน 

- ส่วนการจัดโครงการ ”เวทีสตรีศึกษาวิชาการ ” เมื่อวันท่ี 
16 ธ.ค.53 ของโครงการปริญญาโท (ประกอบเนื้อหารายวิชา สต .
700 /800 การค้นคว้าอิสระ /วิทยานิพนธ์ )  และโครงการสัมมนา
วิชาการประจ าปี 53 กับโครงการจัดท า Web Blog  ช่วงเดือน ต .ค.
53-มี.ค.54 (ประกอบเนื้อหาวิชา สห .900 วิทยานิพนธ์ ) ของโครงการ
ปริญญาเอก   

           ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวของระดับบัณฑิตศึกษา
มีรูปแบบให้นักศึกษาน าผลงานทางวิชาการเสนอต่อสาธารณชน โดยมี
ผู้วิจารณ์ตาม หัวข้อต่าง ๆ เป็นการเผยแพร่ ให้นักศึกษา ศิษย์เก่า 
คณาจารย์ กลุ่มองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ บุคคลทั่วไปร่วม
ฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ กับการ เป็น
กิจกรรม ประกอบ การเรียนการส อนของหลักสูตร ฯ ที่นักศึ กษาน า
ความรู้ มุมมองต่างๆ ไปปรับใช้การเขียนสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์  และ
ได้ฝึกพัฒนาความก้าวหน้าการขียนบทความวิชาการ โดยฉพาะ
นักศึกษาโครงการปริญญาเอกอีกด้วย ซึ่งมีศิษย์เก่าและคณาจารย์ร่วม
เป็นวิทยากร 

2.3.รายงานกิจกรรมนักศึกษา ประกอบ
รายวิชา สส.202 เรื่องส้นสูงสีม่วง   
2.4.ภาพกิจกรรมละครและการน าเสนอผลงาน 
เรื่องส้นสูงสีม่วง ประกอบรายวิชา สส .202 
โลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมข้ามแดน   
2.5 โครงการเรื่องเวทีสตรีศึกษาวิชาการ (16 
ธ.ค.53)  
2.6 โครงการเรื่อง หนัง "ห" หนังต้องห้ามกับ
พื้นที่ทางเพศในสังคมไทย (24 ก.พ.54) โดย
โครงการปริญญโทร่วมกับคณะสังคมวิทยาฯ 
2.7 โครงการสัมมนาวิชาการประจ าปี 2553 
โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ 
2.8 โครงการจัดท า Web Blog เพื่อเผยแพร่
และสร้างเครือข่ายวิชาการของนักศึกษา
ปริญญาเอกสหวิทยาการ 
 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
   ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัย ฯ ได้จัดกิจกรรม โครงการ

สัมมนา“สหวิทยาการ”ในหัวข้อ"วิจัยชุมชน:วิธีการและประสบก ารณ์" 
ที่เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดย
ให้คณาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ กับนักศึกษาโครงการปริญญาเอกเสนอ
ผลงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ด้านการวิจัย
ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และ
บุคคลทั่วไป  

   ส่วน โค รงการปริญญาตรี โดย  อ .ดร .โขมสี แสนจิตต์  
(อาจารย์ประจ า ) ได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการงานวิชาการกับ
งานวิจัย กล่าวคือ  การเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการ  เมื่อวันท่ี 

3.1 แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี สมศ.8 
3.2 การบริการวิชาการโครงการธรรมศาสตร์
ตลาดวิชาสหวิทยาการ ภาค 1/2553 ครั้งท่ี 7 
หน้า 4  
3.3 ข้อมูลการถอดเสียงบรรยายสัมมนาวิชาการ 
เรื่องเมืองโบราณหริภุญไชยและเขลางค์นครจาก
หลักฐานทางโบราณคดี หน้า 14             
3.4 บันทึกซักซ้อมการน าเสนอโครงร่าง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 จังหวัดล าปาง หน้า 15   
3.5 ข้อมูลพื้นฐานโครงการการบูรณาการอนุรักษ์
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13 กันยายน 2553  เรื่อง เมืองโบราณหริภุญไชยและเขลางค์นครจาก
หลักฐานทางโบราณคดี  ณ เทศบาลนครล าปาง   

    ผลจากกิจกรรม ดังกล่าว  และมีบุคคลภายนอกเข้าร่วม
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีอย่าง
ยั่งยืน  จึงท าให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็น ต่างๆ ซึ่ง
น าไปสู่การเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การบูรณาการอนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและโบราณคดีเมืองโบราณล าปาง เพื่อการ
จัดการอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอ าเภอเมือง (เวียงเขลางค์นคร )  
อ าเภอเกาะคา (เวียงพระธาตุล าปางหลวง) อ าเภอห้างฉัตร (เวียงตาล) 
และได้รับอนุมัติงบงบปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 จากจังหวัด
ล าปาง   

และพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและ
โบราณคดีเมืองโบราณล าปางเพื่อการจัดการ 
อย่างยั่งยืน ฯ (หน้า1-9)  
3.6 โครงการสัมมนาเรื่อง "วิจัยชุมชน : วิธีการ
และประสบการณ์" (15 ม.ีค.54) 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

    โครงการปริญญาตรี ได้มีการประเมิน ผลสรุปจากการ จัด
โครงการบริการสังคมทุกโครงการจากการเรียนการสอนและอภิปราย
เรื่องเพศที่สาม (ผิดด้วยหรือที่เป็นกระเทย) ในรายวิชา สส .202 โลกา
ภิวัตน์และวัฒนธรรมข้ามแดน  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้ให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นว่า นักศึกษาได้น าความรู้จากการบริการวิชาการมาบูรณา
การกับกิจกรรมและรายงานในรายวิชา ดังกล่าว โดยส ามารถน าไปใช้
ได้จริงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
คือ เพื่อสร้ างบรรยากาศทางวิชาการอันเกื้อกูลต่อการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ 

4.1 รายงานกิจกรรมนักศึกษา ประกอบรายวิชา 
สส.202 เรื่องส้นสูงสีม่วง   
4.2 โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ 
ภาค 2/2553  
4.3 สรุปการประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการ โครงการธรรมศ าสตร์ตลาดวิชาสห -
วิทยาการ (วันท่ี 18 มกราคม 2554)  
4.4 สรุปการประเมินผลโครงการสัมมนาเรื่อง 
"วิจัยชุมชน : วิธีการและประสบการณ์ " ( 15 
มี.ค.54) 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
            คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริก ารวิชาการสู่สังคม โครงการ
ปริญญาตรีได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
และข้อเสนอ เข้าท่ีประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย ในปีการศึกษา 
2554 ต่อไป 

5.1 ประเมินการเรียนการสอนวิชา วิชา สส.202 
โลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมข้ามแดน   
5.2 ประเมินการบริการวิชาการ ภาคการศึกษา 
1-2/2553  
5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ ครั้งท่ี 3  วันท่ี 25 พ.ค. 54   
 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

 NA   

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
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7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2. ชนิดของตัวบ่งชี:้ กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  
หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท า
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
              วิทยาลัยฯ โดยโครงการปริญญาตรี  ได้ส ารวจความต้องการ
ของหน่วยงานภาครัฐ คือ  
               1. หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ล าปาง เพื่อก าหนดทิศทางและจัดท าแผนการบริการทางวิชาการ  

     2. การส ารวจความต้องการภาคประชาชนโดยส ารวจจาก
แบบการประเมินของผู้เข้าร่วมสัมมนาว่ามีความ สนใจ /ประสงค์ให้
วิทยาลัยฯ จัดสัมมนา/การบริการวิชาการในเรื่องใด     

1.1.รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการแก่สังคม (ครั้งที่ 2 วันท่ี 
21 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 3.2 การบริการ
วิชาการ หน้า 4-5) 
1.2.บันทึกขอส ารวจความต้องการของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อประกอบการก าหนด
ทิศทางและจัดท าแผน  
1.3.สรุปแบบประเมินผล การบริการวิชาการ 
โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ 
ปีการศึกษา 2553  

2. มีควา มร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน  หรือภาครัฐ  หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ 
              วิทยาลัยฯ ได้สร้างความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการ
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก มธ.  เช่น  
              โครงการสัมมนา ใน หัวข้อเรื่อง”การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ทศวรรษหน้า” จัดโดยโครงการปริญญาตรีร่วมกับ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลห้างฉัตร  ซึ่งมี กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
และประชาชนท่ัวไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
       1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ   
       2) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มองค์ความรู้ และการบริหารงาน   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       3) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าความรู้ ความเข้าใจน าไปปรับใช้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ได้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของตน อันจะน าไปสู่การให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล           

2.1.โครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้า ส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างขอ งเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
และประชาชนท่ัวไป (หน้า 1-2)  
2.2 หนังสือตอบรับการเข้าร่วมบริการวิชาการ  
2.3 ถอดเทปหัวข้อ หัวข้อการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในทศวรรษหน้า ส าหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร และประชาชน
ทั่วไป  
2. 4.รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ 16 มิ.ย.53 หน้า 6  
 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม 
            ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ มีการประเมิน ผลในด้าน
ประโยชน์ของการ ให้บริการการทาง วิชาการ ต่อสังคม เช่น  โครงการ

3.1 สรุปแบบประเมินผล การบริการวิชาการ 
โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ  
ปีการศึกษา 2553  
3.2.สรุปแบบประเมินโครงการต่าง ๆ              
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ ตามปรากฎผลดังนี้ 
          1. เนื้อหาการบรรยายสอดคล้องกับหัวข้อการบรรยาย :  ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
          2. เนื้อหาการบรรยายน่าสนใจ มีการน าเสนอแนวคิด หรือ
ข้อมูลที่ทันสมัย : ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
          3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดองค์ควา มรู้และประสบการณ์                
ได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม : ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
          4. วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้มีส่วนร่วม              
ในการแสดงความคิดเห็น : ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
          5. วิทยากรให้ค าแนะน าและตอบค าถาม ได้อย่างชัดเจน  : ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
          6. วิทยากรมีความสามารถ เชี่ยวชาญ และรอบรู้ในหัวข้อการ
บรรยาย : ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
          7. ก่อนการเข้าอบรมสัมมนาผู้เข้าอบรมมีความรู้ / ความเข้าใจ    
ในหัวข้อดังกล่าวก่อนฟังบรรยาย : ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
          8. หลังการเข้าอบรมสัมมนาผู้เข้าอบรมมีความรู้ / ความเข้าใจ 
ในหัวข้อดังกล่าวก่อนฟังบรรยาย : ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
             ทั้งนี้ มีข้อเสนอแน ะแนวทางการจัดบริการวิชาการ และ
น าเสนอหัวข้อการจัดบรรยายในครั้งต่อไปด้วย 
             ส่วนโครงการระดับบัณฑิตศึกษาได้ มีการประเมินผล การจัด
กิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม  ซึ่งผล ในภาพรวม เรื่องหัวข้อ เนื้อหา 
วิทยากรและรูปแบบการจัดงานด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ส่วน
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะ ได้รับอยู่ใน ระดับ รองลงมาคือ  ปานกลาง
ค่อนข้างมาก  และจากการรวบรวมข้อเสนอแนะสังเกตได้ว่า ถ้ากิจกรรม
ใดที่เป็นทางการและเน้นหนักด้าน วิชาการ  หรือให้ นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์และมีผู้วิจารณ์ จะท าให้เกิดปัญหาด้านเวลาของการ
จัดงาน รวมถึงเอกสารประกอบด้วย   

ในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ  3 ไปพัฒนาระบบและกลไก  หรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
             จากการประเมินประโยชน์การให้บริการทางวิชาการและมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
                  1. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง  
                  2. สถานท่ีไม่เอื้ออ านวยห่างไกล  
                  3. ขาดความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนท้องถิ่น  
ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าว  คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่
สังคมได้น าผลการประ เมินมาวางแนวทางส าหรับการพั ฒนา/ปรับปรุง 
โดยประสานงานกับเทศบาลเพื่อขอความอนุเครา ะห์ใช้สถานท่ี จัด
กิจกรรมการบริการวิชาการที่เอื้อกับโรงเรียนท้องถิ่นและ ภายในจังหวัด 
รวมถึงด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง  ทั้งภายใน และภายนอก  โดย
ผ่านสื่อทาง Website ของมหาวิทยาลัย สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและ

4.1.รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ โครงการ ปริญญาตรี (16 มิ.ย.53) 
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 2.2 
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม หน้า 6-7 
4.2.รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ (4 ส.ค. 53) วาระที่ 3.1 การด าเนิน
โครงการบริการวิชาการ ภาค 1/53  
4.3.โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสห-
วิทยาการ ภาค2/53 หน้า 7 (ข้อมูลด้าน
ค่าใช้จ่ายจัดสื่อประชาสัมพันธ์)  
4.4.หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ
ธรรมศาสตร์ตลาดวิชาฯร 1/2553 หน้า 1-4  
4.5 หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานท่ี
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       การจัดบริการวิชาการแก่สังคม  
4.6 หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ
มัคคุเทศก์น้อย  
4.7 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  
4.8 แผนการด าเนินการให้บริการวิชาการ ปี
การศึกษา 2554 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
              วิทยาลัยฯ โดยโครงการปริญญาตรี น าองค์ความรู้และข้อมูล
ที่ได้จากการบริการ ซึ่งมีรูปแบบการน าเสนอและถ่ายทอดข้อมูลหลังจาก
การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ในระบบ  On line ผ่าน 
Website  www.cislampang.com  เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน 

5.1.เอกสารการถอดเทปการสัมมนาวิชาการ 
เรื่องเมืองโบราณหริภุญไชยและเขลางค์นครฯ   
5.2.รูปภาพแสดงการเผยแพร่ข้อมูล On line 
ผ่าน Website www.cislampang.com 
 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีผ่่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

 NA   

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5  บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศกึษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5  บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cislampang.com/
http://www.cislampang.com/
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ.8 : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

2. ชนิดของตัวบ่งชี:้ ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน : 
โดยแปลงร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัยต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและก ารวิจัยต่อ

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
4.1 ค านวณค่าร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัยต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการทั้งหมด 

2 
X 100 = 6.90 

29 

4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 

6.90 
X 5 = 1.15 

30 

5. ผลการด าเนินงาน :  

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

              ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการน าความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย จ านวน 2 โครงการ จากกิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งสิ้น 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.90  เมื่อเทียบ 5 คะแนนเต็ม เป็น
ร้อยละ 30  คิดเป็นคะแนนประเมินเท่ากับ 1.15  ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมาย 
และจะต้องเร่งด าเนินการปรับปรุงโดยด่วน 

แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี สมศ.8 
 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

