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บทท่ี 1 สวนนํา 
 

 
1.บทสรุปผูบริหาร 

 1). ความโดดเดนดานการจัดการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ 
 วิทยาลัยสหวิทยาการมีความโดดเดนในเรื่องการมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ โดยมี
การสรางเครือขายความรวมจากคณาจารย/ผูเช่ียวชาญที่มีความรูความสามารถท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 ในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี ไดจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่สอดคลองกับบริบทของ
พ้ืนที่ที่ต้ังอยูในภูมิภาคภาคเหนือ และมีการพัฒนาองคความรูที่สอดคลองกับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 
พรอมใหความสําคัญการสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
เชิงสหวิทยาการที่เนนการเรียนรูจากสนาม (field based study) ตลอดจนเนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการ
พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา และในทุกปการศึกษาจะมีการสนับสนุนใหนักศึกษาช้ันปที่ 4 ทุกคนไดเขารวม
โครงการท่ีเปดประสบการณการเรียนรูขามวัฒนธรรมในกลุมประเทศลุมแมนํ้าโขง เชน ลาว, จีน, เวียดนาม และ
ประเทศในเอเชีย เชน เกาหลี 
 ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ ถือเปนหลักสูตรที่มีความโดดเดน โดยเปนแหลงรวม
คณาจารยที่มีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยเฉพาะใน
ดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คณาจารยเหลาน้ีมีบทบาทสําคัญในการสอน การควบคุมวิทยานิพนธและ
กรรมการสอบตางๆ นอกจากน้ียังมีการเชิญผูเช่ียวชาญท่ีมีผลงานโดดเดนที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนเขา
รวมพัฒนานักศึกษาดวย 

 2). ความโดดเดนของจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิทยาลัยสหวิทยาการเปนแหลงผลิตอาจารยและนักวิชาการดานสังคมศาสตร ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ 
ทั้งน้ีตลอดหลายปการศึกษาที่ผานมา โครงการปริญญาเอก มีผูสมัครเขาศึกษาจํานวนคอนขางสูง โดยในปการศึกษา 
2555 มีผูสมัครเขาศึกษา จํานวน 39 คน และมีผูผานการสอบและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา จํานวน 8 คน สวนในป
การศึกษา 2556 มีผูสมัครเขาศึกษาในโครงการฯ 34 คน และมีผูผานการสอบและมีสิทธิ์เปนนักศึกษา จํานวน 9 คน ซึ่ง
ถือเปนจํานวนที่คอนขางมาก นอกจากน้ีจุดเดนอีกประการที่สําคัญของโครงการ คือ นักศึกษาสวนใหญเปนอาจารย
หรือนักวิชาการ ซึ่งมีความต้ังใจที่จะเขามาศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเอง นอกจากน้ีโครงการฯยังมี
นักศึกษาไดรับทุนการศึกษาเปนจํานวนไมนอย โดยในปการศึกษา 2555 มีนักศึกษาในโครงการฯที่ไดรับทุนถึง 11 
คน จําแนกเปน ทุน คปก.จํานวน 4 คน และทุน สกอ.จํานวน 7 คน  

 3). การใหความสําคัญกับการสงเสริม/เพ่ิมพูนศักยภาพของอาจารย-บุคลากร และการพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัย 

 วิทยาลัยฯ โดยโครงการปริญญาตรี ไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 20,000 บาท และ 12,000 บาทตอคนตอป 
สําหรับคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (ตามลําดับ) เพ่ือเขารับการอบรม สัมมนาตางๆอันเปนการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง นอกจากน้ีทางวิทยาลัยฯยังใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและการผลิตผลงาน
ทางวิชาการของคณาจารย โดยจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2555 จํานวน 200,000 บาท ในการสนับสนุนการ
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เดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารยทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณในการ
สงเสริมการทําวิจัยของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเปนเงิน 900,000 บาท  
 พรอมกันน้ีเพ่ือเปนการผลักดันความเขมแข็งทางวิชาการผานการสรางองคความรูดานการวิจัย วิทยาลัยฯมี
การจัดต้ังคณะกรรมการวิจัยของวิทยาลัยที่ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและสรางระบบสนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัยของอาจารยและบุคลากร นอกจากน้ีเพ่ือการสรางความเช่ียวชาญเฉพาะที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 
โครงการปริญญาตรี มีการดําเนินงานของศูนยศึกษาสหวิทยาการอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ทําหนาที่สนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยของคณาจารยประจําในโครงการปริญญาตรี 

 4). ความโดดเดนในการสรางสรรคโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการท่ีมุงเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

 ดวยโอกาสและขอไดเปรียบของวิทยาลัยฯที่มีการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
ลําปาง สงผลใหมีโอกาสไดใหบริการความรูเชิงวิชาการไปยังชุมชน โดยมีการสรางกระบวนการเปดรับฟงปญหา
ความตองการของชุมชนทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองตรงตามความตองการของชุมชนมากที่สุด ในป
การศึกษา 2555 วิทยาลัยฯ โดยโครงการปริญญาตรีมีการจัดสรรงบประมาณในโครงการธรรมศาสตรตลาดวิชาสห
วิทยาการ และโครงการอบรมความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน จํานวน 270,077 บาท โดยการจัดโครงการทั้งสิ้น 12 
โครงการ ซึ่งไดรับการตอบรับจากประชาชนในพ้ืนที่เปนอยางดี นอกจากน้ีในการดําเนินโครงการที่มีความโดดเดน
ในเร่ืองของการเปนประเด็นรวมสมัย ไดแก การใหความรูในเรื่องของการเตรียมความพรอมเขาสูประคมอาเซียนทั้ง
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการมีโครงการ/กิจกรรมที่มีบทบาทในการรวมช้ีนําทางออกใหกับ
ปญหาสําคัญของสังคม คือ โครงการ/กิจกรรมที่เนนการเสริมสรางศักยภาพของผูสูงอายุ เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
ตลอดจนมีการบูรณาการการใหบริการวิชาการแกสังคมเขากับการวิจัยไดอยางชัดเจน 
 
 5). ความโดดเดนของโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 วิทยาลัยสหวิทยการ โดยโครงการปริญญาตรีมีผลการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมของ
ชุมชนทองถ่ินไดอยางนาชัดเจน เน่ืองจากมีความใกลชิดกับชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เอื้อ
ตอการดําเนินงานดังกลาว คือ การมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
รวมถึงการมีอาจารยประจําที่มีความสนใจและมีความสามารถดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนผูผลักดันใหเกิด
โครงการ/กิจกรรมอยางตอเน่ือง  

เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยสหวิทยาการ  ประจําปการศึกษา  2555                    
ตามองคประกอบ และตัวบงช้ีคุณภาพที่รวมตัวบงช้ีเอกลักษณของหนวยงาน 3 ตัวบงช้ี สรุปไดวา ผลการประเมิน
ตนเอง 4.10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) อยูในระดับดี โดยมีรายละเอียดผลการประเมินตามองคประกอบ
คุณภาพ ดังน้ี 
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สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

ผลการประเมิน (คะแนนแต็ม 5 คะแนน) 

ตัวบงชี้ สกอ.  
(22 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ท้ังหมด 
(48 ตัวบงชี้) 

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
2.*การผลิตบัณฑิต 3.64 ดี 2.91 พอใช 
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5.00 ดีมาก 4.85 ดีมาก 
4. การวิจัย 5.00 ดีมาก 4.58 ดีมาก 
5.*การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
6.*การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 4.75 ดีมาก 
7. การบริหารและการจัดการ 4.50 ดี 4.50 ดี 
8. การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 ดี 4.22 ดี 
97.องคประกอบอัตลักษณ (สมศ.) - - 4.90  

เฉล่ียคะแนนรวมทุกองคประกอบ 4.43 ดี 4.10 ดี 
 
หมายเหตุ : * มีตัวบงช้ีเอกลักษณประกอบดวย 
 
 
1.1 ความเปนมาของวิทยาลัยสหวิทยาการ 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ กอต้ังวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยมีการรวมโครงการศึกษา 3 โครงการคือ  โครงการ
ศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร  โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา และโครงการ
ศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ 

 ในอดีตโครงการศึกษาทั้ง  3  โครงการฯ ไดแยกกันอยูอยางเอกเทศกลาวคือ  โครงการศึกษาศิลปศาสตร
บัณฑิต สหวิทยาการสังคมศาสตร  เปดการเรียนการสอนในปการศึกษา  2542  ในรูปโครงการปกติ  โดยอยูภายใต
โครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ในระยะแรก  ตอมาไดมีการจัดต้ังวิทยาลัยสหวิทยาการขึ้นที่  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงไดนําโครงการน้ีเขามาสังกัดในป  2546 

 สําหรับโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา เดิมอยูภายใตการดําเนินงานของ  2  หนวยงาน 
คือ  สํานักบัณฑิตอาสาสมัครและโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  และไดเริ่มเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 
2544  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร  โดยดําเนินการในรูปโครงการพิเศษ และมีการหยุดรับนักศึกษา
ต้ังแตป 2551-2555  แตปจจุบันวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนจากโครงการพิเศษเปน
โครงการปกติ (แบบเรียนนอกเวลาราชการ)และมีการปรับหลักสูตรตาม มคอ.2 แลวเปล่ียนช่ือสาขาในหลักสูตรใหม
เปน สาขาวิชาสตรี เพศสถานะและเพศวิถีศึกษา  โดยมีการเตรียมเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2556 และยังคงดูแล
นักศึกษาคงเหลือรุนปการศึกษา 2550 ที่กําลังจะหมดสภาพการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2556 น้ี 

 สวนโครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ  เดิมอยูภายใตบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งตอมาไดเปล่ียนสถานภาพ
เปนสํานักงานบัณฑิตศึกษา  โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ  ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหเปดการ
เรียนการสอนต้ังแตปการศึกษา 2542  แตโครงการฯ ไดเริ่มรับนักศึกษารุนแรกเขาศึกษาในปการศึกษา 2543  ที่
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร  โดยในระยะแรกดําเนินการในรูปโครงการพิเศษ  ตอมามหาวิทยาลัยฯ ได
ปรับเปล่ียนใหเปนโครงการปกติ  ต้ังแตภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2547 เปนตนมา 
 