 NA   

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 24 ร้อยละ 6.90 1.15 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 



                                                                                                                                          

รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)  
                                                                                                                                     วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2553                                                                                                                                                           

  

97 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 24 ร้อยละ 6.90 1.15 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)  
            วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2553 

98     

1. ตัวบ่งชี้ สมศ.9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

2. ชนิดของตัวบ่งชี:้ ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัตไิด้  

1 ข้อ 

ปฏิบัตไิด้  

2 ข้อ 

ปฏิบัตไิด้  

3 ข้อ 

ปฏิบัตไิด้  

4 ข้อ 

ปฏิบัตไิด้  

5 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 3 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนหรือองค์กร 
            โครงการ ปริญญาตรี ได้จัดตั้งคณ ะกรรมการฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการสู่สังคมเพื่อ การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการสู่
สังคม และมีแผนการบริการวิ ชาการสู่สังคมในโครงการธรรมศาสตร์
ตลาดวิชาสหวิทยาการ โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ มัคคุเทศก์
น้อยล าปาง และมีการประเมินผลโครงการ ท้ังนี้ได้รับความร่วมมือ
จากสถานศึกษาในจังหวัดล าปางเข้าร่วมโครงการดังกล่าว   

1.1. โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสห
วิทยาการ ภาค 2/53 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
มัคคุเทศก์น้อย  
1.2. สรุปการประเมินโครงการโครงการ
ธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ ภาค 
2/2553 การอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์
น้อย 
1.3 แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ใน
โครงการโครงการธรรมศาส ตร์ตลาดวิชาสห
วิทยาการ ภาค 2/53 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
มัคคุเทศก์น้อย 
1.4 แผนการพัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อย 
ล าปาง 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
            โครงการธรรมศาสตร์ ตลาดวิชาสหวิทยาการ การจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ มัคคุเทศก์น้อย  โดยมีแผนงานคือ วัตถุประสงค์ 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ งบประมาณการด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ และมีการประเมินผลโครงการ  
            ทั้งนี้ ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยเป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา จ านวน 50 คน และมี
ผู้เข้าร่วม จ านวน 72 คน ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายตามแผน และมีผล
การประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้   
                1. ก่อนการเข้าอบรม คิดเป็นร้อยละ  74.80   
                2. หลังการเข้าอบรม  คิดเป็นร้อยละ  81.40  

2.1. โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา               
สหวิทยาการ ภาค 2/2553  การอบรมเชิง
ปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อย  
2.2.สรุปการประเมินโครงการธรรมศาสตร์ตลาด
วิชาสหวิทยาการ ภาค 2/2553 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อย  
2.3.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ      
 

3. ชุมชนหรื อองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
            การจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยล าปางได้รับความสนใจจาก
โรงเรียนในจังหวัดล าปาง โดยส่งตัวแทนคือ ครู นักเรียน ซึ่งบุคล
เหล่านี้ล้วนเป็นตัวแทนกิจกรรม/ชมรมมัคคุเทศก์น้อยประจ าโรงเรียน

3.1.หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อยล าปาง  
3.2 หนังสือตอบรับการเข้าร่วมการอมรมจาก 
โรงเรียนวัดไหล่หิน        
3.3.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

หรือประจ าชุมชนเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งถือว่าเป็น
การเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารและเพิ่มทักษะ
ด้านกระบวนการเทคนิค และวิธีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 

มัคคุเทศก์น้อย จากครู นักเรียน โรงเรียนวัด
ไหล่หิน      
3.4 ข้อมูลจาก www.thaiall.com ที่แสดงถึง
ข้อมูลวัดไหล่หินและการมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนวัดไหล่หินในการจัดตั้งชมรมมัคคุเทศก์
น้อย (หน้า 4)    

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

 

 

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่ อสังคม หรือชุมชน /
องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

 NA   

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaiall.com/


  รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)  
            วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2553 

100     

1. ตัวบ่งชี้ มธ.10 : ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมต่อโครงการบริการวิชาการ  

2. ชนิดของตัวบ่งชี:้ ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน : 
โดยแปลงร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมต่อโครงการบริการวิชาการทั้งหมดเป็น

คะแนนระหว่าง 0-5  
ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมต่อโครงการบริการวิชาการทั้งหมดที่กหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 80  

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
4.1 ค านวณค่าร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมต่อโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

29 
X 100 = 100 

29 

4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 

100 
X 5 = 5.00 

80 

5. ผลการด าเนินงาน :  

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

             ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดบริการ
วิชาการซึ่งจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมทุกโครงการที่ให้บริการแก่สังคม 
มีจ านวนท้ังสิ้น 29 คิดเป็นร้อยละ 100  และเมื่อเทียบ 5 คะแนนเต็ม 
เป็น ร้อยละ 80 คิดเป็นคะแนนประเมินได้ 5 คะแนน  ซึ่งบรรลุตาม
เป้าหมาย 

แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี มธ.10 
 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

100 100 3 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ 5.3 : ร้อยละของโครงการร่วมเครือข่ายวิชาการด้านเพศภาวะต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการระดับ 
                                         ปริญญาโทท้ังหมด 

2. ชนิดของตัวบ่งชี:้ ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน : 
โดยแปลงร้อยละของโครงการร่วมเครือข่ายวิชาการด้านเพศภาวะต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการระดับ

ปริญญาโทท้ังหมด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ร้อยละของโครงการร่วมเครือข่ายวิชาการด้านเพศภาวะต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการระดับปริญญา

โทท้ังหมด ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 95 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
4.1 ค านวณค่าร้อยละของโครงการร่วมเครือข่ายวิชาการด้านเพศภาวะต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการ

ระดับปริญญาโทท้ังหมด 

1 
X 100 = 33.34 

3 

4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 

33.33 
X 5 = 1.75 

95 

5. ผลการด าเนินงาน :  

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

                ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ โดยโครงการปริญญาโท 
สาขาวิชาสตรีศึกษา ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมที่
ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายวิชาการด้านเพศภาวะจ านวน 1 โครงการ 
โดยเป็นความรว่มมือจากคณะสังคมวิทยาฯ มธ. คิดเป็นร้อยละ 33.33 
จากจ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการที่จัดขึ้นในระดับปริญญาโท และเมื่อเทียบ  
5 คะแนนเต็มเป็นร้อยละ 95  คิดเป็นคะแนนประเมินได้ 1.75 คะแนน  
ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมาย และต้องด าเนินการปรับปรุง 

แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 5.3 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

 NA   

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 33.33 1.75 ไม่บรรลุเป้าหมาย 



  รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)  
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8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 33.33 1.75 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 6.1  : ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน :  มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
               วิทยาลั ยฯ โดย โครงการปริญญาตรี มีการแต่ งตั้ง
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม โดยมีหน้าท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม แนวคิดในการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิดประชาธิปไตยและจริยธรรม โดยเน้นการมี ส่วนร่วมของชุมชน  
รวมทั้งการจัดตั้งงบประมาณ จากรายได้หน่วยงานของโครงการปริญญา
ตรีประจ าปีงบประมาณ 2553 เพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         

1.1 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ .0516 .46/ วันท่ี 
22 พ.ค. 2550 เรื่อง แผนปฏิ บัติราชการ 5 
ปี พ.ศ. 2550-2554 
1.2 ค าสั่งวิทยาลัย ฯ ที่ 100 /2553  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการสู่สังคม 
1 . 3  งบประมาณ รายจ่ายจากรา ย ได้
หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 2553  
 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
                วิทยาลัย ฯ โดยโครงการ ปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าถึงทรัพยากร
ทางศิลปะและวัฒนธรรม ประยุกต์ความรู้ จากการเรียนในช้ันเรียนมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน  โดยทางโครงการได้จัด กิจกรรมการศึ กษานอกสถาน            
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น รายวิชา 
ป.346  ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว   และ รายวิชา มธ .111 
ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม  ท าให้นักศึกษามี
ความรู้ทั้งในภาคทฤษฏี และปฏิบัติจากนอกช้ันเรียน 

2.1 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ .0516.46(1)/865 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 53 ขออนุมัติโครงการตัว
บุคคลและงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
นอกสถานท่ีในรายวิชา ( ป . 346 )
ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 
2.2 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ.0516.46 (1)/867 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค.2553 ขออนุมัติโครงการตั ว
บุคคลและงบประมาณสนับ สนุนการศึกษา
นอกสถานท่ีในรายวิชา  (มธ.111) ประเทศ
ไทยในมิติประวัติศาสตร์ สังคมและ
วัฒนธรรม 
2.3 โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ภาค
เรียนที่ 1/2554 

3.มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
             วิทยาลั ยฯ โดยโครงการ ปริญญาตรี มีการจัดกิจกรรม เพื่อ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนโดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมเป็นการใช้ความรู้จากการเรียนในช้ันเรียนมา

3.1. ประมวลผลการสอนรายวิชา (สส.356) 
วิธีการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพื่อศึกษา
ชุมชน 
3.2 ประมวลผลการสอนรายวิชา  (สส.314) 
แนวคิดว่าด้วยการพัฒนา 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ประยุกต์ ท าให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ปรากฏในรายวิชา สส.356 วิธีการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพื่อศึกษา
ชุมชน และรายวิชาสส.314 แนวคิดว่าด้วยการพัฒนา 

 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาก ารงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

  วิทยาลัย ฯ โดย โครงการ ปริญญาตรี มีการจัดกิจกรรม เพื่อ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนโดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมเป็นการใช้ความรู้จากการเรียนในช้ันเรียนมา
ประยุกต์ ท าให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ปรากฏในรายวิชา สส.356 วิธีการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพื่อศึกษา
ชุมชน  และรายวิชาสส .314 แนวคิดว่าด้วยการพัฒนา  โดยได้มีการ
ประเมินผลการสอนทั้งสองรายวิชาเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียน
การสอนต่อไป 

4.1 ประมวลผลการสอนรายวิชา (สส.356) /
(สส .392) วิธีการปฏิบัติในการจัดกิจกรรม
เพื่อศึกษาชุมชน 
4.2 ประมวลผลการสอนรายวิชา (สส.314) 
แนวคิดว่าด้วยการพัฒนา 
 

5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

 

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้สมศ.10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้
5 ข้อ 

 
4.ผลการด าเนินงาน : มีการด าเนินงาน 1 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
              โครงการปริญญาตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ มีการส่งเสริม
และสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมและด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ดังนี ้
              Plan ทางโครงการฯมีการมีแผ นในการส่งเสริมและ
สนับสนุนทางวัฒนธรรมโดยทางโครงการจะมีการจัดท างบประมาณ
ประจ าปีการศึกษา 2553 โดยเป็นเงินในส่วนของฝ่ายการนักศึกษาใน
ส่วนของโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ท ากิจกรรมของนักศึกษา  อีกทั้งยังมีระบบและกลไกลโดยมี
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี เพ่ือเป็นระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนดเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีกิจกรรมและโครงการดังนี้  
    1. กิจกรรมในรายวิชาสส .356 วิธีการปฏิบัติในการจัดกิจกรรม
เพื่อศึกษาชุมชน 

2. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในรายวิ ชา  ป .346 
ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว ,โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีในรายวิชา มธ.111 ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ เป็นต้น  
             Do มีการท ากิจกรรมและโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การการส่งเสริมและสนับสนุนโดยนักศึกษาได้รับความรู้ในด้านมิติ
ทางวัฒนธรรมที่เป็นการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีการบูรณาการให้เข้ากับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา  ป.346 ประวัติศาสตร์
ไทยเพื่อการท่องเที่ยว ,โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชา 
มธ.111 ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ 
             Check หลังจากมีการท ากิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่
ทางส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น การประเมินรายวิชา 
สส.356 วิธีการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพื่อศึกษาชุมชน ,รายวิชา ป .
346ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว  และ รายวิชามธ .111 
ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์  

1.1 งบประมาณรายได้หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2553 
1.2 บันทึก ที่ ศธ .0516 .46/ วันท่ี 22 พ.ค.50 
เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2550-2554  
1.3 บันทึก ที่ ศธ .0516.46(1)/865 (24 ธ.ค.53) 
ขออนุมัติโครงการตัวบุคคลและงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษานอกสถานท่ี ในรายวิชา (ป.
346) ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 
1.4 บันทึก ที่ ศธ .0516 .46(1)/867 ลงวันท่ี 24 
ธ .ค .2553  ขออนุมัติโครงการตัวบุคคลและ
งบประมาณสนับสนุนการศึกษานอกสถานท่ีใน
รายวิชา ( มธ . 111 ) ประเทศไทยในมิติ
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม 
1.5 ประมวลผลการสอนรายวิ ชา (สส .356) 
วิธีการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพื่อศึกษาชุมชน       
1.6 ประมวลผลการเรียนการสอนรายวิชา (ป.
346)ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว             
1.7 ประมวลผลการเรียนการสอนรายวิชา (มธ.
111) ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ 
1.8 แนวทางการพัฒนากิจกรรมหรือโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมตามการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA ในครั้งต่อไป 
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             ACTION หลังจากท่ีได้มีการประเมินโครงการต่างที่ทาง
โครงการฯได้จัดท าข้ึน ทางโครงการก็จะต้องมีการปรับปรุงโครงการ
กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมประเภทต่างๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการและความต้องการของนักศึกษา 
นอกจากน้ีแล้วยังมีการปรับปรุงวิถีการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปตาม
ผลการประเมินที่มีข้อเสนอแนะต่างๆ 
             ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการด าเนินตามวงจร
คุณภาพ PDCA เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการของ
นักศึกษาด าเนินไปอย่างมีระบบ  

   
 

2.บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80   

3.มีผลการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง  

4.เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน  

5.ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติและ/หรือนานาชาติ  

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 1 ข้อ 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 1 ข้อ 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ.11  : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 

ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
           วิทยาลัย ฯ  ได้ให้บุคลกรทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีส าหรับด้านการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยฯ ท่ีเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2553 จนกระทั่งปัจจุบั นท่ีถือปฏิบัติ
มาโดยตลอด  ซึ่งจะเป็นการประหยัดพลังงานประเภทเครื่องปรับอากาศ 
ไฟฟ้าและเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์และโทรสาร ท่ีจะติดต่อไปยัง
หน่วยงานต่างๆ   
             ส่วนโครงการปริญญาตรี มีการจัดฝึกอบรม และสัมมนา นอก
สถานท่ีเพื่อเป็นการเสริมสร้างแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เช่น โครงการสัมมนาบุคลกร ณ อ าเภอ 
เชียงของ จ.เชียงราย ,โครงการ Big Cleaning Day โครงการรณรงค์ลด
ปริมาณการใช้กระดาษในส านักงาน 

1.1. บันทึก วิทยาลัยฯ วันท่ี 3 พฤษภาคม 
2553 เรื่องการวางมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยและการประหยัดพลังงานของอาคาร
สถานท่ี ทรัพย์สินและระบบสาธารณูปโภคฯลฯ 
ภายในหน่วยงาน   
1.2. มาตรการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยฯ 
1.3 เอกสารสัมมนาบุคลากร ณ อ .เชียงของ จ.
เชียงราย  
1.4 โครงการ Big Cleaning Day  
1.5 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในส านักงาน 
1.6 รายงานการประชุมส านักงานประจ าเดือน
เมษายน  2554 

2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย ์
             วิทยาลัย ฯ โดยทางโครงการ ปริญญาตรี มีการปรับปรุงดูแล
รักษาห้องส านักงานโครงการฯ และห้องพักคณาจารย์ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ใช้สอย การประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
             1. มีการติดป้ายสติ๊กเกอร์ รณรงค์การประหยัดพลังงาน เพื่อ
เป็นการสร้างจิตส านึกร่วมของคนในโครงการฯ ในการให้ความส าคัญกับ
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
             2. มีการจัดโครงการ Big Cleaning Day  ซึ่งแสดงให้เห็ นถึง
การมีส่วนร่ วมของคนในองค์กรเพื่อท าให้เกิดความสุนทรีย์ในห้อง
ส านักงานและห้องท างานของคณาจารย์  
             3. มีการจัดโครงการรณรงค์ลดปริมาณการใช้กระดาษใน
ส านักงาน เพื่อเป็นการรณรงค์ลดปริมาณขยะ และเพื่อเป็นการรักษา
และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ ายในส่วน
ของอุปกรณ์ส านักงาน  
             4. นักศึกษาของโครงการฯ  ได้จัดท าโครงการสวนหย่อม
มิตรภาพและการรณรงค์งดสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของวิชา สส .314 

2.1 ภาพถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุงดูแล
รักษาห้องส านักงานโครงการฯ  
2.2 ภาพถ่ายการติดป้ายสติ๊กเกอ ร์รณรงค์การ
ประหยัดพลังงาน 
2.3. โครงการ Big Cleaning Day 
2.4  ภาพถ่ายก่อนและหลังใน การท ากิจกรรม 
Big Cleaning Day 
2.5. โครงการรณรงค์ลดปริมาณการใช้กระดาษ
ในส านักงาน  
2.6. โครงการแนวคิดว่าด้วยการพัฒนา ช่ือ
เรื่อง สวนหย่อมมิตรภาพ และการรณรงค์งด
สูบบุหรี่ วิชา (สส. 314) แนวคิดว่าด้วยการ
พัฒนา  
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แนวคิดว่าด้วยการพัฒนา โดยนักศึกษาได้จัดท าสวนหย่อมและการ
รณรงค์ลดการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  เพื่อให้ เกิดความ
สุนทรียภาพในมหาวิทยาลัย และสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้  
3.ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรม ชาติ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
              มหาวิทยาลัย ศูนย์ล าปาง มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
มหาวิทยาลัยโด ยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย ในมิติทางด้านสิงแวดล้อม 
และสุนทรียในการใช้งานของนักศึกษาและบุคลากร โดยเน้นประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวมนอกจากน้ีแล้วยังมีการตกแ ต่ง ปรับปรุง และดูแล
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความสวยงาม     

3.1 ภาพก่อนและหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  

4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมี
การจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  
             มหาวิทยาลัย  ศูนย์ล าปาง ได้เอื้ออ านวยความสะดวกด้าน
สถานท่ี ให้แก่โครงการปริญญาตรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถหรือใช้ พื้นที่ส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ข่วงโดม 
และลานโพธิ ์เป็นต้น โดยการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ล าปาง และ
เจ้าหน้าท่ีโครงการ ฯ จึงท าให้วิ ทยาลัยฯ โดย โครงการปริญญาตรี  มี
นโยบายส่งเสริมให้บุคลากรจัดกิจกรรมที่เป็นการรณรงค์รักษาความ
สะอาด ช่วยประหยัดพลังงานและลดปริมาณขยะในส านักงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

4.1. ภาพถ่ายบริเวณลานกิจกรรมข่วงโดม และ
ภาพถ่ายบริเวณลานโพธิ์  
4.2. ภาพถ่ายการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
4.3  รายงานการประชุมส านักงานประจ าเดือน
เมษายน  2554  
   - วาระ 1.3 กิจกรรม Big Cleaning Day 
   - วาระ 1.4 กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน 
เพื่อลดโลกร้อน และลดปริมาณขยะในส านักงาน 

5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51           
จากคะแนนเต็ม 5 
 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4  บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4  บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.1: ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
              วิทยาลัย ฯ ได้จัดท า เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานของ
คณบดีในวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะมี แผน รองรับตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2553 และ2554 ภายใต้
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ ม ธ. และแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ 
(พ.ศ.2550-2554) รวมถึงการวา งแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยฯ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ 2555-2559) โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ฉบับท่ี 11  เพื่อเป็นแนวทางและก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการ
ด าเนินงานโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ   

     คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
2/2554 เห็นชอ บในการก าหนดตัวบ่งช้ีที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ ในการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับปี 2553 รวมถึง
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ( QA  ปี 2550 -2552 ) ต่อ
สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ และในคราวประชุมดังกล่าวได้
พิจารณาเห็นชอบในหลัก เกณฑ์การประเมินการก ากับ ดูแลตนเอง  
เพื่อ ประเมินผลการด าเนินงานของ สภาสถาบัน  เพื่อ ใช้ประเมิน
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 

1.1 เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานของคณบดีใน
วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
1.2แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553 (ฉบับ
ปรับแผนครบตามยุทธศาสตร์) 
1.3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 
1.4 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ มธ.กับ
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ (พ.ศ.2550-2554) 
1 . 5แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยฯ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ 2555-2559) 
1.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
วิทยาลัยฯ ท่ี 106/2553 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 
2553 
1.7 รายงานประชุมคณะกรรมการ   ประจ า
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2554  (วาระที ่1.6) 
1.8 รายงานประ ชุมคณะกรรมการ   ประจ า
วิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2/2554  (วาระที่ 3.3) 
1.9 เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ เผยแพร่รายงาน
การประเมินตนเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2552 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลา กรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ์  มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน 

    ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
ทบทวนวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ระยะยาวและระยะสั้นท่ีน าไปสู่
แผนปฏิบัติราชการในแต่ละปี ซึ่งมีการก าหนดตัวช้ีวัดของหน่วยงานท่ี
บ่งช้ีถึงคุณภาพการปฏิบัติราชการนอกเหนือจากภายใต้ตัวช้ีวัดร่วม
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลให้เห็นถึงมิติในด้านคณาจารย์และบุคลากร
ที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงมิติที่แสดงถึงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ได้รับผ ล
สะท้อนหรือข้อมูลจากจ านวนผู้สนใจ ผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้

2.1 เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานของคณบดีใน
วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
2.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553 (ฉบับ
ปรับแผนครบตามยุทธศาสตร์) 
2.3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 
2.4แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยฯ 5 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2555 -2559 
2.5ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 
ประจ าปีการศึกษา 2553 
2.6 ผลรายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปี
การศึกษา 2553 
2.7 หนังสือเชิญประชุมเพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

บัณฑิตในแต่ละหลักสูตร กับผลสะท้อนความพึงพอใจในด้านการ
บริการวิชาการต่างๆ  

     ดังนั้น ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องสร้างระบบและกลไกในการ
ถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจต่างๆ ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้แก่บุ คลากรและเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับทราบและ
เข้าใจร่วมกันถึงพันธกิจหลักของวิทยาลัย ฯ ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้มี
แผนพัฒนาจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อรองรับในการท างานด้าน
ประกันคุณภาพ และ ก.พ.ร. จึงมีการสร้างระบบฐานข้อมูลขั้นต้นเพื่อ
จะลดปัญหาการซ้ าซ้อนจากการรายงานข้อมูลให้มีร ะบบและรูปแบบ
เดียวกันที่ง่ายต่อการบริหารการจัดการและสนับสนุนระบบการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยต่างๆ  โดยทุกข้ันตอนของการด าเนินงาน
จ าเป็นต้องรายงานผ่านระบบฐานข้อมูลของกองแผนงาน มธ . เพื่อ
ติดตามผลการบริหารและผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ ราชการปี 2553 และ 2554 ซึ่งเป็นการ
รายงานทุกเดือน และทบทวนสรุปผลทุกรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 
12 เดือน เพื่อน ามาพิจารณาภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ในแต่
ละยุทธศาสตร์ต่างๆ (ที่มา ... ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
(ก.พ.ร.) ปี 2553 และผลการรายงานการประเมินตนเอง ปีกา รศึกษา 
2552)   

แผนกลยุทธ์และแผน  ปฏิบัติงาน 3 ปี พร้อม
รายงานผลและ (ร่าง)แผนปรับปรุงการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี 2552 
 

3.ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
             วิทยาลัย ฯ มีการ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โดยการประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ซึ่งจะหารือการ
ด าเนินงานของทั้ง 3 โครงการ   โดยให้ความเห็นชอบและแนวทาง  
เพื่อให้น านโยบายและข้อคิดเห็น ไปด าเนินการต่อหรือร่วม ประชุม
หารือในระดับคณะกรรมการประจ าโครงการ  ดังนั้น  ทุกโครงการฯ 
จะต้องรายงานความเคลื่อนไหวหรือความก้าวหน้าโดยตลอดให้แก่
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ทราบ   
              นอกจากน้ี ผู้บริหา รมีการประเมินผลการด าเนินงานท่ี
ส าคัญตามภารกิจของสถาบัน เช่น การรายงานประเมินตนเองของ
คณบดีต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  

3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2 /2553  
3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1 /2554 
3.3 รายงานการประชุมคณะกรร มการประจ า
วิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2 /2554 
3.4 หนังสือเชิญประชุมเพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย 
แผนกลยุทธ์และแผน  ปฏิบัติงาน 3 ปี พร้อม
รายงานผลและ (ร่าง)แผนปรับปรุงการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี 2552 
3.5 โครงการ ประชุมการถ่ายทอดความรู้ QA 
จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ  ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
             คณะกรรมการประจ าโครงการปริญญาตรีสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ และคณะกรรมการประจ าโครงการระดับบัณฑิตศึกษา มี
การจัดประชุมโครงการศึกษาท้ัง 3 โครงการ โดยให้เจ้าหน้าท่ีเข้ามามี
ส่วนร่วมในคณะกรรมการฯชุดต่างๆ เพื่อการด าเนินงานและให้
ความเห็นเพื่อประโยชน์ต่อคณะกรรมการในการด าเนินงาน 

4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 
ประเภทพิเศษ 
4.2 ค า สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อปรับ
ค่าจ้างให้สูงขึ้น 
4.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
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             วิทยาลัยฯ มีการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี
ให้กับบุคลากร นับได้ว่าเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน
ได้ ซึ่งโครงการได้จัดสวัสดิการให้บุคลากรหลายด้าน เช่น  
               1. สวัสดิการการเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุคลากร บิดา 
มารดา หรือบุตรของบุคลากรในหน่วยงาน จ านวนปีละ 1,000 บาท   
                2. สวัสดิการเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนบุตร ซึ่งจัดสรรให้ปี
ละ 900  บาท ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
                3. สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของเจ้าหน้าท่ี /ค่า
ถ่ายเอกสารของอาจารย์ จัดสรรให้ปีละ 2,000 บาท   
                4. สวัสดิการเงินเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง มีการจัดสรร
ให้กับบุคลากรที่ประเมินผ่านเกณฑ์คะแนน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  ใน
อัตราคนละ 2,000  1,200 และ 800 บาทต่อเดือน  ส าหรับหัวหน้า
งาน เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างประจ า ตามล าดับ           
                5. สนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการ
เข้าร่วมอบรมสัมมนา ส าหรับอา จารย์ปีละ 15 ,000  บาท และ
เจ้าหน้าท่ี ปีละ 8,000  บาท  อีกด้วย  ในอัตราคนละ 2,000  1,200 
และ 800  บาทต่อเดือน  ส าหรับหัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ี และ
ลูกจ้างประจ า ตามล าดับ    

ทดลองปฏิบัติงาน พนักงานเงินรายได้ สาย
สนับสนุนวิชาการ ประเภทช่ัวคราว 
4.4 ค าสั่ งแต่งตั้งเลขานุการ ประจ าโครงการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาเอกสหวิทยาการ 
4.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก
บุคคลให้เป็น พนักงานเงินรายได้ (ประเภท
ช่ัวคราว) 
4.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ 
4.8 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู้ 
4.9 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
และวิจัย 
4.10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย การ
นักศึกษา 
4.11 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของวิทยาลัยสห -
วิทยาการ พ.ศ. 2550  
4.12  รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าเดือน 
ของโครงการปริญญาตรี 
4.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
โครงการปริญญาโทและเอก 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพ่ือให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
              วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินการด้านประกันคุณภาพโดยประชุมกลุ่มย่อยใน
ระดับอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีเพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพและให้เป็นการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
ความรู้ปัญหา เพื่อการพัฒนาแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
              ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
ทั้งพนักงานเงินรายได้ และพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ในสาย
งานท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู่เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัยฯ 

    นอกจากน้ี วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงการถ่ายทอดความรู้
และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพโดยเน้นการเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการท างานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประจ าโครงการปริญญาตรี  เป็นต้น 

5.1 โครงการ ประชุมการถ่ายทอดความรู้  QA 
จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 
5.2 คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรประจ า
โครงการปริญญาตรี 
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6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์
ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
              วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครอาจารย์วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก พนักงานเงินรายได้
ประเภทช่ัวคราวต าแหน่งนักวิชาการศึกษา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการและโดยด าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวการ
รับสมัค รและคุ ณสมบัติ ผ่านทางเวปไซต์  และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ด้วยความโปร่งใส 
              ผู้บริหารฯ ในช่วงการประเมินประสิทธิภาพการท างาน
เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตามระบบใหม่ ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมินตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยเทียบเคียงแบบ
ประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินข้าราชการโดย
ความเป็นธรรม และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินฯ ด้วย 
              อีกทั้งผู้บริหารฯ อยู่ระหว่างการได้ด าเนินการ - ร่าง -  
แบบประเมินส าหรับการประเมินการปฏิบัติงานส าหรับ 
              - ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินการท างานผู้บริหารระดับสูง 
              - ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินการท างานผู้บริหารระดับกลาง 
คาดว่าจะน ามาใช้ประเมินในช่วงปลายปีงบประมาณ 2554 เพื่อสร้าง
ระบบการประเมินให้มีความเป็นธรรมและโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 