1.2  ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 

ปรัชญา 
 วิทยาลัยสหวิทยาการเปนหนวยงานที่ ดําเนินการเรียนการสอน  การคนควาวิจัย  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการใหบริการทางวิชาการ โดยบูรณาการความรูดานสังคมศาสตร  มนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร  
เพ่ือทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคม  และสามารถสรางแนวทางการปองกัน แกไขปญหาและพัฒนาสังคมได 
โดยมุงพัฒนาใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งในประเทศและในระดับสากล วิทยาลัยฯจัดการเรียนการสอน 3 
หลักสูตร คือ 

 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต        สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร   (มธ. ศูนยลําปาง) 
 2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสตรีศึกษา                        (มธ.ทาพระจันทร) 
                   เปล่ียนช่ือสาขาใหม  สาขาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษาที่จะใชปการศึกษา 2556    
 3) หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต       สาขาสหวิทยาการ                     (มธ.ทาพระจันทร) 

โดยแตละหลักสูตรมีปรัชญาดังน้ี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร  ที่เนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมี
ศักยภาพในเชิงสหวิทยาการออกไปรับใชประชาชนและสังคม ตลอดจนการสรางองคความรูที่มีลักษณะสหวิทยาการ
ใหเทาทันกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา  มุงศึกษาวิเคราะห  สถานภาพและบทบาทดาน
เศรษฐกิจสังคม  การเมือง และวัฒนธรรมของสตรี  ตลอดจนสงเสริมความเคารพตอศักด์ิศรีที่เสมอภาคเทาเทียม 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ  สาขาวิชาสหวิทยาการมุงสรางองคความรูทางวิชาการ
ระดับสูง  ผลิตนักวิชาการที่มีความรูในศาสตรหลายแขนง  ใหเปนผูที่สามารถบูรณาการองคความรูที่เปนสหวิทยาการ
ในการทําความเขาใจ  วิเคราะห  วิพากษปรากฏการณทางสังคมได  อีกทั้งยังมุงผลิตนักวิชาการท่ีมีความรับผิดชอบตอ
สังคม  มีคุณธรรมจริยธรรม  และมีสวนในการสรางทางเลือกหรือหาทางออกใหแกสังคม 
ปณิธาน 
 
 1.  มุงพัฒนาใหวิทยาลัยสหวิทยาการมีความเปนเลิศทางดานการศึกษาเชิงสหวิทยาการ 

 2.  มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูทางวิชาการ มีคุณธรรม และเปนผูที่มีจิตสํานึกสาธารณะ  
และรับผิดชอบตอสังคม  
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วิสัยทัศน 
 
 เปนสถาบันการศึกษา คนควาและวิจัย เพ่ือการสรางสรรคองคความรูเชิงสหวิทยาการช้ันนําของประเทศ
และสอดคลองกับความตองการของสังคม 

วัตถุประสงค 
 
 1.  เพ่ือผลิตบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรูเชิงสหวิทยาการ  มีความเคารพใน
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตและรับผิดชอบตอสังคม  รวมท้ังสามารถนําเอาองค
ความรูในลักษณะสหวิทยาการไปใชในการคนควาวิจัยและประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยฯ ใหเปนชุมชนวิจัยเชิงสหวิทยาการของนักศึกษา คณาจารยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และบุคลากรจากนานาประเทศท่ีมีความสนใจการศึกษาแบบบูรณาการ 

 3.  เพ่ือใหบริการวิชาการแกสังคม  โดยการเผยแพรความรูที่เปนผลจากการวิจัยของคณาจารย  นักศึกษา  
รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปล่ียนความรูกับสังคมภายนอกเพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากแหลงตางๆ ที่หลากหลาย 

 4.  เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินและปรับใชวิทยาการสมัยใหม  เพ่ือพัฒนา
ความมั่นคงของมนุษยและสังคม 

 
พันธกิจ   1.  ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูเชิงสหวิทยาการ 

    2.  สรางชุมชนวิจัยเชิงสหวิทยาการ ใหเปนแหลงรวบรวมเครือขายของผลงานวิจัย เพ่ือบริการและ
แลกเปล่ียนทางวิชาการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชนในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

    3.  ใหบริการวิชาการท่ีบูรณาการดานการเรียนการสอน การวิจัยและวิชาการตางๆ เชิงสหวิทยาการแก
สังคม 

    4.  เปนสถานบันรวมกับเครือขายในการนําดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาพ้ืนบานและความเปน
ประชาธิปไตย โดยบูรณาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา งานวิจัยและบริการเพ่ือเผยแพรแกชุมชนและ
สังคม 

 5.  สรางระบบการจัดการ สรางโอกาสอยางมีคุณธรรมที่เทาเทียม พรอมกันสรางงาน สรางคนใหมีการ
พัฒนาเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ 
 
            แผนกลยุทธและประเด็นยุทธศาสตร ที่วิทยาลัยสหวิทยาการมีการทบทวนและปรับใชในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2555 ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี1 : จัดการศึกษาเชิงสหวิทยาการใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และขยายชองทาง/โอกาสทางการ
ศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและความกาวหนาทางวิชาการสากล 

 
เปาประสงค     : บัณฑิตและบัณฑิตศึกษามีความรูเชิงสหวิทยาการมีคุณภาพและคุณธรรม 
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กลยุทธ     : 1. ทบทวน/ปรับปรุงหลักสูตรใหมีพัฒนาการศึกษาเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและ
ระดับสากล รวมถึงการเสริมสรางอัตลักษณดานวิชาการที่ชัดเจนทางสหวิทยาการ 

  2. จัดแผนภาระงานสอน/งานวิชาการใหมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
และความกาวหนาทางวิชาการ 

  3. พัฒนาหลักสูตร/เสริมความเขมแข็งดานการเรียนการสอน/ทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง รวมถึงปจจัยสนับสนุนการศึกษาโดยสรางความเช่ือมโยงทางวิชาการระหวาง 
3 โครงการ และการระดมความรู/ความเช่ียวชาญใน มธ. 

  4. สรางระบบและกลไกการพัฒนาบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  พรอมการสรางเครือขายทางวิชาการ เพ่ือตอบรับกับการ
เปดมหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ  พรอมสนับสนุนใหชุมชนและศิษยเกาไดเขามี
สวนรวมหรือใชบริการ 

  5. แผนกิจกรรมเสริมความรู เพ่ิมศักยภาพหรือกระตุนนักศึกษาใหมีทักษะใน
ภาษาตางประเทศเพิ่มมากขึ้น และสําเร็จการศึกษาไดตามกรอบระยะเวลา 

  6. แผนกจิกรรมเพ่ือกระจายโอกาส และเพ่ิมความสําคัญของนักศึกษาผูดอยโอกาส
ทางสังคม 

  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางสรรคและเผยแพรองคความรูเชิงสหวิทยาการ และมุงเนนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อ

พัฒนาและสรางความเขาใจทางสังคมวัฒนธรรมทั้งในระดับทองถ่ินและประเทศ 
 
เปาประสงค        : เปนชุมชนวิจัยเชิงสหวิทยาการ ศึกษาเชิงบูรณาการที่เปนประโยชนตอพัฒนาและ

สรางความเขาใจทางสังคมวัฒนธรรมทั้งในระดับทองถ่ินและประเทศ  
 
กลยุทธ      : 1. กําหนดแผน/ทิศทางการสรางลักษณะงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของชุมชน

และสังคม รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพพัฒนาอาจารยใหมหรือผูชวยวิจัยเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเน่ือง 

2. สรางภาคีเครือขายกับแหลงทุนภายนอก เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรือนวัตกรรม
การเรียนการสอน  การเผยแพรผลงานหรือนําไปใชประโยชนในเชิงการใหบริการ
สังคมและพาณิชย 

3. สนับสนุนอาจารยผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรวารสารที่ปรากฎ
ในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติใหมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 

4. สรางระบบและกลไกแนวปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลงานการเรียนการสอน การ
ขอตําแหนงวิชาการ การใหบริการสูสังคมและปจจัยที่จะนําไปสูการเพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพงานวิจัย 
5. สรางระบบฐานขอมูลและสารสนเทศการบริหารงานวิจัย 

6. สรางความรวมมือในการทําสัญญา MOU ระหวางหลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่นกับ
หนวยงานภายนอก สําหรับงานวิจัยแบบบูรณาการความรูศาสตรตางๆ ใหครบวงจร 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  ใหบริการงานวิชาการเชิงสหวิทยาการ  เพ่ือสงเสริมการเรียนรู การทําความเขาใจปรากฎการณ

ทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาชุมชน 
 
เปาประสงค         : นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดรับความรูและบริการทางวิชาการเชิงสหวิทยาการ ที่มี

การเช่ือมโยงผลงานวิจัยและงานวิชาการ  
  
กลยุทธ                          :  1. จัดทําแผนงาน เพ่ือกําหนดทิศทางเผยแพรบริการวิชาการสูสังคม โดยบูรณาการงาน

วิชาการท่ีจะตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
และสังคม 
2. ปรับรูปแบบการใหบริการวิชาการท่ีหลากหลาย และมีการเช่ือมโยงงานวิชาการ
ดานการเรียนการสอน การวิจัย ซึ่งสะทอนการบริการไดอยางกวางขวางและชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
3. สรางเครือขายดานบริการวิชาการสูสังคมกับหนวยงานภายในและภายนอก 
รวมถึงศิษยเกา 
4. ปรับระบบการนําองคความรูและผลประเมินไปพัฒนาการบริการวิชาการใหมี
ความโดดเดน 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  :  ไมมี 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  :  จัดระบบบริหารโดยมุงเนนธรรมาภิบาลและสุขภาวะของบุคลากรควบคูกับผลสัมฤทธิ์ใน

งาน และมุงพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
 
เปาประสงค          : มีระบบบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสรางความพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร พรอมกับประสิทธิภาพในการเรียนรูและพัฒนาในงานที่
รับผิดชอบ 

 
กลยุทธ                      : 1. เรงพัฒนาบุคลากรใหมีผลงานที่มีคุณภาพภายใตองคกรที่มีความผาสุก 
                                2. พัฒนาระบบกลไกการบริหารและการจัดการที่ดี เพ่ือเรงพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนใหมีคุณวุฒิ หรือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการและทักษะวิชาชีพใหสูงขึ้น 

3. สรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม รวมถึงนําระบบ
สารสนเทศมาใชบริหารวางแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

4. จัดระบบการบริหารงบประมาณและการใชทรัพยากรรวมกัน ที่ผานการวิเคราะห 
ติดตามและควบคุมดูแลใหดีขึ้น  
5. กําหนดแผนบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในและวางแนวทาง
ปฏิบัติอยางชัดเจน 
6. สงเสริมการมีสวนรวมของนักศึกษาในงานประกันคุณภาพการศึกษาใหมากขึ้น 
7. สรางแรงจูงใจ หรือพัฒนาระบบสวัสดิการใหเหมาะสม 

8. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 :   สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ความเปนประชาธิปไตย สรางเจตคติทียอมรับ และ
เคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย  

 
เปาประสงค                :   คณาจารย บุคลากร นักศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ทํานุบํารุง สืบทอดภูมิปญญา

ทองถ่ินสรางจิตสํานึกถึงความรับผิดชอบตอสังคม   
กลยุทธ         :   1. จัดทําแผนกิจกรรมที่มีการบูรณาการเช่ือมโยงการสรางจิตสํานึกตอสังคม ทํานุ

บํารุงหรือภูมิปญญาพ้ืนบาน ในการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา งานวิจัย และ
บริการสูสังคม 
2. สงเสริมกิจกรรมแบบองครวมอยางสรางสรรค  เพ่ือการอนุรักษ สืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมอยางเขาใจถึงความเปนประชาธิปไตยทางสังคมวัฒนธรรม 

3. สงเสริมใหคณาจารย นักศึกษาทําการศึกษาและวิจัยที่มีการบูณาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือนํา มาพัฒนาการเรียนการสอน และเพ่ือ
สรางความเขาใจสังคมวัฒนธรรมอยางรอบดาน 
4. สรางเครือขายภาคประชาชน เพ่ือมีสวนรวมการทํากิจกรรมหรือจัดการศึกษา
ดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
วัฒนธรรมทั้งในระดับทองถ่ิน ภูมิภาคและนานาชาติ5. สรางระบบและกลไกที่
สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมที่ไดวางแผนและเกิดผลตามเปาหมายเปน
รูปธรรม 

  
1.3 โครงสรางวิทยาลัยสหวิทยากร และโครงสรางการบริหาร 
 
การบริหารงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ 
  
 โครงสรางการบริหารงาน 
 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ  เปนหนวยงานที่มีสถานะเทียบเทาคณะและเปนหนวยงานที่อยู ภายใตการ
ควบคุมดูแลของสํานักงานอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย การบริหารงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ  ประกอบดวย 3 
โครงการ คือ โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ   โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา  และ
โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร   

 วิทยาลัยสหวิทยาการ มีคณบดีเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลัยฯ  ตามแนวทางและนโยบายท่ี
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ กําหนด  มีรองคณบดีฝายบริหารและมีผูอํานวยการโครงการศึกษาของทั้ง  3  
โครงการปฏิบัติหนาที่เปนรองคณบดีโดยตําแหนงเพ่ือชวยบริหารงานของวิทยาลัย  นอกจากน้ี ยังมีสํานักงาน
เลขานุการวิทยาลัยทําหนาที่ดําเนินการในทางธุรการและประสานการดําเนินงานตางๆ ใหแกวิทยาลัย 
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 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําโครงการ 
 
 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ  ประกอบดวย  อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปน
ประธาน  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคนเปนกรรมการ  มีหนาที่วางนโยบายและแผนงานให
สอดคลองกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย  และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  กําหนดแนวทางการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแผนงานประจําปและงบประมาณ  พิจารณาเสนอรางหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

 คณะกรรมการประจําโครงการของแตละโครงการ ประกอบดวย  ผูอํานวยการโครงการแตละโครงการ  
เปนประธานและผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการมีหนาที่วางนโยบายและแผนงานใหโครงการฯ แตละโครงการปฏิบัติ 
 

 ผังโครงสรางการบริหาร 
 

   วิทยาลัยสหวิทยาการ 
 
 

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ 
o อธิการบดี 
o คณบดี 
o รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
o รองคณบดีฝายวิชาการ 
o ผูอํานวยการโครงการศึกษา 3 โครงการ 

   
                                          สํานักงานเลขานุการวิทยาลัย          

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
      สถานท่ี  : ทาพระจันทร                ทาพระจันทร                               ศูนยลําปาง 
 
 
 
 

โครงการศึกษาปริญญา
เอกสหวิทยาการ 

โครงการศึกษาศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิตสตรีศึกษา 

โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
สหวิทยาการสังคมศาสตร 

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการฯ 
คณะกรรมการประจําโครงการ 

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการฯ 
คณะกรรมการประจําโครงการ 

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการฯ 
คณะกรรมการประจําโครงการ 

สํานักงานโครงการ สํานักงานโครงการ สํานักงานโครงการ 
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 1.4 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการประจําโครงการ 
รายนามคณะผูบริหาร  คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ และโครงการฯ ชุดปจจุบัน 

 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
คณะผูบริหาร ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร    เอื้อรักสกุล  คณบดีวิทยาลยัสหวิทยาการ 

 อาจารย ดร.ภาคภูม ิ                  ทิพคุณ  ผูชวยคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการฝายบริหาร   

 อาจารย ดร.สิทธิพล                   เครือรัฐติกาล  ผูชวยคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการฝายวิชาการ   

 อาจารย ดร.วิศรุต                      พึ่งสุนทร  ผูอํานวยการโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ 

 รองศาสตราจารย วันทนีย           วาสิกะสิน  ผูอํานวยการโครงการปริญญาโทสตรีศึกษา 

 อาจารย ดร.โขมสี                      แสนจิตต  ผูอํานวยการโครงการศึกษาฯ ปริญญาตรี 

 อาจารย รุงนภา                         เทพภาพ  รองผูอํานวยการโครงการศึกษาฯ ปริญญาตรี ฝายบริหาร 

 อาจารยโอฬาร                           รัตนภักดี  รองผูอํานวยการโครงการศึกษาฯ ฝายวิชาการ 

 อาจารย ชัยยุทธ                        ถาวรานุรักษ  รองผูอํานวยการโครงการศึกษาฯ ฝายการนักศึกษา 

คณะกรรมการประจํา ศาสตราจารย ดร.สมคิด             เลิศไพฑูรย ประธานกรรมการ 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศาสตราจารย ดร.พรายพล         คุมทรัพย กรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.เสมอชัย          พูลสวุรรณ กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.เดชา          สังขวรรณ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน   จันทรโชติ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร    เอื้อรักสกุล กรรมการ 

 อาจารย ดร.วิศรุต                       พึ่งสุนทร กรรมการ 

 รองศาสตรจารย วันทนีย             วาสิกะสิน               กรรมการ 

 อาจารย ดร.โขมสี                       แสนจิตต กรรมการ 

 อาจารย ดร.ภาคภูม ิ                  ทิพคุณ เลขานุการ 

คณะกรรมการประจํา อาจารย ดร.วิศรุต                      พึ่งสุนทร ประธาน 

โครงการปริญญาเอก ศาสตราจารย ดร.เสมอชัย          พูลสวุรรณ กรรมการ 

สาขาสหวิทยาการ รองศาสตราจารย ดร.ไชรัตน       เจริญสินโอฬาร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ   สถิตนิรามัย กรรมการ 

 อาจารย ดร.รัตนา                      โตสกุล กรรมการ 

 อาจารย ธีรพจน                         ศิริจันทร กรรมการ 
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          รายนามคณะผูบริหาร  คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ และโครงการฯ ชุดปจจุบัน 

 
1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน  
 
ขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรและนักศึกษา 
 
 หลักสูตร 

 ปจจุบันวิทยาลัยฯ มีการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ 

 1. การศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร มี 4 วิชาเอก คือ 
   1) สหวิทยาการจีนศึกษา       
   2) สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงศึกษา    
   3) สหวิทยาการการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม     
   4) สหวิทยาการการจัดการการทองเที่ยวและบริการ 
 
 2.  การศึกษาในระดับปริญญาโท  

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา 
 
 3.  การศึกษาในระดับปริญญาเอก 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการ 
 
 
 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 

คณะกรรมการประจํา รองศาสตราจารย วันทนีย          วาสิกะสิน ประธาน 

โครงการปริญญาโท รองศาสตราจารย สายฝน          สุเอียนทรเมธี กรรมการ 

สาขาสตรีศึกษา อาจารย ดร.ปนิธี                       สุขสมบูรณ กรรมการ 

 อาจารย ดร.วิจิตรบุษบา            มารมย กรรมการ 

 อาจารย ดร.สุกฤตยา                จักรปง กรรมการ 

 อาจารย ดร.สิทธิพล                  เครือรัฐติกาล กรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร อาจารย ดร.โขมสี                     แสนจิตต ประธาน 

โครงการปริญญาตรี อาจารย รุงนภา                        เทพภาพ กรรมการ 

สาขาสหวิทยาการ อาจารยโอฬาร                         รัตนภักดี   กรรมการ 

สังคมศาสตร อาจารย ชัยยุทธ                       ถาวรานุรักษ กรรมการ 
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1.6 จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา 
 
 ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการมีนักศึกษาทุกระดับทุกช้ันปจํานวน 568  คน  และมีผูสําเร็จการศึกษา
ทุกระดับทุกหลักสูตรรวมจํานวน  101 คน  ตามตารางดังน้ี 
 

จํานวนนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา  2555 
 

ระดับ นักศึกษาทุกชั้นป สําเร็จการศึกษา 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี 504      88.73 100     99.00 
ปริญญาโท   19  3.35 0        - 
ปริญญาเอก   45  7.92 1 1.00 

รวม 568 100 101 100 

1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร 
 
ขอมูลเก่ียวกับบุคลากร 

 ในปการศึกษา 2555  วิทยาลัยสหวิทยาการมีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น  42 คน  โดยแบงเปนสายวิชาการ 
(อาจารยประจํา) จํานวน 24 คน (ลาศึกษาตอจํานวน 4 คน ปฏิบัติงานจริงจํานวน 20 คน) และบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน 20 คน ดังน้ี   

 
บุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ ปการศึกษา 2555 : แบงตามตําแหนงงาน 

ประเภท
บุคลากร 

โครงการ โครงการระดับ
ปริญญาตรี 

โครงการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

   สํานักงาน
เลขานุการ ฯ รวม 

ตําแหนง 

 
สาย

วิชาการ 

ศาสตราจารย - - - - 
รองศาสตราจารย 1 - - 1 
ผูชวยศาสตราจารย 4 - -  4 
อาจารย 15 4 - 19 