6.1 ประกาศรับสมัครอาจารย์และพนักงานเงิน
รายได้ 
6.2 ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
และพนักงานเงินรายได้ 
6.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรอบ 1 
เมษายน 2554  
6.4 เกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการรอบ 1 เมษายน 2554  
 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหาร
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ.7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
              วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดโครงการประชุมการถ่ายทอดคว ามรู้
ด้านประกันคุณภาพ ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับทราบ
ความจ าเป็นในการด าเนินการด้านประกันคุณภาพ โดยเน้นการสร้าง
ความเข้าใจเพื่อไปสู่การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ จาก
นโยบายสู่การปฏิบัติ  เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อ มูลในการ
จัดท าข้อมูลด้านประกันคุณภาพ และน าข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลต่อไป  
               นอกจากน้ี วิทยาลัยฯ มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงานให้มีความรู้ในเรื่องการจัดการความรู้  จึงได้จัดตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้โดยมี
หน้าท่ีจัดท าแผนการจัดการความรู้ของโครงการฯ โดย โคร งการ
ปริญญาตรีได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรและอบรมการจัดการความรู้
ส าหรับประยุกต์ใช้ในองค์กร ประจ าปี 2553 ในระหว่างวันท่ี 23-25 
ตุลาคม 2553  ณ อ าเภอเชียงของ จ .เชียงราย  และในวันท่ี 23-24 
พฤษภาคม 2554 โครงการปริญญาตรีได้จัดท าโครงการการจัดการ
ความรู้ เรื่องการออกข้อ สอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน มีวัตถุประสงค์ 
คือ  

1. เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบและเข้าใจหลักและเทคนิค
การออกข้อสอบ  และสามารถออกข้อสอบที่ได้มาตรฐาน  เที่ยงธรรม
และเป็นกลาง 

2. เพื่อให้อาจารย์สามารถน าหลักและวิธีการออก
ข้อสอบที่ดี มาใช้ในการออกข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งความรู้
ที่ได้จะเป็นกลไกส าคัญในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเรียนการ
สอน และการออกข้อสอบในการรับเข้านักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติ ด าเนินการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
1.2 โครงการอบรมการถ่ายทอดความรู้ QA 
จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 
1.4 โครงการสัมมนาบุคลากรและอบรมการ
จัดการความรู้ส าหรับประยุกต์ใช้ใ นองค์กร 
ในระหว่างวันท่ี 23-25 ตุลาคม 2553  ณ 
อ าเภอเชียงของ จ.เชียงราย 
1.5 โครงการการจัดการความรู้ การอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง“ออกข้อสอบอย่างไรให้
ได้มาตรฐาน” 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

               โดยทั้งสองโครงการเป็นการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตาม ประเด็นความรู้ท่ี
ก าหนดในข้อ 1 
                แผนการจัดการความรู้ ด้านประกันคุณภาพ  วิทยาลัยฯ
ได้ก าหนดบุคลากรและกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการ คือ คณาจารย์
และเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยทุกท่าน โดยวิธีการแบ่งประชุมกลุ่มย่อย
โดยจ ัดให้เจ้าหน้าท่ีร่วมกลุ่มกับอาจารย์ด้วย แต่ละกลุ่มมีประมาณ 5 
– 7 คน เพื่อรับทราบหลักการจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่
ด้านแผนและประกันคุณภาพของวิทยาลัย และท้ายท่ีสุดมีการ
แลกเปลี่ยนความเห็นส าหรับข้อมูลที่จ าน ามาใช้อธิบายในแต่ละตัว
บ่งช้ี  

     ทางโครงการปริญญาตรี ได้มอบหมายให้คณาจารย์
ด าเนินงานใน ส่วนต่างๆของโครงการ ท้ังในคณะกรรมการบริการ
สังคม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อท าหน้าท่ี
ตรวจสอบข้อมูลในแต่ละส่วนและน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับวิทยาลัยฯ 
ต่อไป     

2.1 โครงการอบรมการถ่ายทอดความรู้ QA 
จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 
2.2 โครงการสัมมนาบุคลากรและอบรมการ
จัดการความรู้ส าหรับประยุกต์ใช้ในองค์กร 
ในระหว่างวันท่ี 23-25 ตุลาคม 2553  ณ 
อ าเภอเชียงของ จ.เชียงราย 
2.3 โครงการ การจัดการความรู้ การ อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ออกข้อสอบอย่างไรให้
ได้มาตรฐาน” 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ  1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
              1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการจัดการความรู้ QA 

จากนโยบายสู่การปฏิบัติ  โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย และด าเนิน
กิจกรรม 2 วัน 
               2. โครงการปริญญาตรี ได้จัดประชุมโครงการการจัดการ
ความรู้ การ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้
มาตรฐาน” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่น าไปสู่การจัดการเรียนการ
สอน และการวัดผลทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และร่วมมือ
กันจัดท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีด้านต่างๆ โดยการเริ่มต้นท า
อย่างเป็นระบบและอาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่าย  

3.1 โครงการอบรม การถ่ายทอดความรู้ QA 
จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 
3.2 รูปภาพการจัดประชุมกลุ่มย่อยที่
โครงการปริญญาตรี มธ.ศูนย์ล าปาง 
3.3 รายงานการประชุมสัมมนาบุคลากรและ
อบรมการจัดการความรู้ส าหรับประยุกต์ใช้
ในองค์กร 
 3.4 เอกสารประกอบ  การอบรม โครงการ
จัดการความรู้เรื่อง  “ออกข้อสอบอย่างไรให้
ได้มาตรฐาน” 
 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่
มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี มา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
                      
 

 

5.มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน
หรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 

5.1 โครงการอบรมเสริมสรต้างความรู้ความ
เข้าใจด้านงานส านักงาน งบประมาณและ 
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knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
                        
 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ.7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : ใช้ผลการด าเนินงานและคะแนนประเมินระดับของมหาวิทยาลัย   

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
               

 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
ของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

    

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  

 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 

 

5.มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 3 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง          
โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
สถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
                วิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ ท าหน้าที่
พิจารณาและวางแผนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัย ในด้าน
แผนการด าเนินงาน และประกันคุณภาพ รวม ถึงการด าเนินการด้าน
ความเสี่ยงในการบริหาร/ด าเนินงานของวิทยาลัยด้วย 

1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของ
วิทยาลัยฯที่ 106/2553 ลงวันท่ี  28 ธันวาคม 
2553  
1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสห
วิทยาการสังคมศาสตร์ 
 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

     - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

     - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
     - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
     - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ

กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ 

    - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

   - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
   - อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

2.1 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
สหวิทยาการสังคมศาสตร์  
2.2 เอกสารสรุปการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของ
โครงการปริญญาตรี 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
             คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง พร้อมท้ังจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงท้ัง 3 ประเด็น 

ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ของโครงการปริญญาตรี  

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและ
ด าเนินการตามแผน 

 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงาน
ต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
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6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. 13 :   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  

2. ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน :  ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

4.  ผลการด าเนินงาน :   

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง  

*** ยังไม่ถึงรอบการประเมิน 
 
 
 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4 NA NA NA 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4 NA NA NA 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ตัวบ่งชี้ สกอ.8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3.  เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน   7 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ได้ใช้แผนระยะยาว 5 ปี (ฉบับ 

พ.ศ.2550- 2554 ) เป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินกับแผน กลยุทธ์ ความ
เชื่อมโยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ระหว่างแผน มธ.กับ วิทยาลัยฯ  โดยมี
แผนรายปีที่ใช้ปฏิบัติราชการประจ าปี 2553 และ 2554  รวมถึงแผน
งบประมาณการรายรับ-รายจ่ายจากรายได้หน่วยงานของแต่ละโครงการ
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานบริหาร
จัดการของวิทยาลัยฯ 

ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่วิเคราะห์
พิจารณาทรัพยากรที่มีอยู่ว่าสอดคล้องเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินท่ีก าหนดไว้หรือไม่  เพื่อจะได้หาแนวทางเชิงนโยบายส าหรับการ
จัดตั้งงบประ มาณประจ าปีของแต่ละโครงการศึกษาฯ จากแหล่ง
งบประมาณที่มาและใช้ไปของเงินในวิทยาลัยฯ 

1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี(พ.ศ.2550-2554) 
1.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ มธ. กับ
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ (พ.ศ.2550-2554) 
1.3 แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ  5 ปี พ.ศ.
2550-2554 
1.4 แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2553 และ 2554 
1.5 งบประมาณการรายรับ-รายจา่ยจากรายได้
หน่วยงานประจ าปี 2553 – 2554 
1.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัย 
ที่ 106/2553 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2553 
1.7 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2554 
(14 ม.ค. 54) วาระ 2.3 แนวทางการจัดท าแผน
งบประมาณจากรายได้หน่วยงาน ประจ าปี 2555   

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร  
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
          วิทยาลัยฯ ได้ให้โครงการศึกษา ฯ พิจารณางบประมาณรายจ่าย
จากราย ได้หน่วยงานประจ าปี 2552 – 2553 โดยผ่านความเห็น ชอบ
จากท่ีประชุมของโครงการ และท้า ยที่สุดน าเสนอคณะกรร มการประจ า
วิทยาลัยพิจารณา 
          ที่ประชุมโครงการศึกษา ฯ จะได้รับทราบแผนการด าเนินงาน
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทุกไตรมาศ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่
เกิดขึ้นใ นภาพรวมของวิทยาลัย ฯ ซึ่ง จะรายงานให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ทราบทุกครั้ง 

2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ  
   - ครั้งท่ี 2/2553 (4 ต.ค.53) วาระ 1.6 รายงาน
สถานะการเงิน และวาระ 4 .1 ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงาน ปี 2553 
   - ครั้งท่ี 1/2554 (12 ม.ค.54) วาระ 1.7 การ
จัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2555 
วาระ 1.8 รายงานสถานะการเงิน (ไตรมาศ 1),  
วาระ 3.1 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณจาก
กองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษาฯ  ปี 2554 
และวาระ 3.2 ขออนุมัติแก้ไขระเบียบ มธ .ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของวิทยาลัยฯ 
   - ครั้งท่ี 2/2554 (6พ.ค.54) วาระ 1.2 รายงาน
สถานะทางการเงิน (ไตรมาส 2) และวาระ 4.1 
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณจากกองทุน
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ค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษาฯ ปี 2554 (เพิ่มเติม) 
2.2 รายงาน การประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการปริญญาตรี ครั้งท่ี 2 /2553 (4 มี.ค.53)  
2.3 วาระการประชุมคณะกรรมการโครงการ
ปริญญาเอก ครั้งท่ี 1/2554 (1 มิ.ย.54) 
2.4 แผนงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงานประจ าปี 2553-2554  

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธ -
กิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
           วิทยาลัยฯ ได้จัด ท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 
2553 โดยได้จัดงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการ /กิจกรรมต่างๆที่
คาดว่าจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จภายในปีงบประมาณ  โดย แยกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็นพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ เพื่อน าไปสู่การจัด
กิจกรรรมให้สอดคล้องกับภาระกิจตามงบประมาณที่ตั้งไว้  
           แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
5 (จัดระบบบริหารให้ได้มาตรฐานมีศักยภาพเป็นเลิศ ) ได้ก าหนดตัวช้ีวัด
เป้าประสงค์ที่เน้นการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  ในเรื่องการสนับสนุน
บุคลากรให้เพิ่มพูนควา มรู้ในศาสตร์ที่ตนสนใจท้ังบุคลากรสายวิชาการ 
(คนละ 15,000 บาท) และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (คนละ 8,000 
บาท )  ซึ่ง ใน แผน งบประมาณ ประจ าปี ของวิทยาลัยฯ ได้ ก าหนด
เป้าหมาย และจัด ตั้งเป็นประจ าทุกปี   แต่เนื่องจากการอบรมบุคลากร
สายสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นการอบรมเพิ่มพูนความรู้ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้
จัด  จึงมีจ านวน เพียง 3 คน ที่ เพิ่มทักษะจากหน่วยงานภายนอก ส่วน
บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยฯ ได้พยายามให้ การสนับสนุนทุกคนได้มี
โอกาสฝึกอบรม /ดูงาน หรือการเข้าร่วมประชุม /น าเสนอบทความ
วิชาการ แม้ว่าจะเพิ่งได้รับการบรร จุก็ตาม  ดังนั้น ในปีงบประม าณ 
2553 จึงมียอดใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา ทั้งสิ้น  244 ,109 .32 บาท จาก
จ านวนอาจารย์ 19 คน ซึ่งอัตราส่วน ส าหรับการพัฒนาต่อคน เท่ากับ 
12,847.86 บาท 

3.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553-2554 
(ฉบับปรับแผนครบตามยุทธศาสตร์) 
3 . 2 แผนงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2553 -2554 
3.3 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้หน่วยงานวิทยาลัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2553 
3.4  แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี 8.1-1 – 8.1-5  
3.5  แบบรายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ต รงกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2553 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  และรายงานต่อ
สภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
          วิทยาลัยฯ ได้มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณ ใน
การด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีสอดคล้องกับฝ่ายงานวิเคราะห์และจัดท า
งบประมาณ กองแผนงานของมหาวิทยาลัย โดยการจัดท า รายงาน
ทางการเงินในด้านการจัดท าประมาณการจากรายได้หน่วยงาน  และ
งบประมาณแผ่นดินเป็นประจ าทุกปี  ซึ่ง จะรายงานแผนงบประมาณ
ทั้งหมดให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ พิจารณา  รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
แต่ละไตรมาศ รายงานเงินลงทุน ให้คณะกรรมการ ฯทราบทุกครั้ง   เพื่อ
รายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป            

4.1 มติคณะกรรมการ /รายงานการประชุม ฝ่าย
งานวิเคราะห์และจัดท างบประมาณ กองแผนงาน  
4.2 วาระการประชุมคณะกรร มการประจ า
วิทยาลัยฯ  
   - ครั้งท่ี 2/2553 (4 ต.ค.53) วาระ 1.6 รายงาน  
สถานะการเงิน ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2553  
   - ครั้งท่ี 1/2554 (12 ม.ค.54) วาระ 1.7 การ
จัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2555 
และวาระ1.8 รายงานสถานะการเงิน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2553 (ไตรมาศ 1) 
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   - ครั้งท่ี 2/2554 (6 พ .ค .54 ) วาระ 1.2 
รายงานสถานะทางการเงิน (ไตรมาส 2) 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใ ช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
           วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการรายงานสถานะทางการเงินเสนอต่อ
ผู้บริหารในการประชุมและรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
ทราบทุกครั้ง อาทิเช่น 