สาย
สนับสนุน 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 2 - 3   5 
นักวิชาการศึกษา 5 - 5 10 
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 - 1   3 
พนักงานสถานท่ี - - 2   2 

รวม 29 4        11 44 
  
 บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 24 คน เปนอาจารยประจําโครงการปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร 20 คน ปฏิบัติงานจริง 16 คน ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 4 คน และเปนอาจารยประจําโครงการ
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ปริญญาโท สาขาสตรีศึกษา 2 คน และอาจารยประจําวิทยาลัยฯ เพ่ิม 2 คน ทั้งน้ี ไมมีอาจารยประจํา โครงการปริญญา
เอก      

 นอกจากน้ี ไดมีสัญญาจางลูกจางชาวตางประเทศ 1 คน คือ Mr.George William Gibson  เพ่ือมาชวยสอน
เสริมทักษะทางดานภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษาในโครงการปริญญาตรี 

 สวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 20 คน แบงสายสนับสนุนวิชาการ 18 คน และพนักงานสถานที่ 2 คน 
โดยสายวิชาการมีตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 คน นักวิชาการศึกษา 10 คน นักวิชาการเงินและบัญชี 3 คน   
  บุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ  ปการศึกษา  2555 : แบงตามวุฒิการศึกษา 

 

ประเภท
บุคลากร 

โครงการ 
โครงการระดับ
ปริญญาตรี 

โครงการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

สํานักงานเลขานุการ 
วิทยาลัยสห
วิทยาการ 

รวม  
วุฒิการศึกษา 

 
   สาย
วิชาการ 

ปริญญาเอก   4 3 -   7 
ปริญญาโท        16 1 - 17 
ปริญญาตรี - - - - 

สาย
สนับสนุน 

ปริญญาเอก - - - - 
ปริญญาโท        - - 3   3 
ปริญญาตรี  9 - 6 15 
ตํ่ากวาปริญญาตรี - - 2   2 

รวม 29 4 11 44 
 

 บุคลากรสายวิชาการมีทั้งหมด 24 คน แบงเปนวุฒิปริญญาเอก 7 คน วุฒิปริญญาโท 17 คน สวนบุคลากร
สายสนับสนุนทั้งหมด 20 คน แบงเปนวุฒิปริญญาโท 3 คน วุฒิปริญญาตรี 15 คน และตํ่ากวาวุฒิปริญญาตรี 2 คน 
1.8 ขอมูลงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
 
ขอมูลเก่ียวกับงบประมาณ 
 ปงบประมาณ 2555  วิทยาลัยสหวิทยาการ ไดรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการ จํานวนทั้งสิ้น 33,999,896 บาท จําแนกตามแหลงเงินงบประมาณ  ดังน้ี 
 

แหลงท่ีมา จํานวนเงิน (บาท) 
1. งบประมาณแผนดิน 12,044,700.  
2. งบพิเศษ   19,267,000  
3. กองทุนคาธรรมเนียมการศึกษา
เพ่ือการพัฒนา 

   
2,688,196 

รวม 33,999,896 
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ระบบและกลไกประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ  

 วิทยาลัยฯ ประกอบดวยโครงการการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยแตละ
หลักสูตรมีการบริหารงานและรายละเอียดที่แตกตางกัน ซึ่งโครงการปริญญาตรีมีการบริหารงานอยูที่ มธ.ศูนยลําปาง 
สวนโครงการปริญญาโทและเอกมีการบริหารงานและประจําอยูที่ มธ.ทาพระจันทร  โดยสํานักงานบริหารสวนกลางจะ
ทําหนาที่ดําเนินงานเช่ือมโยงขอมูลที่ตองรวบรวมจากท้ัง 3 โครงการ กับขอมูลภาพรวมจากสํานักงานในการรายงาน
ประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ โดยการกํากับดูแลของคณบดี รองคณบดีและเลขานุการของวิทยาลัย 

การดําเนินการประกันคุณภาพ ถือไดวาเปดโอกาสใหคณาจารย  และเจาหนาที่มีสวนรวมอยางกวางขวาง 
เปนตนวา การเนนย้ําของคณบดีถึงความสําคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน มีเวทีในการ
แลกเปล่ียนทําความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพ รวมถึงมีการมอบหมายเจาหนาที่เปนผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล และ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ซึ่งมีการมอบหมายภาระหนาที่ในแตละองคประกอบ และมีอาจารยผูรับผิดชอบใน
แตละองคประกอบเปนผูตรวจสอบความถูกตอง ซึ่งในแตละครั้งจะมีการนัดประชุมเพ่ือหารือ ทําความเขาใจ ติดตาม
รวบรวมขอมูล และเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบอยางตอเน่ือง 

 
ผลการดําเนินการท่ีสําคัญและคุณลักษณะเดนเฉพาะของวิทยาลัยสหวิทยาการ 

 1.  ผลการดําเนินการดานวิชาการ 

  1.1 การสัมมนาทางวิชาการ 

 ในปการศึกษา 2555 ที่ผานมา วิทยาลัยฯ ไดจัดการสัมมนาทางวิชาการตามรายละเอียดดังน้ี 
 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ วันเดือนปท่ีจัดกิจกรรม 

  โครงการระดับปริญญาตรี   

  โครงการธรรมศาสตรตลาดวิชาสหวิทยาการ    

1 โครงการอบรมภาษาจีนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 8,15,22,29 ก.ค.55 

2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 9,10,16,17,23,24 มิ.ย.55 

3 มัคคุเทศกยุวชนลําปาง รุน 2 11 ก.ค.55 

4 โครงการเสริมสรางศักยภาพและพลังของผูสูงวัยในการขับเคล่ือนงานดาน
การจัดกาทรัพยากรทางสังคมและวัมนธรรม(กรณี กลุมผูสูงวัยในชุมชน
บานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง 

14 และ16 ก.ย.55 

5 โครงการอบรมความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 1 ก.ย. 55 

6 โครงการอบรมภาษาจีนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รุน 2 26 ส.ค.และ2,9,16 กย.55 

7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับ 2 21,28 ก.ค.และ 4,5,11 ,12 
ส.ค. 55 

8 มัคคุเทศกยุวชนลําปาง รุน 3 15 ม.ค.56 

9 โครงการใหความรูเรื่อง คติชนวิทยากับประชาคมอาเซียน 31 ส.ค.56 

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการพูดและการนําเสนอในอาชีพมัคคุเทศก 13 ก.พ.56 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ วันเดือนปท่ีจัดกิจกรรม 

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมความรูเรื่องจีน knowing china its 
impact 

มี.ค.-พ.ค.56 

12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมความรูเรื่อง อาเซียน ASEAN กับ
การปรับตัวของการศึกษาไทย 

มี.ค.-พ.ค.56 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําผูสูงอายุในชุมชนบานเสด็จ อ.เมือง จ.
ลําปาง 

19 ก.พ.56 

 โครงการระดับบัณฑิตศึกษา  

14 โครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 5-11 มิ.ย 55 

15 โครงการสัมมนาเพ่ือนําเสนอหัวขอรางวิทยานิพนธ 22 มิ.ย 55 

16 โครงการ “สรางแผนที่จริยศาสตร” ภายใตชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร
ไทย จัดรวมกับ สนง. กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

13 ธ.ค 2555 

 
 2. ผลการดําเนินการดานนักศึกษา 
 
       2.1. บทความวิทยานิพนธที่ตีพิมพระดับชาติ  

     1.นายชานันท ยอดหงส นักศึกษารุนที่ 5 โครงการปริญญาโท สาขาสตรีศึกษา ไดนําเสนอบทความ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ เรื่อง “การปะทะกันของวัฒนธรรมความรักระหวางผูชายใน “เสือปา” กับ “คณะ ร.ศ.130” 
รัฐศาสตรสาร ปที่ 33 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- เม.ย.2555)  

 2. อาจารย ดร.สิทธิพล  เครือรัฐติกาล  เรื่อง”ภาพลักษณของเจิ้งเหอในประวัติศาสตรจีน”  วารสาร
จีนศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เมษายน 2555) 
  3. นางสาวพัทธธีรา  นาคอุไร  นักศึกษารุนที่ 7 เรื่อง “เวทมนตของจํานวนและการเมืองของการ
มอง(ไม)เห็น : บทเริ่มตนศึกษา “คาทอลิค” คนกลุมนอยนิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย  วารสารไทยคดี
ศึกษา  ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 2555) 

2.2. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2555  โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ คือ นายณัฐพล  
แสงอรุณ วิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาเมืองหลักและผลกระทบตอความเจริญของภาค : กรณีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”  
 3.ผลการดําเนินการดานคณาจารย 

3.1 บทความวิชาการ บทความวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพรในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ 

อาจารย ดร.สิทธิพล  เครือรัฐติกาล  เรื่อง “เพชรสีเลือด : ปญหาสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ
ทางการทูตระหวางไตหวันกับไลบีเรีย  ชวง ค.ศ.1989 ถึง ค.ศ.2003” รัฐศาสตรสารปที่ 33 
ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 55) 

อาจารย ดร.สุกฤตยา จักรปง เรื่อง Mothers of the Nation : A Study of Women Teacher of 
Thailand Hill tribe Children” in Feminist Approach to Women’s Empowerment in Korea 
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and ASEAN, Korea-ASEAN Cooperation Project on education and exchange program 
for young scholars in Women’s Studies, 17 October. 2012. 

รองศาสตราจารย สายฝน สุเอียนทรเมธี นําเสนอบทความ 2 เรื่อง ดังน้ี 
- "ความมั่นคงของสุขภาวะคนปากพูนจากพลังชุมชนสูนโยบายทอง ถ่ิน"การ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 4 เรื่อง“การขับเคล่ือนพลังชุมชนเพ่ือโลก
อนาคตกัยุทธศาสตรการขับเคล่ือนพลังชุมชนเพ่ือการปฏิรูประเทศไทย” ในวันที่ 17-18 
ม.ค. 55 ณ ม.ราชภัฎเชียงราย (หนา 80-102) 

- “Human Trafficking in the Mae Sot border region in Tak  Province”  The 7th 
GMSARN International 2012 on "Green Economy with Energy ,Environment & 
Social Responsibility" 19-21 December 2012 Prince D' Angkor Hotel & Spa Siem 
Reap,Kingdom of Cambodia 

ผูชวยศาสตราจารย เพ็ญศิริ  พันพา เรื่อง”เกษตรพันธะสัญญา : นาขาวอุตสาหกรรม"  การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 4 เรื่อง“การขับเคลื่อนพลังชุมชนเพ่ือโลก
อนาคตกับยุทธศาสตรการขับเคล่ือนพลังชุมชนเพ่ือการปฏิรูประเทศไทย” ในวันที่ 17-
18 ม.ค. 55 ณ ม.ราชภัฎเชียงราย ( หนา136-150) 

อาจารย ดร.พิทยา สุวคันธ นําเสนอบทความ 2 เรื่อง ดังน้ี 
-    "เกษตรพันธะสัญญา : การลงทุนของไทยในสปป.ลาว"  การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

พัฒนาชุมชนครั้งที่ 4 เรื่อง“การขับเคล่ือนพลังชุมชนเพ่ือโลกอนาคตกับยุทธศาสตรการ
ขับเคล่ือนพลังชุมชนเพ่ือการปฏิรูประเทศไทย” ในวันที่ 17-18 ม.ค. 55 ณ ม.ราชภัฎ
เชียงราย (หนา151-165) 

-    “ภูมิยุทธศาสตรของบรรษัท   ขามชาติจีนใน สปป.ลาวและเวียดนาม งามสัมมนาวิชาการ
เรื่องสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรกับการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย”นําเสนอ
ผลงานวิจัยเน่ืองในงานฉลองครบ 20 ป ธรรมศาสตร ลําปาง 7 ธันวาคม 2555 (หนา 34-
95) 

อาจารย รุงนภา เทพภาพ เรื่อง”ทุนทางสังคมกับการรองรับสังคมสูงวัย ภาพสะทอนพลังของผูสูง
วัยบทเรียนจากพะเยาและพิจิตร” การประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ 2554 16-
17 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กทม. จัดโดย สมาคมนักประชากร
ไทย (หนา 141-153) 

 
   อาจารย ดร. ถิรวรรณ นิพิฎฐกุล  นําเสนอบทความ 4 เรื่อง ดังน้ี 

-    “Preliminary study of extratable protein binding using maleic anhydride copolymer” 
Chinese Journal of Polymer Science, 30(2) : 181-189 Vol.30 No. 2 (2012) 

-    “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศกึษาช้ันปที่ 1 วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (ศูนยลําปาง) ที่ไดรับการสอนเสริมคณิตศาสตรทั่วไประดับ
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มหาวิทยาลัย” งานประชุมวิชาการระดับชาติ  30-31 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยา
เขตหนองคายครั้งที่ 2 ประจําป  

      2555  "งานวิจัยกาวหนา วิชาการเขมแข็ง" (หนา 30-34) 
-     “การศึกษากระบวนการกราฟทเอ็นเอ็นไดเมททิลอะคริลาไมดบนพ้ืนผิวยางธรรมชาติ”

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 30-31 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขต
หนองคายครั้งที่ 2 ประจําป 2555 (หนา 388-394) 

-     “ Preliminary comparison of two methods for surface photografing of n,n-
dimethylacrylamide onto natural rubbe” งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 38 (วทท 38) 17-19 ตุลาคม 2555 ณ. ศูนยประชุม
นานาชาติ  เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม  

อาจารย ศิวริน  เลิศภูษิต เรื่อง  “ผลกระทบและการปรับตัวของชาวบอเต็นภายใตกระบวนการปด
ลอมขามชาติและการพัฒนา” งามสัมมนาวิชาการเรื่องสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและการนําเสนอผลงานวิจัยเน่ืองในงานฉลองครบ 20 ป 
ธรรมศาสตร ลําปาง (หนา 96-137) 

อาจารย ชัยยทุธ  ถาวรานุรักษ เรื่อง “.การปรับตัวของชุมชนชาติพันธุภายใตนโยบายการ
พัฒนาการทองเท่ียว : กรณีศึกษา อําเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม” งามสัมมนา
วิชาการเรื่องสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรกับการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและการ
นําเสนอผลงานวิจัยเน่ืองในงานฉลองครบ 20 ป ธรรมศาสตร ลําปาง (หนา 370-433) 

ผูชวยศาสตราจารย ถิรวัฒน ตันทนิส เรื่อง “ปญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษและกลวิธีการเรียน
การออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาสหวิทยาการช้ันปที่ 3 มธ.” วารสารภาษาและ
ภาษาศาสตร ปที่ 31 ฉบับที่ 1 (เดือนก.ค.-ธ.ค.55) 

 3.2  ผลงานวิจัยที่ นําไปใชประโยชนในเชิงนโยบายจากผลงานวิจัย 

-    รองศาสตราจารย สายฝน  สุเอียนทรเมธี เรื่อง ”การศึกษาความเคล่ือนไหวทางการเมืองและ
พฤติกรรมการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัดลําปาง”  

-     ผูชวยศาสตราจารย เพ็ญศิริ  พันพา เรื่อง”โครงการศึกษาและพัฒนาแผนแมบทการบริหารจัดการ 
พิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเชียมลําปาง)” โดยพิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง 

-     อาจารย รุงนภา  เทพภาพ เรื่อง “การศึกษาความเคล่ือนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัดแพร” 

 3.3 ตําราหรือหนังสือ (ที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการ) รองศาสตราจารย สายฝน  สุเอียนทรเมธี เรื่อง 
“ประชาสังคมและประชาธิปไตยทองถ่ิน” 
      สวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ กับตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิ 
ดังน้ี   -  อาจารย ชัยยุทธ  ถาวรานุรักษ เรื่อง “เรรอน นอกกรอบ ชีวิตเยาวชนชายขอบใน 
   บริบทการทองเที่ยวเมืองเชียงใหม” วารสารสังคมสงเคราะห คณะสังคม  
                              สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 20 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.55 



รายงานการประเมินตนเอง  
 วิทยาลัยสหวิทยาการ ปการศึกษา 2555 

18     

- อาจารย ชิตวร วราศิริพงศ เรื่อง “การผลิตซ้ําของ วาทกรรมการพัฒนาบนทางหลวงคุณหมิง-
ก รุ ง เ ท พ  :  ก า ร ศึ ก ษ า ป ญ ห า แ ล ะ แ น ว ท า ง แ ก ไ ข ” ว า ร ส า ร ส ห วิ ท ย า ก า ร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 (ต.ค. 54-มี.ค.55)  

- อาจารย ดร.สุกฤตยา จักรปง เรื่อง “การเปนแม-พอ และการรับบุตรบุญธรรมของคูรักรวม
เพศ อุดมการณครอบครัว และมลทินสังคม : อคติของสังคมตอคูรักรวมเพศ” วารสาร
สังคมศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 42 ฉบับที่ 1  ม.ค.-มิ.ย.2555 

- อาจารย ดร.สิทธิพล  เครือรัฐติกาล  ไดเขียนหนังสือ เรื่อง “ประวัติศาสตรจีนสมัยใหม” 
สํานักพิมพชวนอาน  (ตุลาคม 2555) 

 
1.9 เอกลักษณของวิทยาลัยสหวิทยาการ 
 
 จากผลการดําเนินการดานวิชาการและผลการดําเนินงานของนักศึกษาดังกลาวขางตนแลว วิทยาลัยฯ ยังมี
คุณลักษณะเดนอีกหลายประการ  ดังน้ี 
 
 1. ดานการเรียนการสอน 

 1.1  โครงการปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ 
  1)  มีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ และผูเชี่ยวชาญภายนอกมาพัฒนาการเรียนการ
สอนและควบคุมวิทยานิพนธ  โดยการบริหารงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทนเปนกรณีพิเศษ ซึ่งทําใหโครงการไม
ประสบปญหาขาดคณาจารยผูสอนหรือผูควบคุมวิทยานิพนธ  นอกจากน้ีนักศึกษายังมีโอกาสไดศึกษากับคณาจารยที่
มีความเช่ียวชาญดานวิชาการโดยเฉพาะสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ที่มารวมกันผลิตดุษฎีบัณฑิต 
  2)  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  และทุน
โครงการเครือขายเชิงกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษามากที่สุดในสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และทุนอื่นๆ ในการ
สงเสริมการทําวิทยานิพนธ/ตีพิมพบทความ 

2.1) นักศึกษาที่ไดรับทุนสงเสริมการทําวิทยานิพนธครั้งที่ 2/2554 มีจํานวน 3 คนๆ ละ 8,000 
บาท จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ดังน้ี 

ลําดับ ช่ือนักศึกษา รุนที่ ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ 
1 นายปุรินทร  นาคสิงห 6 การประกอบสรางตัวตนเกยในภาพยนตรไทย 
2 นายณัฐพล  แสงอรุณ 7 ผลกระทบของการพัฒนาเมืองหลักตอความเหล่ือม

ลํ้าระหวางภาค 
3 นางสาวกนกวรรณ  สุทธิพร 8 การดํารงอยูของพุทธศาสนาแบบจารีตในประเทศ

ญี่ปุน : กรณีศึกษานิกายฌิงงน 
 

   2.2)  ทุนสําหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย  นักศึกษาที่ไดรับทุนสําหรับนักศึกษาขาด
แคลนทุนทรัพยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ครั้งที่ 2/2554  จํานวน 12,000 บาท คือ  นายศรัณย  จิระพงษสุวรรณ  
นักศึกษารุนที่ 9  
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   2.3)  ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ครั้งที่ 2/2554  มีจํานวน 2 คน  คนละ 3,500 บาท ดังน้ี 
 

ลําดับ ช่ือนักศึกษา รุนที่ ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ 
1 นายสมคิด  บุญลนเหลือ 6 หนวยงานใหความชวยเหลือของไทยกับการ

ชวยเหลือเพ่ือพัฒนาประเทศเพ่ือนบาน : การ
ออกแบบเชิงสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล 

2 นายณัฎฐชวัล  โภคาพานิชวงษ 7 พลวัตร “ความเปนถ่ินที่” ในสังคมชายแดน : 
การตอรองความหมายผานพ้ืนที่/ชุมชนทาง
ศาสนาของคนพลัดถ่ินจากประเทศพมาใน
จังหวัดระนอง 

 
 2.3)  ทุนของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาโครงการปริญญาเอก สาขา สห
วิทยาการ  คือ นางสาวอนินทร พุฒิโชติ ไดรับทุนการศึกษาในโครงการทุนพัฒนาอาจารยและบุคลกรสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป 2552 