- สรุป เปรียบเทียบ แผน รายจ่าย /ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  (งบแผ่นดินและงบรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน)  

- สรุปเปรียบเทียบแผนรายรับ/ผลรายรับจริงงบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน แต่ละไตรมาศ 

- รายงานฐานะการลงทุนของวิทยาลัยฯ ใน มธ. 
ดังนั้น ผู้บริหาร โครงการศึกษาฯ จะได้รับทราบผลการด าเนินงานและ
ค่าใช้จ่ายที่แบ่งตามแผนงานหลักและแผนงานรองใ นแต่ละยุทธศาสตร์
ของทุกไตรมาศ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในภาพรวมของวิทยาลัยฯ 
เพื่อเป็นการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับ
สถานะทางการเงินท่ีแสดงไว้ในงบการเงินและ งบลงทุนของวิทยาลัยฯ 
ส าหรับการพิจารณาจัดตั้งแผนงบประมาณประจ าปี 
           โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการปรับ
ระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณภายในองค์กรให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัยฯ มีหน้าท่ี
ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารงาน แผนกลยุทธ์ ส าหรับการ
ปฏิบัติราชการและทางการเงิน รวมถึงการควบคุม ดูแล ติดตามผลการ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามแผนภายใต้งบประมาณ วงเงิน
ทุกแหล่งที่มาและใช้ไปของวิทยาลัยฯ 
      

5.1 แผนปฏิบัติราชการและสรุปการใช้เงินประจ าป ี
2553 (ฉบับปรับแผนครบตามยุทธศาสตร)์ 
5.2 แบบป ระมาณการเป้าหมายและตัวช้ีวัด
ผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2553-2557 
วิทยาลัยฯ จ าแนกตามผลผลิต 
5.3 ตารางสรุปจ านวนนักศึกษาตั้งแตปี่ 
งบประมาณ 2554-2559 
5.4 สรุปงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
วิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
5.5 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ปริญญาตรี ประจ าปี 2553 (ตามแผนงานหลักและ
รอง)  
5.6 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้หน่วยงาน โครงการปริญญาตรี ประจ าปี 
2553 
5.7 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้หน่วยงาน  วิทยาลัยฯ ประจ าปี 2553 
และ 2554 (ไตรมาศที่ 1-2) 
5.8 ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับมธ . 
ประจ าปี 2553 (กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ 
5.9 มติคณะกรรมการ/รายงานการประชุม ฝ่ายงาน
วิเคราะห์และจัดท างบประมาณ กองแผนงาน มธ. 
5.10ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัยที่ 
106/2553 ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 2553 
5.11 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2554 
(14 ม.ค.54) วาระ 2.3 แนวทางการจัดท าแผน
งบประมาณจากรายได้หน่วยงาน ประจ าปี 2555   
5.12  แบบฟอร์มตัวบ่งช้ี 8.1-1 – 8.1-5 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าท่ีตรวจ  ติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 

               
 

 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 
            วิทยาลัยฯ จะให้ ฝ่ายส านักงานเลขาฯ ด าเนินการ รวบรวม

7.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553-2554 
(ฉบับปรับแผนครบตามยุทธศาสตร์) 
7 . 2  แผนงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงานประจ าปี 2553 และ 2554  



รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)     
               วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2553                                                                                                                                                         

  

123 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

รายงานสรุป ผลการใช้เงินในแต่ละไต รมาศ ประจ าปีงบประมาณ ของ
วิทยาลัยฯ และแยกโครงการ ตาม ระดับการศึกษา ส่งไปยังฝ่ายงาน
วิเคราะห์และจัดท างบประมาณ กองแผนงานของมหาวิทยาลัย โดย
ข้อมูลจะต้องรายงานผ่านในท่ีประชุมของคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสหวิทยาการ  ซึ่งผู้บริหารทุกระดับจะได้รับทราบ และคอย
ติดตามผลการใช้เงินว่าเป็นไปตามแผนกลยุทธ/์แผนงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้หน่วยงาน  เพื่อน าข้อมูลการใช้จ่ายในแต่ละด้านของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นให้ ผลเป็นไปตามความคาดหมาย หรือ ควรปรับวิธีการและ
จ านวนกิจกรรมนั้นๆ ให้คงอยู่หรือลดปริมาณ ขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์
สถานะทางการเงินด้วย 
               ดังนั้น ข้อมูลจากผลรายจ่ายจริงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละไตรมา ศตาม
ปีงบประมาณ ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการโครงการศึกษาฯ จะต้องน าไป
พิจารณา วางแผนเพื่อการตัดสินใจในปีถัดไป ส าหรับ การจัดตั้ง
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานที่ต้องสอดคล้องตามแผนกล
ยุทธ์ทาง การเงินของวิทยาลัยฯ  รวม ทั้งการน าเสนอให้แก่คณบดีและ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยได้เห็นชอบตามแผนที่ก าหนดไว ้ 

7.3  รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้หน่วย งานประจ าปี 2553 และ 2554 
(ไตรมาศที่ 1-2) 
7.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ  
    - ครั้งท่ี 2/2553(4 ต.ค.53) วาระ 1.6 รายงาน  
สถานะการเงิน ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2553  
วาระ 3.1 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณจาก
กองทุ นค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษาฯ 
ปีงบประมาณ 2553 
และวาระ 4.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปี 
2553 
    - ครั้งท่ี 1/2554 (12 ม.ค.54) วาระ 1.7 การ
จัดท าค าของบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2555 
วาระ 1.8 รายงานสถานะการเงิน ณ.วันท่ี 31 
ธันวาคม 2553 (ไตรมาศที่ 1) 
และวาระ 3.1 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
จากกองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษาฯ 
ปีงบประมาณ 2554 
   - ครั้งท่ี 2/2554 (6 พ .ค .54 ) วาระ 1.2 
รายงานสถานะทางการเงิน (ไตรมาศที่ 2) 
 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ระดับ 6 6 2 บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 8 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจแล ะพัฒนาการของสถาบัน  
ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 
               วิทยาลัย ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อท า
หน้าท่ีวางแผนการปฏิบัติงาน และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ตามตัวบ่งช้ี คณะกรรมการมีหน้าที่วิเคราะห์จุดที่ควร พัฒนาตามที่
คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพได้ให้ความเห็นไว้ และปรับปรุง
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  โดยได้ จัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยเพื่อ รับทราบนโยบายและพันธ
กิจต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับการจัดท าประกันคุณภาพของวิทยาลัยให้
เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน 
             ทางโครงการปริญญาตรี มีการ วางระบบการบริหารงาน
ด้านประกันคุณ ภาพ โดยการ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู้ของโครงการปริญญาตรี ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะผู้บริหารโครงการปริญญาตรี คณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบหน้าท่ีวางแผน ตรวจสอบ ในการด าเนินงาน
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ซึ่งจะมีการนัดประชุมเพื่อหารือ ท า
ความเข้าใจ ติดตามรวบรวมข้อมูลและเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในแต่ละ
องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบผลการจัดเก็บข้อมูลตามองค์ประกอบให้มี
ความถูกต้อง   และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประ กอบเป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้องตามคู่มือและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตาม
ตัวบ่งช้ีทีม่หาวิทยาลัยก าหนด  
 

1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินงาน
วิทยาลัยฯที่ 106 /2553 (28 ธ.ค.53) 
1.2หนังสือ เชิญประชุมเพื่อถ่ายทอด
เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติงาน 
3 ปีไปสู่หน่วยงาน โครงการต่าง ๆ  
1 . 3  ค าสั่งวิทยาลัย ฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และการจัดการความรู้ โครงการปริญญาตรี  
- ค าสั่งที่ 98/2553 ลงวันท่ี 26 พ.ย. 54  
- ค าสั่งที่ 11/2554 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 54 
- ค าสั่งที่ 16/2554 ลงวันท่ี 18 ก.พ. 54  
1.4 บันทึกโครงการ ปริญญาตรี ลงวันท่ี 14 
ก.พ. 54 เรื่อง ขอเชิญประชุมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้  
1.5 บันทึก โครงการปริญญาตรี ท่ี  ศธ 
0516.56(1)/138 ลงวันท่ี 28 ก.พ. 54 เรื่อง 
ขอมอบหมายภาระหน้าที่การจัดเก็บข้อมูล
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2553 
1.6 บันทึ กโครงการปริญญาตรี  ที่  ศธ 
0516.46(1)/201 ลงวันท่ี 16 มี.ค. 54 เรื่อง 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) 
ในการจัดท ารายงานประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2553 
1.7 บันทึกโครงการปริญญาตรี ท่ี  ศธ 
0516.46(1)/214 (31 มี.ค.54) เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมเชิงปฏิบัติ การWork Shop ในการ
จัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2553 (ครั้งท่ี 2) 
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1.8รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/2553 (14 
ม.ค. 53) ครั้งท่ี 2/54 (3 มี.ค. 54) และครั้ง
ที่ 1/2554 (11 พ.ค.54) 
1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยา ลัยฯ ครั้งท่ี 2/2554 (6 พ.ค.
54 ) วาระ 4.2 เรื่องด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา   

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

   คณบดีวิทยาลัย ได้จัดท า เป้าหมายและ แผน การ
ปฏิ บัติงาน ในวา ระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2555 – 
2559 ซึ่งครอบคุล มพันธกิจหลักของวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน
ท านุบ ารุงสังคม ด้านวิจัย ด้านการจัดการศึกษา ด้านบริการ
วิชาการ ด้านบริหาร   

  ซึ่งแผนการปฏิบัติงานข้างต้นคณะกรร มาการประจ า
วิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบรวมถึงการรวมถึงการพิจาร ณาการ
ด าเนินการประกันคุณ ภาพการศึกษาของวิทยาลัย ประจ าปี 2553
โดยเห็นชอบการก าหนดตัวบ่งช้ีสะท้อนเอกลักษณ์วิทยาลัย รวมถึง
การเห็นชอบให้โครงการศึกษาด าเนินการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอ งแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระ ดับ ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา  ตามตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้อง   

   ส าหรับ โครงการปริญญาตรี  ผู้บริหาร ให้ความส าคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยการสนับสนุนให้คณาจารย์
เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมในการประเมินคุณภาพภายใน  และเข้า
ร่วมฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในที่คณะต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย  เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรม /
สัมมนามาประยุกต์ ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการปริญญาตรี 
และวิทยาลัยฯ 

2.1 เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานของคณบดี
วิทยาลัยฯ วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  
(ก.ย. 2553 - ส.ค. 2556) 
2.2 แผนปฏิบั ติราชการของวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 – 2559  
2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย ฯ ครั้งท่ี  2/2554 เมื่อวันท่ี          
6 พ.ค. 54 (วาระ 4.2) เรื่อง การด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2553 
2.4 บันทึกวิทยาลัยฯ ที่ ศธ 0516.46/1037 
ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 53  เรื่อง ขอเชิญประชุม
เพื่อถ่ายทอดเป้าห มาย แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงาน 3 ปี 
2.5 ค าสั่งที่ 107/2553แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยฯ ลงวันท่ี 
28 ธ.ค. 53 
2 . 6 ค าสั่งวิทยาลัย ฯ เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และการจัดการความรู้ โครงการปริญญาตรี  
- ค าสั่งที่ 98/2553 ลงวันท่ี 26 พ.ย. 54  
- ค าสั่งที่ 11/2554 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 54 
- ค าสั่งที่ 16/2554 ลงวันท่ี 18 ก.พ. 54  
2.7 บันทึกวิทยาลัย ฯ ที่ ศธ 0516 .46/114 
ลงวันท่ี 3 ก.พ. 54 เรื่อง ขอรียนเชิญประชุม
เชิงปฏิบัติการ QA จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 
2.8 แบบฟอร์มการก าหนดค่าเป้าหมายตัว
บ่งช้ีคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553 
2.9 รายงานสรุปการสนับสนุนคณาจารย์เข้า
ร่วมสัมมนาและฝึกอบรมในการประเมิน
คุณภาพภายในและเข้าร่วมฝึกประสบการณ์
ในการเป็นผู้ประเมิน คุณภาพภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2553 
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2.10 บันทึกจากกองบริการการศึ กษา ฝ่าย
วิชาการ ท่ี ศธ 0516.06/ว.1009 ลงวันท่ี 8 
มิ .ย .53  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการ
สัมมนา เรื่อง การประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2552 
2.11 บันทึกจากกองบริการการศึกษา         
ฝ่ายวิชาการ ท่ี ศธ 0516 .06/ว.1209 ลง
วันท่ี 28  มิ .ย . 53  เรื่อง ขออนุมัติให้
ข้าร าชการฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้
ประเมินคุณภาพ  
- (อาจารย์วิไลลักษณ์ อยู่ส าราญ)                                 
คณะนิติศาสตร์  
- (อาจารย์ ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์)   
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
- (อาจารย์ ดร.ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล)  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
2.12 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0516 .06 /ว .
1253 ลงวันท่ี 29 ม.ิย. 53 เรื่อง ขออนุมัติให้
ข้าราชการฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้
ประเมินคุณภาพ  
- (อาจารย์ ดร .ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร ) 
คณะพยาบาลศาสตร์   
- (อาจารย์รุ่งนภา เทพภาพ)  
คณะส านักบัณฑิตอาสาสมัคร   
2.13 บันทึกจากฝ่ายวิชาการ  
- ที่ ศธ 0516.06/ว.2289 วันท่ี 15 พ.ย.53  
- ที่ ศธ 0516.06/ว.2332 วันท่ี 18 พ.ย.53 
- ที่ ศธ 0516.06/ว.2343 วันท่ี 22 พ.ย.53 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมผูป้ระเมิน
คุณภาพภายในหลักสูตรที่ 1 (ส าหรับผู้ที่มี
ประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
                วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีในคู่มือ
และแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2553  เพื่อใช้ในการจัดท ารายการการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ าปี 2553  ซึ่งสอดคล้องกับตั วบ่งช้ีการประเมิน
คุณภาพภายในของส านักงานอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งช้ีการประเมิน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ .) และตัวบ่งช้ีเฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ รวม 47 ตัวบ่งช้ี   