2.4)  ทุนของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ โดยนักศึกษาโครงการปริญญาเอก สาขาสห
วิทยาการ ไดรับทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย) (สกอ.) ประจําป 2553-2555 มีจํานวน 3 ทุน คือ นายวศิน โกมุท  นายองค บรรจุน และ
นางสาวภัทรา โตะบุรินทร 
  
  3) หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรที่ เปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกทําหัวขอวิทยานิพนธได
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา ทั้งยังสามารถเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดจาก
อาจารยทุกคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมจากอาจารยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยและมีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญา
เอก 
 
 1.2 โครงการปริญญาโท  สาขาสตรีศึกษา 
  ในปการศึกษา 2555  โครงการปริญญาโทไดหยุดรับนักศึกษา และปรับรูปแบบโครงการพิเศษเปน
โครงการปกติ  โดยยังคงหลักสูตรเดิมที่มุงการศึกษาดานสถานภาพและบทบาทของสตรี ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรม ที่เนนสงเสริมความเสมอภาคและเคารพตอศักด์ิศรีอยางเทาเทียมกัน โครงการปริญญาโท
ไดรับคณาจารยผูมีความเช่ียวชาญดานสตรีศึกษา 2  คน รวมท้ังไดเชิญคณาจารยที่มีความเช่ียวชาญมารวมสอน และ
รวมปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและมีรายวิชาศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น  
 โครงการฯ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF: HEd) พ.ศ.2552  ทั้งน้ี วิทยาลัยสหวิทยาการไดมีการแตงต้ังคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
โดยมีอาจารย ดร.สุกฤตยา จักรปง เปนประธานและแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งมีคณบดีวิทยาลัยสห
วิทยาการเปนประธาน นอกจากน้ีโครงการฯ ยังไดทําการประเมินหลักสูตรโดยการจัดทําแบบสอบถามจํานวน 3 ชุด 
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โดยชุดที่ 1 ประเมินโดยนักศึกษา ชุดที่ 2 ประเมินโดยอาจารย/ผูบริหารโครงการ และชุดที่ 3 ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/
นายจาง/ผูบังคับบัญชา 
 

1.3 โครงการปริญญาตรี  สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร 
โครงการปริญญาตรีจัดการเรียนการสอนในภาคเหนือ ซึ่งเปนภูมิภาคที่เหมาะสมกับการจัดการเรียน

การสอนใน 4 โปรแกรมวิชาเอก  คือ 1.สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงศึกษา  2.สหวิทยาการการจัดการ
ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม  3.สหวิทยาการจีนศึกษา  และ 4.สหวิทยาการการจัดการการทองเที่ยวและบริการ 
ทําใหนักศึกษามีโอกาสศึกษาจากประสบการณจริงไดมาก และศึกษานอกสถานที่ เพื่อทําความเขาใจปรากฏการณ
จริงของสังคมในรายวิชาตางๆ  อาทิ 

-  โครงการ “ทัศนศึกษาดูงานประวัติศาสตรในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงและจีน”เปนสวนหน่ึง ของ
รายววิชา สส.331 ประวัติศาสตรกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง  

-  โครงการศึกษานอกสถานที่  “การพัฒนาสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน : กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติ
ภูเรือและเชียงคาน”  

-  โครงการทัศนศึกษาดานการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม ณ เมืองมรดกโลก“เว -
ดานัง -ฮอยอัน” ประเทศเวียดนาม สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม  

-  โครงการทัศนศึกษาเมืองมรดกโลก  ดานัง -ฮอยอัน -เว  ประเทศเวียดนามตอนกลาง 
ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  สาขาวิชาเอก อาณาบริเวณศึกษาอนุภูมิภาคลุม
แมนํ้าโขง  

นอกจากนี้หลักสูตรสหวิทยาการสังคมศาสตร ยังมีจุดเดนในดานรายวิชาฝกภาคปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทางดานการวิจัย การจัดการเรียนการสอนเพื่อประยุกตใชกับสถานการณจริงและกิจกรรมนักศึกษา มีดังน้ี  

 
1) รายวิชาฝกภาคปฏิบัติ 

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร มีจุดเดนในเรื่องรายวิชาฝกภาคสนามในป
การศึกษา 2554  คือวิชา สส.381 ฝกประสบการณภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสฝกงานใน
หนวยงาน/องคกร  เชน กระทรวงการตางประเทศ ,กระทรวงวัฒนธรรม ,สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ , สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ
มหาชน),ศูนยภูมิภาควาดวยโบราณคดีและวิจิตรศิลป (สปาฟา) , สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (สพร.)  (มิว
เซียมสยาม) บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ,ศูนยศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง สํานักงานสงออก
ภาคเหนือ จ.เชียงใหม ,สํานักงานพัฒนาชุมชน จ.แพร , การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนตน ซึ่งการฝกงานน้ัน
นักศึกษาจะไดฝกทักษะการปฏิบัติงานในองคกร  เรียนรูการสรางปฏิสัมพันธ  การปรับตัวในการทํางานรวมกับบุคคล
อื่น รวมทั้งมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย เรียนรูการแกไขปญหาเฉพาะหนา และสามารถประยุกตใช
ความรูภาคทฤษฏี  ควบคูไปกับการศึกษาคนควา  วิเคราะห  ประเด็นที่อยูในความสนใจของตนเองโดยใช
กระบวนการวิจัย 

2) การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 
โครงการศึกษาศิลปศาตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร มีกระบวนการเรียนการสอนตลอดจน

รายวิชาตาง ๆ ที่สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของนักศึกษาในดานกระบวนการวิจัย ซึ่งสงผลใหนักศึกษา
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พัฒนาระบบความคิด และความสามารถในการคนควาหาความรูดวยตนเอง เชน  วิชา สส.393 คอมพิวเตอรเพ่ือการ
วิจัยและการทํางานทางสังคมศาสตร, สส.381 ฝกประสบการณภาคปฏิบัติสหวิทยาการสส.500 ภาคนิพนธ เปนตน  
นอกจากน้ีในรายวิชาตางๆ นักศึกษาไดฝกการคนควาและทํารายงานเชิงวิชาการอยางตอเน่ือง   

3) การจัดการเรียนการสอนใหสามารถประยุกตใชกับสถานการณจริง  
รายวิชาตางๆ ของโครงการฯ มีกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกใหนักศึกษาคิดวิเคราะหดวยตนเอง

และสามารถนําไปปฏิบัติใชกับสถานการณจริง เชน รายวิชา สส.393 การวิจัยเบื้องตน ซึ่งฝกทักษะดานการใชงาน
โปรแกรม SPSS เพ่ือใชในการประมวลผลและการเขียนรายงานทางการวิจัย วิชา สส.435 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว
ภาคเหนือ โดยรายวิชาออกแบบใหนักศึกษาเสนอโครงการในการสนับสนุนการจัดการทองเท่ียว จัดทําคูมือการ
ทองเที่ยว โปรแกรมการทองเที่ยว จากกิจกรรมดังกลาวนักศึกษาสามารถนําความรูน้ันไปประยุกตใชในการเปน
มัคคุเทศกได  วิชา สส.315 การบริหารงานองคกร นักศึกษาไดเรียนรูแนวคิด ทฤษฎีองคกร การบริหารจัดการองคกร 
นักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชในรายวิชา สส.381 ฝกประสบการณภาคปฏิบัติสหวิทยาการ นักศึกษาไดลงมือ
ปฏิบัติจริงในองคกรที่เขาไปฝกงานและเกิดประโยชนตอนักศึกษาหลังจบการศึกษา 

 
 2. ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

                    โครงการปริญญาตรี ต้ังอยูทามกลางภูมิภาคท่ีมีความโดดเดนทางวัฒนธรรมทําใหงายตอการสงเสริม
กิจกรรมทางดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งหนวยงานภายในจังหวัดใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมตามประเพณีตางๆ เชน งานประเพณีลองสะเปา งานสงกรานต ฯลฯ ดวย นอกจากน้ีโครงการปริญญาตรียังมี
การสงเสริมกิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง เชน นักศึกษาไดจัด โครงการกิจกรรมสืบสานภูมิปญญา
ทองถ่ิน “กาดผญาคนหางฉัตร” โครงการเวทีกิจกรรมสงเสริมเยาวชนสืบทอดภูมิปญญา “ละออนปลอยพลัง ภูมิ
ปญญาสรางสรรค มหศัจรรยบานวังหมอ” เปนตน  
 

………………………………………… 
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บทท่ี 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมนิคุณภาพ  
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค และแผนการดําเนินงาน  
                   ในองคประกอบท่ี   วิทยาลัยสหวิทยาการ ดําเนินการจัดเก็บ 1ตัวบงช้ี     คือ สกอ.1.1  คะแนนเฉลี่ย
เทากับ 5  มีผลการดําเนินงานดังน้ี  
 

คะแนนตามตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 
 

จํานวน  1 ตัวบงชี้  ประกอบดวย  

ตัวบงช้ีท่ี 
ตัวบงช้ี 

สกอ. สมศ. อัตลักษณ  
สกอ.1.1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการ

ดําเนินงาน 
4 - 

- 

เฉลีย่คะแนนองคประกอบที่ 1 สกอ 4 - - 

รวมคะแนนตามองคประกอบที่ 1 4 
ตาราง คะแนนตามตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน  

  รายละเอียดผลการดําเนินการตามตัวบงช้ี ดําเนินการมีดังนี 
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 
1. ตัวบงชี้ สกอ. 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 

2. ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน  8 ขอ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดย
การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 
– 2559) 
         ในปงบประมาณ 2555 ผูบริหารและคณะกรรมการดําเนินงาน 
เมื่อคราวประชุมวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ไดประมวลความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยกับ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 
ทบทวนแผนกลยุทธ ฉบับ พ.ศ.2550-2554 ที่ยังไมมีความชัดเจน
เพียงพอ กับแผนกลยุทธในแผนปฏิบัติราชการ ฉบับ พ.ศ.2555-2559 
ภายใตมิ ติการปฏิบั ติราชการประจําปตามกรอบมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ที่ตองสอดคลอง
ตามภารกิจหลักกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
           โดยมีการปรับแผนกลยุทธในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 
ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินงานและบุคลากรไดเขามามีสวนรวมใน
การจัดทําแผน และเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการนําแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติการจากการจัดสัมมนาและ
ไดรับความเห็นชอบจากประชุมคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย      

 

 

 

 

 

 

1. แผนกลยุทธในแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ 5
ป (55-59) (ฉบับทบทวน)  

(เอกสารแนบ สกอ.1.1/1) 
2. แผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 

(เอกสารแนบ สกอ.1.1/2) 
3. แผนที่ยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ  

ประจําป 55 (เอกสารแนบ สกอ.1.1/3) 
4 .  คําสั่ งแตง ต้ังคณะกรรมการดําเ นินงาน
วิทยาลัยฯ ที่ 106/2553 ลงวันที่ 28 ธ.ค 2553 
(เอกสารแนบ สกอ.1.1/4) 
5. หนังสือเชิญเขารวมประชุม เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2554 และรายงานการประชุมวันที่ 
30 พ.ย. 2554 ครั้งที่ 2/54 

- วาระที่ 4 แนวทางการดําเนินงานจัดทําแผน 5 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ป กับแผนรายป  

- วาระที่ 5 หารือเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ  

(เอกสารแนบ สกอ.1.1/5) 
6. บันทึกวิทยาลัยฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2554 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมการประชุมทําแผน
ยุทธศาสตรของวิทยาลัยฯ  

(เอกสารแนบ สกอ.1.1/6) 
7. รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 
4/54 เมี่อ 26 ธันวาคม 2554 

- วาระที่1-2 แผน 5 ป และรายป 2555 

- วาระที่ 3.1นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน
ในแตละโครงการศกึษาฯ ตามหลักพันธกิจของ
วิทยาลัยฯ 

- วาระที่3.2 มอบหมายผูรับผิดชอบโครงการและ
ตัวบงช้ีแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2555 

(เอกสารแนบ สกอ.1.1/7) 
8 .  หนังสือ เ ชิญประชุม  และรายงานการ
ประชุมสัมมนาบุคลากร (สุโขทัย 17-18 พฤศิจ
กายน 2555) (เอกสารแนบ สกอ.1.1/8) 

2.มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
       วิทยาลัยฯ ไดถายทอดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ ที่ผาน
การพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารไปสูทุกหนวยงาน 
โดยการจัดทําโครงการยอยในแผนงานตางๆ ตามแตละแผนกลยุทธ 
รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 ซึ่งกําหนดผูรับผิดชอบแตละ
โครงการศึกษาฯ            

1 แผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 

(เอกสารแนบ สกอ.1.1/9) 
2.  รายงานการประชุมอาจารยประจํา เดือน 
ธันวาคม 2554 วาระ 4.1 โครงการอบรมเรื่อง
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการกับ
การพัฒนาองคกร 

(เอกสารแนบ สกอ.1.1/10) 
3. รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 
4/54 เมี่อ 26 ธันวาคม 2554 

- วาระที่ 3.1 นโยบาย และแนวทางการ
ปฏิบัติงานในแตละโครงการศึกษาฯ ตามหลัก
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

พันธกิจของวิทยาลัยฯ 

- วาระที่ 3.2 มอบหมายผูรับผิดชอบโครงการ
และตัวบงช้ีแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2555 
(เอกสารแนบ สกอ.1.1/11) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 
พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
        วิทยาลัยฯ ไดนําแผนกลยุทธมาจัดทําใหเปนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2555 ซึ่งเปนแผนการใชงบประมาณที่ครอบคลุม
ทุกพันธกิจ  นอกจากน้ี ยังไดนําแผนงานในการจัดโครงการ/กิจกรรม
ไปเช่ือมโยงบางตัวช้ีวัดในการรับรองการปฏิบัติราชการประจําทุกป
ของวิทยาลัยฯ  

1. แผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 หรือจะมี
รายงานการประชุมที่ใชอางอิง 

(เอกสารแนบ สกอ.1.1/12) 
2. คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2555 
(เอกสารแนบ สกอ.1.1/13) 
 

 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป           
      แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2555 ของวิทยาลัยฯ 
โดยแผนกลยุทธ ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร   และกําหนดตัวบงช้ีกับ
คาเปาหมายในแตละมิติของแผนงาน รวม 37 แผนงาน สวนคํารับรอง
ปฏิบัติราชการประจําป 2555 มีการกําหนดตัวบงช้ีและคาเปาหมายรวม 
33 ตัวบงช้ี 

1. แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยฯ (พ.ศ.2555-
2559 (เอกสารแนบ สกอ.1.1/14) 
2. แผนปฎิบัติราชการประจําป 2555  

(เอกสารแนบ สกอ.1.1/15) 
3. คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2555 
(เอกสารแนบ สกอ.1.1/16) 
4. แบบฟอรมตัวบงช้ี 1.1-1 และ 1.1-2 

(เอกสารแนบ สกอ.1.1/17) 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
       ในปงบประมาณ 2555 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมและ
โครงการตางๆ ตามแผนงานการปฏิบัติราชการประจําป ที่ครบถวน
ตามพันธกิจในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. บันทึกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556รายงานผล
การปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ
ประจําป 2555 
(เอกสารแนบ สกอ.1.1/18) 
 
  
  

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
      วิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหฝายสํานักงานเลขาฯ เปนผูรับผิดชอบ
ในการติดตาม ตรวจสอบ รายงานและประเมินผลการดําเนินงานทั้ง 3 
โครงการศึกษาฯ และงานสํานักงานเลขาฯ ในแตละเดือน  ซึ่งจะนําผล

1. รายงานผลการดําเนินงานตามปฏิบัติราชการ 
ประจําป 2555 

(เอกสารแนบ สกอ.1.1/19) 
2. รายช่ือผูรับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป 2555 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

การติดตามรายงานสรุปเปนราย 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตอ
ผูบริหาร  นอกจากน้ี ยังรายงานผลการดําเนินงานตอกองแผนงานของ
มหาวิทยาลัยผานระบบออนไลนประจํารายเดือนและสรุปภาพรวม
ตลอดปงบประมาณ 2555 

(เอกสารแนบ สกอ.1.1/20) 
3. บันทึกการรายงานผลแตละเดือนของโครงการ
ปริญญาตรี 

(เอกสารแนบ สกอ.1.1/21) 
4. รายงานสรุปผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 9 
เดือน และ 12 เดือน 

(เอกสารแนบ สกอ.1.1/22) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยาง
นอยปละ 1 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณา 
          ฝายเลขาฯ ของวิทยาลัย ไดนําผลการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ 2555 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/56 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 และคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 
1/56 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2556 ในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/56 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2556 วาระที่ 4.3 รายงานผลการดําเนินงานแผน
กลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555  
(เอกสารแนบ สกอ.1.1/23) 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/56  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
2556 วาระที่ 4.5 รายงานผลการดําเนินงานแผน
กลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555  
(เอกสารแนบ สกอ.1.1/24) 
3.แบบฟอรมตัวบงช้ีที่ 1.1-1 ของแผน 
กลยุทธ  
(เอกสารแนบ สกอ.1.1/25) 
4. โครงการที่ดําเนินการในตัวบงช้ีความสําเร็จ
ของแผนกลยุทธ ปงบประมาณ 2555 
(เอกสารแนบ สกอ.1.1/26) 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภา
สถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 4  
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6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
8 ขอ 8 5  

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

8 ขอ 7  4  
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บทท่ี 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
 

องคประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต 
                      ในองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ ดําเนินการจัดเก็บ ทั้งหมด 16 ตัวบงช้ี โดยตัวบงช้ี
ของ สกอ.จํานวน  8 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีของ สมศ.จํานวน 3 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ี มธ. 1 ตัว และ สห.1 ตัวบงช้ี รวมคะแนนตามตัว
บงช้ีของ สกอ. สมศ. และอัตลักษณ คะแนนเฉล่ียรวมเทากับ ...... มีผลการดําเนินงานดังน้ี  

คะแนนตามตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 

จํานวน  16 ตัวบงชี้  ประกอบดวย  

ตัวบงช้ีที่ 
ตัวบงช้ี 

สกอ. สมศ. มธ. สห.  
สกอ.2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 3    
สกอ.2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.78    
สกอ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0.69    
สกอ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 
5  

  

สกอ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู 

4  
  

สกอ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 3    
สกอ 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
4  

  

สกอ 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 

4  
  

สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

 4.83 
  

สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 4.39 
  

สมศ.3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

 - 
  

สมศ.4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 2.50 
  

สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย  2.78   
มธ.1 รอยละของนักศึกษาตางชาติตอจํานวนนักศึกษา   -  
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ทั้งหมด 
มธ.2 รอยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนที่สงออกและรับเขา

ตอนักศึกษาทั้งหมด 
  

-  

มธ.3 รอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารย
ทั้งหมด 

  
-  

มธ.4 รอยละของอาจารยแลกเปล่ียนที่สงออกและรับเขา
ตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 

  
-  

สห. 1 มีการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ    5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 2 สกอ. 3.31    

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 2 สมศ.  3.62   

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 2 หนวยงาน    5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 2 ท้ังหมด  3.54 
ตารางที่  .... คะแนนตามตัวบงช้ีในองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 
รายละเอียดผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีในองคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต ดําเนินการมีดังน้ี
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. ตัวบงชี้สกอ.2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ตามเกณฑ และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 

4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน.............7............ ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 
     ระดับปริญญาตรี  มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
ดังน้ี (นักศึกษารหัส 52-55) 

1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพ่ือเปดหลักสูตร
ใหม แ ล ะปรั บป รุ งห ลั กสู ต ร และ กํ าหนดหน ว ย ง านหรื อ
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตร  

1.2 มีการแตงต้ังคณะกรรมการฝายวิชาการโครงการปริญญาตรีฯเพ่ือ
ดูแลพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 

1.3 การถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

1.4  การถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยระบบและกลไกการเปดและปด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

1.5  มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแผนที่วางไว  โดยมี
คณะกรรมการฝายวิชาการเปนผูติดตามใหดําเนินการใหเปนไปตาม
ระบบ        

       ระดับบัณฑิตศึกษา ไดแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญา
เอกสหวิทยาการ-หลักสูตรปริญญาโทสตรีศึกษา และไดมีการประชุมเพ่ือ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  สําหรับในเรื่องการเปดหลักสูตรน้ัน   

1 .   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร 
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) 
  (เอกสารแนบ สกอ.2.1/1) 
2 .  ร าย ช่ื ออ าจ ารย ผู รั บ ผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาสห วิทยาการสั งคมศาสตร 
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) 
(เอกสารแนบ สกอ.2.1/2) 
3 .  คํ าสั่ ง วิ ทย า ลั ยสห วิทย าก าร   
ที่  1 2 0 / 2 5 5 5  เ รื่ อ ง แ ต ง ต้ั ง
คณะกรรมการฝายวิชาการ โครงการ
ศึ ก ษ า ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต   
สหวิทยาการสังคมศาสตร  
 (เอกสารแนบ สกอ.2.1/3) 
4. บันทึกโครงการศึกษาศิลปศาส
บัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร 
วิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ ศธ 0516.46 
/543  ลงวันที่  23 มิถุนายน  2554 
เ รื่ อ ง  ส ง ข อมู ล ร า ย ช่ื ออ า จ า ร ย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ไดดําเนินการตามเอกสารของมหาวิทยาลัยเรื่องระบบและกลไกการเปด
และปดหลักสูตรของ มธ.      
    