3 . 1 เอกสารประกอบ การประชุม
คณะกร รมการประจ าวิ ทยาลัย ฯ                 
ครั้งท่ี 2/2554 เมื่อวันท่ี 6 พ.ค. 54  
(วาระ  3.3) ตัวบ่งช้ีสะท้อนเอกลักษณ์
วิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2553 
3.2 บันทึกข้อความจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง
คู่มือและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัว
บ่งช้ีคุณภาพ ปี 2553 
3.3 คู่มือและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล
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             นอกจากน้ี วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีสะท้อนเอกลักษณ์
วิทยาลัย จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี ได้แก ่
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 สร้างเครือข่ายทางวิชาการโดยอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิจากท้ัง
ภายในและภายนอกวิทยาลัย 
           1.2.1 ร้อยละของผู้ทรงคุณวุฒิจากท้ังภายในและภายนอก 
                   ของวิทยาลัยฯ 
           1.2.2 มีการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ 
ตัวบ่งช้ี 5.3 ร้อยละของโครงการร่วมเครือข่ายวิชาการด้านเพศภาวะ
ต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการระดับปริญญาโทท้ังหมด ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2554 เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2554 แล้ว 

ตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 
2553 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
ก าหนดเวลา  โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ  
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 
          วิทยาลัยสหวิทยาการได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งเป็นการประมวลผลการด าเนินงานของหน่วยงานตาม
ตัวบ่งช้ีคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเผยแพร่ผลการ
ประเมินคุณภาพให้ประชาค ม ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
สาธารณชนภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยสหวิทยาการ  
        นอกจากน้ี วิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อ
รับทราบผลการประเมินจากคณะกรรมการในปีการศึกษา 2552  โดย
น าเสนอรูปแบบการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใ จให้
ทุกส่วนเข้าใจถึงการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งช้ี และได้มอบหมายให้
โครงการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจัดท ารายงาน
ประเมินตนเอกในระดับภาควิชา /หน่วยงานเทียบเท่าให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน  เพื่อวิทยาลัยฯ จะได้น าข้อมูลทั้งหมดมา
รวบรวมรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยในปีการศึกษา 2553 
และก าหนดรายงานผลการด าเนินงานทุกตัวบ่งช้ี ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online ในวันท่ี 20 
มิถุนายน 2554  
       วิทยาลัยฯ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด าเนินการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับห น่วยงานเทียบเท่า         
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษามาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้มีความ
ชัดเจน ถูกต้อง และสอดคล้องตามตัวบ่งช้ี โดยน ามาเป็นข้อมูลในการ

4.1  ข้อสังเกตจาก คณะกรรมการ ประเมิน
การประกันคุณภาพ ของวิทยาลัย               
สหวิทยาการ ประจ าปีการศึกษา 2552 
4.2 เอกสารประกอบการประชุมช้ีแจง
แผนการปฏิบัติงานของคณบดี 
4.3.  โครงการอบรม QA จากนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ  
4.4. แบบมอบหมายให้โครงการศึกษาจัดท า
รายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีที่
ก าหนด 
4.5. ตัวอย่างการรายงานข้อมูลผ่านระบบ
การประกันคุณภาพของวิทยาลัยเพื่อรายงาน
ในระบบ CHE QA Online 
4.6. เว็บไซต์เผยแพร่การประเมินตนเองของ
วิทยาลัย ปการศึกษา  2550- 2552  
(www.ci.tu.ac.th) 
 4.7 สรุปผลการประเมินจากคณะกรรรม
การตรวจรายงานประกันคุณภาพภายในของ
โครงการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 

http://www.ci.tu.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)   
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
จัดท ารายงานประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

            
 

 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ          

        วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อใช้
ในการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ โดยเริ่มต้นจากการน าข้อมูลด้าน
ประกันคุณภาพ และรายการข้อมูลตามค ารับรองการปฏิ บัติราชการ 
ก.พ.ร. ที่ต้องรายงานให้มหาวิทยาลั ยทราบ  มาออกแบบฐานข้อมูลที่
สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลและน ามาเช่ือมโยงให้สามารถใช้ได้
ทั้งสองส่วนงาน โดยมิต้องท างานซ้ าซ้อนและสามารถน าข้อมูลไปใช้ใน
การพิจารณาเพื่อวางแผนการท างานได้ทันที  โดยในเบื้องต้นได้วาง
แผนการจัดท า จัดท าระบบฐานข้อมูล ขั้นต้น ที่เช่ือมโยง งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้ง 9 ตัวบ่งช้ี  กับ ก .พ.ร. (ในการลดปัญหางาน
ซ้ าซ้อน จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบเดียวกัน ข้อมูลถูกต้อง  และครบถ้วน )  
เพื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูลและสนับสนุนการบริหารการจัดการ
ให้แก่ผู้บริหารเห็นชอบ โดยการส ารวจข้อมูลที่จ าเป็นต้องจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ  
           เมื่อวิทยาลัยฯ ได้เริ่มต้นจัดท าระบบฐานข้อมูล มีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงถึงการจัดท าระบบเช่ือมโยงของข้อมูล  
เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าใจตรงกันและทุกคนสามารถเรียกดู
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลในทุกองค์ประกอบ และทุกตัวบ่งช้ีได้ 

6.1. ตัวอย่างระบบฐานข้อมูลด้านประกัน
คุณภาพเชื่องโยงกับการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามค ารับรอง การปฏิบัติราชการ 
ก.พ.ร. 
6.2. โครงการ “การ ถ่ายทอดความรู้ QA 
จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” 
6.3 เว็บไซต์ของวิทยาลัยสหวิทยาการ 
(www.ci.tu.ac.th) 
6.4  เว็ บ ไซต์ของโครงการ ปริญญาตรี  
(www.cislampang.com) 
6.5 ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต  และผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของสถาบัน 
           วิทยาลัยฯ โดยโครงการปริญญา ตรี ได้จัดโครงการสัมมนา
คณะกรรมการนักศึกษา ประจ าปี 2553  โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ 
รูปแบบ และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาด้านกิจกรรมนักศึกษา และได้แต่งตั้งประธาน
คณะกรรมการนักศึกษาเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และการจัดการ ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพของโครงการปริญญาตรี  และในระดับบัณฑิตศึกษาได้มี
ช่องทาง  ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ สร้างชุมชนทาง
วิชาการทาง  Web Blog เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน 
           อีกทั้ง นักศึกษา ของวิท ยาลัยฯ ในระดับ ปริญญาตรี และ

7.1 บันทึกวิทยาลัยฯ ที ่ศธ 0516.46/ว.521 
ลงวันท่ี 5 ก.ค.53 เรื่อง การประเมินคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2552 
7.2 บันทึกโครงการปริญญาตรี ท่ี ศธ 
0516.46(1)/622 ลงวันท่ี 16 ก.ย. 53 เรื่อง 
ขออนุมัติโครงการสัมมนาคณะกรรมการ
นักศึกษา ประจ าปี 2553 
7.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 22/2554 ลงวันท่ี 4 
เม.ย. 54 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 
โครงการปริญญาตรี (เพิ่มเติม) 
7.4 ผลการประเมินการเรียนการสอนและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาโครงการ

http://www.ci.tu.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
บัณฑิตศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาในการ
ตอบแบบประเมินการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหาร
จัดการของวิทยาลัย ซึ่งสามารถน าข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ  

ปริญญาตรี  
7.5 รายงานการส ารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยนักศึกษา
โครงการปริญญาตรี  
7.6 โครงการจัดท า  Web Blog  เผยแพร่
งานวิจัยและสร้างเครือข่ายวิชาการของ
โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
           วิทยาลัยฯ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน โดย
สนับสนุนให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา QA-TU FORUM 
และประชุมเชิงปฏิบัติ การ  KM_FORUM เพื่อมีโอกาสแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ความรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ  และน ามาถ่ายทอดให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องไดรับทราบเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน  

8 . 1 บันทึกจากส านักทะเบียนและ
ประมวลผล ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล                    
ที่ ศธ 0516 . 33 / ว . 1730 ลงวันท่ี 8 
กรกฎาคม 2553 เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ KM_FORUM ครั้งท่ี 3 
8.2. บันทึกจากงานประกันคุณภาพการศึกษา 
กองบริการการศึกษา ที่ ศธ 0516.06/ว.265 
(16 ก.พ. 54) เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนา 
QA-TU Forum เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 
                      
            

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 8 ข้อ 4  บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 4  บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ. 15  :  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน : ใช้คะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายใน  (เฉพาะตัวบ่งชี้ของสกอ.คะแนนเต็ม 5) 
 
4. ผลการด าเนินงาน :   

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
          ในปีการศึกษา 2553  ผลการประ เมินตามตัวบ่งช้ีของ สกอ .

จ านวน 23 ตัวบ่งช้ี  9 องค์ประกอบ คิดเป็นคะแนนประเมินเท่ากับ 3.79  
ซึ่งสูงกว่าเ ป้าหมายที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละ
องค์ประกอบ จะพบว่า องค์ประกอบท่ี 2 และ 7 อยู่ในระดับพอใช้  
 
 

ตารางสรุป ส .1 และ ส .2 สรุปผลการ
ประเมินตามองค์ประกอบประกัน คุณภาพ
การศึกษา ปี 2553 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA 2.02 NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

3.50 4.25 4.25 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

3.50 3.79 3.79 บรรลุเป้าหมาย 
 



                                                                                                                                                                

 รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)    

                                                                                                                         วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2553     
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บทที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
 

1.  สรุปผลการประเมิน 
  
 ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยสหวิทยาการ ก าหนดตัวบ่งช้ี 45 ตัวบ่งช้ี จ าแนกเป็นตัวบ่งช้ีการประกัน

คุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 23 ตัวบ่งช้ี  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 13 ตัวบ่งช้ี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเฉพาะอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
3 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเกณฑ์การแปลผลการประเมิน ดังนี้  

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

สรุปผลการประเมิ นในภาพรวมของวิทยาลัยสหวิทยาการ  ทั้งหมด  45 ตัวบ่งช้ี 9 องค์ประกอบ  คะแนน
ประเมินเท่ากับ 3.41  เมื่อเทียบเกณฑ์ได้คุณภาพในระดับพอใช้  โดยมีผลการด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย 27 ตัว
บ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 60  และที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 18 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 40  ส่วนผลการประเมินตามองค์ประกอบ 
พบว่า  องค์ประกอบท่ี 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4.67    และมี 3 องค์ประกอบท่ีมีผลประเมินอยู่ ในระดับดี 
ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 3, 8 และ 9   ที่เหลือ 5 องค์ประกอบมีผลประเมินในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2, 4, 5, 6 
และ 7   นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาครบทุกมิติตามระบบประกันคุณภาพ ในด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผล ผลิต 
พบว่า ด้านกระบวนการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 4.11 รองลงมาจะเป็นด้านปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับพอใช้ 3.21  
และด้านผลผลิต อยู่ในระดับพอใช้ 2.79  

ส่วนผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. จ านวน 23 ตัวบ่งช้ี 9 องค์ประกอบ คะแนนประเมินอยู่ในระดับดี 
3.79  โดยผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับพอใช้ 2.78  ด้านกระบวนการอยู่ในระดับดี 4.06 และด้านผลผลิต
อยู่ในระดับพอใช้ 3.00   

และผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สมศ . จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี  คะแนนประเมิน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
2.44  ซึ่งผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 5 และ 6 อยูใ่นระดับต้องปรับปรุง 2.07 และ 2.50 ตามล าดับ  โดยเฉพาะผล
ประเมินองค์ประกอบท่ี 4 อยู่ในระดับต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน  ซึ่งตัวบ่งช้ีของ สมศ. จะเป็นตัวบ่งช้ีด้านผลผลิตทั้งสิ้น  

ดังรายละเอียดปรากฎในตาราง ส.1 และ ส.2 

ดังนั้น จากผลการประเมินตนเองทุกองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งช้ีในภาพรวม ตัวบ่งช้ีของ สกอ . และตัว
บ่งช้ีของ สมศ . ที่มีผลคะแนนประเมิน อยู่ในระดับพอใช้  3.41, ระดับดี 3.79 และระดับต้องปรับปรุง  2.44 ตามล าดับ 
นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนของผลประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามมุมมองด้านการ
บริหารจัดการ และตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะพิจารณาผลประเมินได้จากตาราง ส.3 – ส.5  
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'f-.\. ~ 1 tJnun 1 ~'\.h:: Lij tl ll1 t1ltl~ (il'IJ'tJll m '11 1111 lJ'IJtl .r~ ln ll1 f1 ru t m~l.I n 1 ~ '\.J'j:: LlJtlfl(Wll'f1m tJ1tI) 

lV1tJ1.i'(Jl1~'h1tJ nl" U n1 ~ P1 n't11 255 3 

iH';tJ.~n.u/libti ~ ;J· ~thmJ1tl 
Flftn11.r1~1iU~1U f'I~IIU\l 

tJ1:W\I 
unqdh ..,1J1U 

2552 2553 

.~';tJ1:nOU~ I tJi'1!'l!1 tJru~1U 1,,~,\h:i'f~'; IIft~ IIFI\I.r1~1iu n11 

MiL l.! n~\J1Un11,;'lUlJ1I1FIU 6 NA 6 4 I 

IiflinllN l )aon:1I!H~1.fl[)J1tif~1n.,t~",u tUlla: /l 1UUUI1IJ\1'~'nu1ii'u 80 I 79.17 8479 5 I 

Mu\'n'tJol 2 iii\'n'!j0l= nl1\;UUn11~.udl·11!..nYlU1n11 5 5 5 5 I 

IQfitlfl:II\1\10~ft\J1:nilUlll IIno. 4.00 

IQ~tlfl:II\1\1.~';\J1:n.\llIl ~~"'lJfI 4.67 

iI~';tJ1~nilu~ 2 n11 F1ill.,iI\J;;fI 

~ne.2. 1 1~UUU~~ nn t n n11,;'fUU1111'1=\J;\fi11lIin~~ .. 4 NA 6 4 I 

~nll . 2.2 1l1~11titJ': ~1~'1N1tiitJil\l'l!11i1n 25 30.00 25.53 2 13 I 

~nll .2 . 3 11 11111rJ\J 1~"il,;j,;,,~ ';1Ullti~.., 1.'i'tl1 n 11 24 0 0 0 X 

~ nll . 2 . Q 1:uun11,;'1U1J1f10l'~1 'UIII\:'iflIl 1n 1111m"rlJ i'f1ju 5 NA 7 5 I 

~nil.2.5 l'ENllllfi Qumoln1,iln't!1 1W:llm"1I1f1l1'il~ n 111~bui 6 NA 6 4 I 

i'fn il .2.6 1:IJIJU~:na\nn11~M111;uum llU 6 NA 7 5 I 

~n ll . 2 . 7 1:IJIJU i'f: ni1In,,,,,;'III\1,iUlq,,l1r.m nl11;tlU"11J'IQlnn't!IU~~i)."rlU;;fI 4 NA 4 4 I 

M il .2.8 1~.r\Jrnll1iil ~~1I~ 'Nn11 ~i'fUJlIf1·fllU~nlJ~1U~'i1'lJ~iflll1fiuUf1i!n'tl1 4 NA 3 3 X 

IIlIft. l UlUfl" tJiI\l1\l1 ... ,mfi.ll1l'i,..,;o\Jl~na lJel;"§ i'f 1 : ll1tllu 1 il 40 36. 11 83.61 4.18 I 

i'f~fI .2 'l[)JIl1"~BWIU;;lItJil\ll\lll1; tYlIli'ftLtm ~1I1m.IJlJ1f1'11u"[)Jltiilll\1Jiln'tl1u>l.111 ;; 4. 00 NA 3.89 3.89 X 

fIlJ~.3 ~~.n\l'!H~if'l~nl1i!m!l11l$,ruIRI\I 1\I1tYl.m~i'U01,flWJJ";..,;8Uluu,,-i 40 36.36 9.38 1.88 X 

~lJ~A ~~.lU~8~q!h:;~n1"ilm.m=,rlJtJiI\lI\l1Iv n;;'t1ii11J01 1tiililJ '; 100 100 25.00 2.50 
I 

X 

"lJ~ . 1 4 n11';1IJ\j1~M1I11U • 2.7 3. 00 2.89 2.4 1 I 

lIQ. l fI~ UUU~ij~~ O-NET 111l.:nrnlli n);1'1I1i 42 42.71 36. 39 3. 14 X 

1I~ . 2 ;D!lII~~iHqilll;vn11f1n 1fl 'In~U' L1f11'iillin~~'rhw~ (U,'IIIlI111;) 80 75 96 80.56 4.74 I 

un .3 1'DuIlC'!H'i'1 ilt1l'IYI"l\lll\i11111111JIYllllun1'R~UUn11" "U 5 3.5 1 1.5 2 0.51 X 

1J6A ).u~n8.Vl<;)11ti;jnI1 1'C.1\1"l)UI~\ll\JfI1lJInN';IlDu.iW';Vlult1'urh'.l\lll (4 
.' 

=moieil\l;mtiuIJ ~~h) 

86 100 92 .31 4.96 I 

IQ~tlfl=II\1\1il~ti\J'=nO\l;j 2 linD . , 3.39 

~Q~tJfI=II\1u.~';tJ'=n.u;j 2 i~llIJfl 3 .26 

ll~mh:n.IJ~ 3 ii<;) m~lJn11';III\11,rniln't!1 

~I1 D . 3 . l 1:\JIJ U ft:n~ lnn111v.ri1 tlin'tl, ufl=\J~n1'Ii1U'liil1;j1l'fi11111' 6 NA 7 5 I 

M V.3.2 1:wulIcni'flnn11ri~I"1lJnl1 n,,Wniln'.:11 5 NA 3 3 X 

11 M 1.UIl.'01il~nnlJii;1ijl~1oio';Wlui\~nmJ,rniln.".-nf41l1J1I 13 16.67 16.67 5 I 

~QfiUI'I=II\1\1iHti\J'=neu;j 3 IIn8. 4.00 

~Q~UfI:II\1UiI~~\J'=nvIJii 3 ~~\llIfl 
I 

I 
4.33 

" &"D~f'I\J1~ n DIJYI 4 n1111111I" 

i'fno.4.1 ~\J\JU".nll\nn1,1i1lJ\j 141u'i{D\I;D41\1i'f i'141l1'-~ 6 NA 5 3 X 

nn8.4.2 1:U\JllfI=ml\nn1'~~n111'l111Ii'll n.lui~u\!;1l4'\l1I{14i'f"'; 4 4 4 4 I 

IIn.A.3 illJi'fl7\JiI\j\I~1l1'i~U IIIl::..nUII'1.1I"f1"oiB.j1U1U.1'11,ti\J'~1I1f1.,rn'i~v""~\h 160,304 199,236 .73 220,927. 18 5 I 

lI1Jl'I.5 4'U'i~UIt~O.1lJ.,i".II",,;;;'tfti'\ln1,;iiilJm.;I)~!Ju .,,-1 63 7000 , 3.7 2 1.86 X 
, 

illJl'I .6 .nv'ili'u ll~.11Ui'f {1 .iI"ri~thtUl1i'tJ,=lu1!u I 17 to.OO 0.00 0. 00 X 

illJ'U ~n.1u:i1nn 1TffiIl'7IJn1, ·rIJ1••"N1l1" 6 NA 4.26 2.13 X 

IQ~Dlltll\l\liHti\J'tn.u;j 4 IInil. 4.00 

~Q~lJf'I:LlU\I~~ri\J1:nilu~ 4 ~~lJ9t 2.67 

11'11~1~ III ~fl n1~th~ljj'U~1 V.r1ti~;111'11~t1~~tl~~ntl\J'IC\JJ11Vi tJn1~i'ln"l1 2553 

1'11V1i1Vfl\11'11V1n1~ 

I 

I 
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'l1U~1'Un1 'ltl 'l~ ~'UV1'Ul8~ (OU\JLLm'iJ\il1111J8 .r'lLn\J\Rru~n 'l'ill n1 'itl'l~ Lii'Ui')ruil1Y1il1 u 1'U) 

iYlU1~Ui1""1Y1U1n1'l Un1'l~m:l1 2553 

I 
! 

I 

fl~fltJ~"nE\J/i'lti~;i 
IlM111i1dhH1IJ fI:UIJIJ 

\J"Ij~ih\11J1~~i11\11J1~ 
tJ,:WIJ2552 2553 

a~fltJ'i"nil\J\j 5 nl'\J;n1'tm'l'll101,urift~fllJ 

~n8 . 5 . 1 '"\J\Jufl"nl\lnn 1'!\J~m~Yml'1l1n1,u,;K~fW 4 NA 5 5 / 

~n8.5 . 2 n~t\J'lIJnlru1n1'j'/;1~'i'llln11111~iil\tJ ~"lu'llUtl8~., fW 4 NA 5 5 / 

~IJ~ . S ~ n'rnl1f\11IJiU~"I.i' " ~\J n11ru~lnn11''''\J'in1~1'1l1 n1'n n t'II'llIl l'''MJlnm~UIJ011 24 NA 6.90 1.15 X 

~iIIJU~t nl,'iqU 

i'\IJPI. 9 ~Hm lvlJ j "U'l;IJ~i"1~"'111J ~~IJU;;~'Ilfl~-q1JIN\1; il!HRn'f1 1U\Jll n 4 NA 3 3 X 

1J~.lO i'aUl\"'Ila .,tI'I1~nl'\J~nl~i'll1n1,ffi1j~ri\Jfil ~mJ~ilu)Joiol""~01ru1m''i 'llln l ,f~IJ" 100 100.00 100 5 / 

<lfl <ln1:lru 3 {8U~"'II8~lf1'~nl'; llJlfl'l a~lui'llln,,;r'\J~l't1'lf111".iil~1\Jl\JtI'I'~ n1ru;n1~'i'llln1' 50 NA 33.33 l.15 X 

nt\\Jm ty{)n t"i 1mJ9I 

~Qilul'I:ulJlJo~';tJ,:na\Jils IInil. 5.00 

IQilufl:UIJ1J8~rltJ1:niJ\J;j 5 ,\'~\1lJfI 3.48 

8~';tJ~tno\J;j 6 nl~~1~,j~1~fI~tJ:Ul\d'9lI"O'11J 

M~.6 . 1 nlJlJ lllI. nl'llnm1",~,j'1~RII\Jtu~rll\l\JO"1J 4 NA 4 4 / 

~lJl\ . lO n11ri ~i'I;ml~ "i'I..r\Jn~\J"I'1IJ;)a\J=UII:1"'IJanlJ 4 NA 1 1 X 

"'IJ~ . II n1'Y1"II!\J'~IJ"~~f11l'ttuii~"'~iii'ltJtUi'I:1i1lIJ01 '1J 4 NA 4 4 / 

LililVI'I:ulJlJ\HrI\JnniI\J;j 6 IIno. 4,00 

~Q~~I'I:UIJIJiHrltJ':nil\JiI 6 ~\1lJ" I 3.00 

8~';tJ':nE\Ji1 7 n1.1\J;\111Ulltn1,li'lml' 

~na . 7 . 1 f111:~U1'llIH1'If11 i'1l1 11TIJUI1:~ ;\1"'1n1:t\\J'IlD1i'1 ~WiJ 6 NA 6 4 / 

llnE.7.2 nl'Y1""'\J111~lUIJ~i'lf11Vu ~;U\Jt 4 NA 3 3 X 

i'lna.7.3 1:\J\J i'I11~IJLl't'U~ iJ n11\J}""'II1I~ n'-mfliiul\l 4 NA 4 4 / 

~niJ.7A ':U\J\J;1I'n~11lJ\~U~ 5 NA 3 3 X 

i'l1I1'I .13 n1~tJ!iUii91 11J\JVl\J1v.n,j'1;;i'll E~q\J;\ll' i'lnlUIJ 4 t~A 

LQ~Vl'ltUIJIJIHft\J'tno\J;! 7 flnil. 3.50 

lil~~fI:UIJIJn~';tJ':nE\J;! 7 ,\'~\1l1fl 3.50 

il~AtJ~tnn\J;! 8 011~~IJU.II:~\JtJ":lJ1N 

i'lnil.S.1 t:wu~tn~tn01' ll\lu~:~\JtJ ~"lJ1(\J 6 6 6 4 / 

LQilv"':U.IJIJE~';\J':nE\J;! 8 l!nil. 4.00 

I\I~Ufl:U.IJIJIN';\J1:nE\J;! 8 tf~\1lJ" 4.00 

il~rltJ':na\J;j 9 ,:\J\JulI:nflln011tJ1t"IJ"INf1T1"t 
-

'<Ina .9.1 n\Jull1ltn~tnn11tJ,.n\J" ruJ11"n1'i!n'trunul\j 7 NA 7 4 / 

llIJ~ .1 5 ~"nl1tJ":WlJm1tJ't"IJ'lIlJJlll't/l1ullli'\J 1!)~'IIIuIl'\Ja~ nfl 3.50 202 3.79 

1~~~~~~YY~~~~Di~u~~~~~~D~~ftU2~D~~ 3.79 

l~iD~;~YY%lHQDi~~'~~O~~ftU%;DB~.~ft 2.44 

\jliuH.=_~ruii~.lllllmll1.t.D_'illJltt\Wll 3.41 



f11~1~ II 2. I-Iftn'~tI~=LiIu"'llil~fhJ~=nil\J'lNJl1Yl 

'i\'1~la~II,.,'ivmln1~ 

fI=~""nwJ~=~"i1ti~~ Mil. 1'I=~""n1~tI~=~"1ti~~ 111111. 

(PI=~""L~lI 5 fI=~\i") ~H\n1'5 (fI=~""L~lI 5 fI=~"") 
tI~!ltI~=nil\J 

th:wIJ 

il~Quv"';, n1:\J'l'U011 wflufi" ~11l \1\1~V\3'L'" m:ru1'U011 &.IflW~" ~11l 

, 

1.* tli'~ 'lJ1 tlOhl"1~1lti'l:iH,j ~1\: Llll\J n 11';' L\l"n1~ 4.00 4.00 fI 
- - -

2. n11I-1ft Ill UGJ'ii" 2.04 4.50 3.00 3.39 'l'l tlli 2.97 2.97 

3. niln~11lnl'';M.n,jn;!n''n 4.00 4.00 fi - -

4. n1~i~!J 5.00 350 4.00 fi 1.33 1.33 
- --

5" nl'~~n1mlnl~\l ri«~"'lJ 5.00 5.00 fimn 2.07 2.07 

6. nm1''1U'l1~1\tlLUltr)MJ~~~lJ 4.00 4.00 fi - 2.50 2.50 
-

7. n"ml\l~~II~ nl~~l'lnl~ 3.50 3.50 'I'I flli 

8. nl1 L~tJ ~il: .I\JtI~1nN 4.00 - 400 Vi 

9. '=V\Ju.1\:n1\lnn1nk:;~u,!NJ1 1'1'1 4.00 4.00 fi 3.79 3.79 

LOg!J~1lJ~n"1ti~~~il~~ntl~!ltI~:ntl\J 2.78 4.06 3.00 3.79 2.44 2.44 

l-liln1W'=~UtI~I'lu1=i\J Wtl'l" ii Ylilt" ;; ;;tI~ ;;il~ 
- -

tI'\Jtl1~ tlfutl1~ 

1'\=~""n1~tI~=~"f1'1ti~~~~"'1lf1(I'\=~"" 
L~ll 51'\=~"") 

~M'1th:wIJ ~M,nh:wIJ 

uQQ!J\hnh n1::\J?\Inl1 Urlwjij" ~11l 

I 5.00 4.50 4.67 f1l.n n 

'l'ltlli 2.32 4.50 3.12 3.25 Yl illi 

4.00 5.00 4.33 Ii 

~tI~ tli'\JtlpL;~Wru 5.00 3.50 133 2.66 'I'I Dli 
-- -- --

~!).1Ui'utli' 5.00 2.73 3.48 11 i11i 

A(mJi'utI\~ 4.00 2.50 3.00 'I'Iil1i 
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2.  สรุปผลการประเมินจุดแข็ง ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ 
 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 
 
 1.1  จุดแขง็ 
  1) มีการก าหนดปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  กลยุทธ์และแผนการด าเนินงานรวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
  2) มีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาต ิ
  3)  มีการติดตามการด าเนินงานของทั้ง 3 โครงการ 
 
 1.2  ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
  วิทยาลัยฯ มีนโยบายและมาตรการให้ทุกโครงการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยให้ความส าคัญด้านการติดตาม ต รวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของทุกกิจกรรม  ซึ่งจะต้องท าให้เกิดความพร้อมทุกๆ ด้านในกระบวนการปรับปรุงจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 
องค์ประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน 
 
 2.1  จุดแข็ง 
 1)  วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่แต่งตั้งข้ึนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ท าห น้าท่ีควบคุม 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานของวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการประจ าโครงการแต่ละโครงการมาช่วยในการบริหารให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น 
  2) หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรของวิทยาลัยสหวิทยาการเป็นหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภามหาวิ ทยาลัยทุกหลักสูตร  ดังนั้นเง่ือนไขต่างๆ ท่ีปรากฏในตัวหลักสูตรจึงเป็น
เงื่อนไขที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ .ศ. 
2548  ทุกประการ ท้ังนี้ยังเน้นการประกันคุณภาพหลักสูตรอยู่ในตัวเอง เนื่องจากในตัวหลักสูตรจะก าห นดรายละเอียด
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรไว้เป็นประเด็นๆ อย่างชัดเจน  
  3) หลักสูตรของวิทยาลัยฯ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้  มุมมอง  ทัศนคติและประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างสถาบัน  องค์กรทางวิชาการ  บุคคล  และชุมชน
ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ  อาทิ  โครงการปริญญาเอก  สาขาสหวิทยาการจะจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกับโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส่วนโครงการปริญญาโท  สาขาสตรีศึกษา  จะมีการจัด
ประชุมวิชาการประจ าปี  บรรยาย  อภิปราย  และสัมมน าวิชาการ  และ โครงการปริญญาตรีจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ในศาสตร์สาขาต่างๆ จากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นผู้บรรยายพิเศษให้แก่นั กศึกษาและเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
  4) หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่มีความโดดเด่นในด้านเครือข่ายของคณาจารย์
ผู้สอน ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา  กรรมการสอบต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาครัฐและเอกชนด้าน
วิชาการในสาขาต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาช่วยพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 2. 2  ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
  1) การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์โครงการปริญญาตรี ได้มีการจัดอบรมสัมมนา  การวิจัย  
ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ และสนับสนุนให้คณาจารย์ขอต าแหน่งวิชาการ เพื่อการพัฒนางานด้านการเรียนการสอนของ
ตน โดยส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน  
             2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ท้ังในประเทศ และภูมิภาคและ
ในแถบประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงให้มากข้ึน  
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องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
 
 3.1  จุดแข็ง  
 1) มีการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยให้อิสระตามครรลอง
ประชาธิปไตย มีการวางแผนกิจกรรมและปฏิทินกิจกรรมทุกปี โดยก าหนดเป้าหมายกิจกรรมที่ชัดเจน แ ละมี
กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังที่จัดโดยสถาบันและองค์กรนักศึกษาทุกช้ันปีการศึกษา 
 2) มีการส่งเสริมให้สถาบันและองค์กรนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครอบคลุมทุกประเภท  ตาม
โครงสร้าง  : กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกร รมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา และการสร้างเสริม
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพในอนาคต 
 3) โครงการปริญญาตรี  ได้จัดให้มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อเข้าพบและขอ
ค าปรึกษาในด้านต่างๆ  
 4)  มีการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน  เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษา  มี
บริการตรวจสุขภาพเมื่อนักศึกษาเจ็บป่วย  มีพยาบาลให้บริการทุกวัน  และปัจจุบันมีหอพักให้นักศึกษาเข้าพักอาศัย อัน
จะน าไปสู่การสร้างบรรยากาศของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ 
 
   3.2 ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา  
 เพื่อให้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในเงื่อนไขของทรัพยากรต่างๆ ที่
โครงการฯ ค่อนข้างมีความพร้อม โดย เฉพาะบุคลากร ทรัพยากรทางสังคม และท าให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมและ
สวัสดิการต่างๆ ควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากข้ึน และจะได้พัฒนาศักยภาพ
ของตัวนักศึกษาไปพร้อมกัน ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ควรมีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิ จกรรม และน าผล
การประเมินไปปรับปรุงจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
 
 4.1  จุดแข็ง 
         คณาจารย์ของโครงการปริญญาตรีปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ล าปาง  ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและพื้นที่วิจัยใน
ประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับภูมิภาคนั้น  จึงท าให้สามารถสร้างงานวิจัยท่ีครอบคลุมเนื้อหาและประเด็นการวิจัยที่แสดง
เอกลักษณ์และเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิภาคได้ดี และเอื้อประโยชน์ต่อการน างานวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่น  
 
 4.2  ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
 คณาจารย์วิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ใหม่ ยังมีข้อจ ากัดในการแสวงหาแหล่งทุนภายนอก ซึ่งขณะนี้ 
วิทยาลัยฯได้สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัยเพื่อเสริมองค์ความรู้ที่สามารถใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน  
นอกจากน้ี วิทยาลัยฯ ยังได้ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนจากภายนอกมากขึ้นด้วย รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ  
 
องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
    5.1  จุดแข็ง 
 วิทยาลัยฯ มีการบริการทางสังคมด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยที่โครงการปริญญาตรีจะเน้นในเรื่องของ
การจัดบรรยายสาธารณะและขยายวงกว้างให้แก่ชุมชน ส่วนราชการระดับท้องถิ่นตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน  โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่นักศึกษา หรือหน่วยงานตามองค์กรต่างๆ สนใจมา
บรรยายเพื่อเสริมองค์ความรู้และด้านวิชาการต่างๆ ส่วนโครงการป ริญญาโทและปริญญาเอกและในภาพรวมของ
วิทยาลัยนั้นจะเน้นการบริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบการเผยแพร่งานวิจัย งานวิชาการของนักศึกษาให้กับ
สาธารณะชน และได้ขยายการให้บริการทางวิชาการให้กับสาธารณชนในวงกว้างที่ให้นักศึกษาและประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน    
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 5.2  ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
  ควรมีกระบวนการท าความเข้าใจกับนักศึกษาปริญญาตรีให้เห็นความส าคัญในการขยายโลกทัศน์ของ
ตนเอง  โดยการเก็บเกี่ยวความรู้ ข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ  หากนักศึกษาเห็นประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้จะท าให้เกิด
แรงจูงใจในการเข้าร่วมฟังการบรรยายสาธารณะมากข้ึน  ส าหรับโครงการปริญญาโทและปริญญาเอกนั้นเนื่องจากระบบ
การศึกษาเป็นการแสวงหาความรู้ด้านลึก  ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในวงการวิชาการ  จึงควรจะพยายามให้มีกิจกรรมที่
เผยแพร่ความรู้ให้กับสาธารณะชนด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายที่ ควรให้ผู้เช่ียวชาญจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมยิ่งข้ึนและอย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 การท ากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมของโครงการปริญญาตรี  ซึ่งมีการ
ด าเนินการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนและมีการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ได้เป็นอย่างดี 
 
 6.1  จุดแข็ง 
  การที่นักศึกษาโครงการปริญญาตรีส่วนใหญ่เ ป็นคนในท้องถิ่นและความพร้อมทางด้านกายภาพ ท าให้
โครงการฯ สามารถด าเนินการด้านการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมได้เข้าถึง
และเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง  ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือ
ความดีงามและคุณธรรมจริยธรรม 
  วิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  และมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  คือ มี
วิชาเอกสหวิทยาการการจัดการทรัพยากรทางสั งคมและวัฒนธรรม และสหวิทยาการการจัดการการท่องเที่ยวและ
บริการ  และมีการจัดการดูงานนอกสถานท่ี  ศึกษาเกี่ยวกับผลผลิตทางวัฒนธรรม 
 
 6.2  ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
                 ควรเน้นการด าเนินการให้เป็นไปตามกระบวน PDCA  และการสร้างความร่วมมือกับสถาบันองค์กร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือเผยแพร่ศิลปะวัฒนาธรรมให้กว้างขวาง และ
ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพศิลปและวัฒนธรรมให้เป็นท่ียอมรับมากขึ้น  
  
องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 
 7.1  จุดแข็ง 
  1)  วิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับการบ ริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการและนโยบายของคณบดี จัดการ
ด้านทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ที่ตรงกับสายงาน นอกจากน้ียังมี
เป้าหมายจะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้โดยเริ่มจากการจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้  และออกแบบระบ บ
ฐานข้อมูลที่ดีเพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ผู้บริหารจัดระบบการบริหารในแต่ละส่วนงานภายในของแต่ละส านักงานท้ังที่ส านักงาน ท่า
พระจันทร์ และส านักงานศูนย์ล าปางให้เป็นระบบและมีความชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการบริหารงานท่ีให้อิสระใน
การบริหารจัดการอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การด าเนินงานมีความชัดเจน รวดเร็วมากข้ึน 
 
 7.2  ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
  ควรมอบหมายให้บุคลากรแต่ละฝ่ายด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่ภายใต้การปฏิบัติงานอย่างเป็ น
ระบบ การจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานและช่วยในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้ดีขึ้น  
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องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 
 8.1  จุดแข็ง 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ ถูกต้อง 
ชัดเจน มีการตรวจสอบและควบคุมการใช้เงินยืมทดรองจ่าย โดยมีบันทึกแจ้งคณาจารย์ที่เป็นลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายให้
ด าเนินการคืนเงินยืมก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเป็นการป้องกันการยืมเงินซ้ าซ้อน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 
 8.2  ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
 1) ผลการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยฯ ในปี 2553 ยังจะต้องมีการปรับในด้าน
การด าเนินงาน เนื่องจากมีเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการในสัดส่วนท่ีสูงเกินกว่ามาตรฐาน และไม่มีการรายงาน
สถานะการเงินของวิทยาลัยฯ เป็นรายเดือนให้ผู้บริหารทราบ ประกอบกับการ จัดท ารายงานงบการเงินท่ีมีความล่าช้า 
ดังนั้น จึงควรเร่งการจัดท ารายงานงบการเงินของวิทยาลัยให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด เพื่อจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ประกอบการพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายของวิทยาลัยฯ ให้มีสัดส่วนท่ีพอเหมาะ  
 2) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณควรด าเนินการ เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ให้สอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงานและนโยบายของวิทยาลัยฯ รวมถึงการวางแผนสัดส่วนการใช้จ่ายแต่ละประเภทงบประมาณให้มีความชัดเจน
ยิ่งข้ึน 
   
องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 9.1  จุดแข็ง  
  1)  วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของวิทยาลัยฯ อันประกอบด้วย  อาจารย์และบุคลากรจากทุกโครงการและส านักงานเลขานุการเพื่อท าหน้าท่ี
รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ ในภาพรวมให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ .) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .) และของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกิจ 
  2)  วิทยาลัยฯ มีการน ารายงานผลการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาจัดท าแผน
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เพื่อมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง   และมีการเผยแพร่ให้
สาธารณชนเข้าถึงสารสนเทศเหล่านี้ผ่านทางห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง และ Website ของวิทยาลัย 
  3)  วิทยาลัยฯ เน้นการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพจากทุกภาคีทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
       4)  ให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเพื่อให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
 
 9.2  ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
  วิทยาลัยฯ ควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการน ามาใช้ประโยชน์ในการท างาน การ
ตัดสินใจและการก ากับดูแลข้อมูลด้านประกันคุณ ภาพให้มีความต่อเนื่อง ซึ่งควรมีการประสานงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล
กับการจัดท าระบบประกันคุณภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและการด าเนินการต่อเนื่องของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาเป็น
ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานด้านต่างๆ ด้วย 
 

......................................................... 
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3.  เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต 
 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ คือ การจัดการเรียนการ
สอน  การค้นคว้าวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ โดยบูรณาการความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาส ตร์และ
วิทยาศาสตร์  วิทยาลัยฯ จึงก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในระยะสั้น และระยะยาวดังนี้ 
 
 เป้าหมายการด าเนินงานในระยะสั้น 
 1. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ และผลงานด้าน
วิชาการต่างๆ ของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ และน าเผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างงาน สร้าง
เครือข่ายด้านความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องยิ่งข้ึน 
 2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานด้านการเรียนการสอนวิทยาลัยฯ 
 3. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยฯ 
            4. มีแผนย่อยหรือแผนรองรับการปฏิบัติการทุกโครงการฯ ท่ีต้องสอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยฯ  
 เป้าหมายการด าเนินงานในระยะยาว 
 1. พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนได้มีโอกาสฝึกอบรม หรือลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
 2. มีคณาจารย์ที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกมากขึ้น รวมถึงการ
ผลิตผลงาน ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิชาการที่ได้รับรับรองคุณภาพ และการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งใน
ระดับระดับชาติและนานาชาติ 
            3. มีเครือข่ายระดับองค์กร เพื่อการพัฒนากระบวนการบริการทางวิชาการให้ประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งข้ึน  
นอกจากน้ี ยังรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชา การกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคและหรือประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง 

 4.  มีระบบการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในวิทยาลัยฯ 
 5.  มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถ Online และเป็นระบบที่ครอบคลุมภารกิจครบทุกด้านตามประเด็นของ

วิทยาลัยฯ 
 

4. แผนการพัฒนาวิทยาลัยฯ ในอนาคตให้สอดรับเป้าหมาย 
 
 เพื่อให้วิทยาลัยฯ สามารถบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานในระยะสั้น และ ระยะยาวข้างต้น จึงก าหนด
แผนการด าเนินงานต่างๆ ไว้ดังนี้ 

 แผนการด าเนินงานให้สอดรับเป้าหมายในระยะสั้น 
 1. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ในกา รรวบรวมข้อมูลด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ และผลงานด้าน
วิชาการต่างๆ ของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ 

 2. จัดวางระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนต่างๆ ท่ีให้การสนับสนุนในการท างานวิจัยใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยต้องเป็นระบบที่เอื้ออ านวยให้สามารถด าเนินการปรับปรุงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง 
 3. เร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ ผลิตผลงาน ตีพิมพ์เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรมทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ 
 4. จัดโครงการหรือสนับสนุนให้คณาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนมากขึ้น 
 5. มีการพัฒนาระบบและกลไกด้านการบริการวิชาการหรือกิจกรรมนักศึกษา และการพัฒนากระบวนการ
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยโดยใช้หลักการของ PDCA ทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง 
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 6.  จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยฯ ท่ีให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมู ลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงจะต้องเอื้ออ านวยให้ผู้บริหารสามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 7. ให้มีการด าเนินการปรับจัดท าแผนย่อยทุกโครงการฯ และน ามาวิเคระห์ เพื่อเอาผลไปปรับปรุงกลยุทธ์และ
แผนด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

 

 แผนการด าเนินงานให้สอดรับเป้าหมายในระยะยาว 
      1. สนับสนุนให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และการขอต าแหน่งวิชาการมาก รว มถึงการสร้าง /

เผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองทั้งระดับชาติและนานาชาติ  
 2. มีการพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการด าเนินงานด้านความร่วมมือจากเครือข่ายร่วมบริการวิชาการให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมยิ่งขึ้น 
        3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
และหรือประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

4.  มีแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมิน 
 5. จัดท าระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยฯ โดยให้นักเขียนโปรแกรมจัดวางระบบข้อมูลครอบคลุมทุกภารกิจ 
เพื่อท่ีเอื้อประโยชน์ งานด้านต่างๆ เช่น ด้านรายงานประเมินตนเองจากการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผล
ด าเนินงานปฏิบัติราชการ หรือเเม้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ เป็นต้น 
 