 

ประจําหลักสูตรของคณะ 
(เอกสารแนบ สกอ.2.1/4) 
5 .ขั้ นตอนการ พิจารณาการ เปด
ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
(เอกสารแนบ สกอ.2.1/5) 
6 .  บันทึ กข อความฝ า ย วิช าการ   
กองบริการการศึกษา ที่ ศธ 0516.06/
ว.1877 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 
เรื่องระบบและกลไกการเปดและปด
หลักสูตร (เอกสารแนบ สกอ.2.1/6) 
7. ประกาศกระทรวงศึกษา  เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.  2548 ลงวันที่21 
กุมภาพันธ 2548 
(เอกสารแนบ สกอ.2.1/7) 
8. คําสั่งวิทยาลัยฯที่ 18/2554 และ 
33/2555 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกสห
วิทยาการ -ปริญญาโทสตรีศึกษา 
(เอกสารแนบ สกอ.2.1/8) 

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
    ระดับปริญญาตรี มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรดังน้ี 
   2.1  มีการแตงต้ังคณะกรรมการฝายวิชาการโครงการปริญญาตรีฯ   
เพ่ือดูแลพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 
   2.2  การถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
   2.3 การถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยระบบและกลไกการเปดและปด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 
  2 .4  มีการดํา เ นินการปรับปรุงหลักสูตรตามแผนท่ีวางไว  โดยมี
คณะกรรมการฝายวิชาการเปนผูติดตามใหดําเนินการใหเปนไปตามระบบ 

1 .  คํ าสั่ ง วิ ทย าลั ยสห วิทย าการ   
ที่  1 2 1 / 2 5 5 5  เ รื่ อ ง แ ต ง ต้ั ง
คณะกรรมการฝายวิชาการ โครงการ
ศึ ก ษ า ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต   
สหวิทยาการสังคมศาสตร  
 (เอกสารแนบ สกอ.2.1/9) 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เ รื่ องแนวทางการบริหาร เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 
2548 (เอกสารแนบ สกอ.2.1/10) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

      ระดับบัณฑิตศึกษามีระบบและกลไกการปดหลักสูตรดังน้ี  
      มีการแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกสหวิทยาการ-
หลักสูตรปริญญาโทสตรีศึกษา  สําหรับการปดหลักสูตรน้ัน ไดดําเนินการ
ตามเอกสารของมหาวิทยาลัยเรื่องระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
ของ มธ. 

3. ระบบและกลไกการเปดและปด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรม   
ศาสตร (เอกสารแนบ สกอ.2.1/11) 
4. บันทึกขอความฝายวิชาการ กอง
บริการการศึกษา  ที่  ศธ 0516.06/   
ว.1877 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 
เรื่องระบบและกลไกการเปดและปด
หลักสูตร (เอกสารแนบ สกอ.2.1/12) 
5 .  บันทึกขอความ  ฝ าย วิชาการ   
ก อ ง บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า  ที่  ศ ธ 
0516.06/483 ลงวันที่ 21 มีนาคม 
2555 เรื่อง เล่ือนแผนการปรับปรุง
หลักสูตรใหสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552  (TQF)  
(เอกสารแนบ สกอ.2.1/13) 
6 .  บั นทึ ก ข อ ค ว าม  สํ า นั ก ง าน
อธิการบดี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555
เรื่อง แจงมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
12/2555 (ระเบียบวาระที่ 6.1) 
(เอกสารแนบ สกอ.2.1/14) 
7.  คําสั่งวิทยาลัยฯที่18/2554 เรื่อง
แต ง ต้ั งคณะกรรมการปรับปรุ ง
หลักสูตรปริญญาเอกสหวิทยาการ 
(เอกสารแนบ สกอ.2.1/15) 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง 
ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

สาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) 
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน
ท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตาม   
ตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 
ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

  
 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน
ท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรท่ี
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน
ครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
  

 

6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับ

ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 

30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  

(เฉพาะกลุม ค1 และ ค2)  

 

7.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตร
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา มีทั้งหมดจํานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร 
ศศ.บ. (สหวิทยาการสังคมศาสตร) หลักสูตร ศศ.ม. (สตรีศึกษา) และ
หลักสูตร ปร.ด.(สหวิทยาการ) โดยหลักสูตร ศศ.ม.  และ ปร.ด. เปดสอน
แผน ก. คิดเปนจํานวนเทากับรอยละ 66.66 (2 x100) ซึ่งสูงกวารอยละ 50        

แบบฟอรมท่ี 2.1-4 (เอกสารแนบ 
สกอ.2.1/16) 
 
 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวา
รอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  

แบบฟอรมท่ี  2.1-4 (เอกสารแนบ 
สกอ.2.1/17) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

        
 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน   

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน   

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 3 ขอ 3 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้สกอ.2.2 :อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
3. เกณฑการประเมิน : 

คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ : 

4.1 คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

8 
X 100 = 33.33 

24 

 4.2 แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได = 

33.33 
X 5 =2.78 

60 

5. ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

          ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการ มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 33.33 หรือ 2.78 คะแนน 
 

1. แบบฟอรมที่ 2.2 และ 2.3-1 
และแบบฟอรมที่ 2.2 และ 2.3-2 
(เอกสารแนบ สกอ.2.2/1) 
 

 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
25 15 1.25  

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
33.33 33.33 2.78  

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
33.33 33.33 2.78  
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1. ตัวบงชี้สกอ.2.3 :อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
2. ชนิดของตัวบงชี้ :ปจจัยนําเขา 
3. เกณฑการประเมิน : 

คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ : 

4.1 คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

1 
X 100 = 4.17 

24 

 4.2 แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได = 

4.17 
X 5 = 0.69 

30 

5. ผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

          ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการ มีอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยจํานวน 1 ทาน คิดเปนรอยละ 4.17 หรือ  0.70 
คะแนน 
 

1. แบบฟอรมที่ 2.2 และ 2.3-1 และ
แบบฟอรมที่ 2.2 และ 2.3-2  
(เอกสารแนบ สกอ.2.3/1) 
 

 
6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
24 5.00 0.83  

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
8.33 4.17 0.70  

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
8.33 4.17 0.69  
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1. ตัวบงชี้สกอ.2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
3. เกณฑการประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน   7   ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
          วิทยาลัยสหวิทยาการใชแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ประจําป 2555 - 2559 ซึ่งครอบคลุม 3 กลยุทธ ไดแก การวางแผนกําลังคน 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการรักษาบุคลากรใหอยูในระบบโดยจัดทํา
ขอมูลอัตรากาลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบันและที่ตองการใน
อนาคต (5 ป)และกําหนดมาตรการในการพัฒนาอาจารยสายวิชาการใน
ดานการวิจัย การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมองค
ความรูใหกับอาจารยที่ครอบคลุมทุกดาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนเพ่ือพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
          วิทยาลัยสหวิทยาการไดสํารวจความตองการของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพในป 
2555 เพ่ือนําไปใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร
ประจําป 2555 
          วิทยาลัยสหวิทยาการมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตําแหนงงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
เพ่ือประเมินผลการพัฒนาตนเองตามเสนทางความกาวหนาของสายงานใน
รอบปที่ผานมา 

1. แผนพัฒนาบุคลากร วิทยาลัย            
สหวิทยาการ ประจําป 2555-2559 
(เอกสารแนบ  สกอ.2.4/1) 
2. รายงานผลสํารวจความตองการในการ
เขารวมฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
บุคลากรประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ประจําป 2555  
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/2) 
3. แผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร 
วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจําป 2555 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/3) 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เรื่องหลักเกณฑการเล่ือนขั้นคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย/ประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง 
หลักเกณฑ และวิธีการประเมิน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ (สายสนับสนุนวิชาการ) เพ่ือใช
ในการพิจารณาเล่ือนขั้นคาจางประจําป/
หลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ เพ่ือใชในการพิจารณาเล่ือนขั้น
คาจางประจําป 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

(โครงการปริญญาตรี) 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/4) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
          วิทยาลัยสหวิทยาการมีการบริหารบุคลากรโดยการคัดสรรและการ
คัดเลือกบุคลากรอยางโปรงใสอิงกฎเกณฑการรับสมัครของมหาวิทยาลัย 
แตงต้ังกรรมการคัดเลือกอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร และเปนไป
ตามกรอบอัตรากําลังที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากร วิทยาลัย   
สหวิทยาการ 
          วิทยาลัยสหวิทยาการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนสงเสริมการ
พัฒนาของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในการเพ่ิมทักษะองค
ความรูสําหรับการพัฒนาตนเองตามเสนทางความกาวหนาของสายงาน 
และสอดคลองกับกลยุทธการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อาทิคาใชจายในการ
เขารวมอบรม/ประชุม/สัมมนา ทุนสมทบเพ่ือสนับสนุนการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ โดยมีการจัดทําคูมือปฏิบัติในการเขา
รวมอบรม/ประชุม/สัมมนา และคูมือปฏิบัติในการไปนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
การขออนุมัติทุนสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ การรายงานผลการไปปฏิบัติราชการ และเผยแพรคูมือให
บุคลากรไดรับทราบเพ่ือถือเปนแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน 
          นอกจากน้ี วิทยาลัยสหวิทยาการยังจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การทําวิจัยของบุคลากรและการผลิตหนังสือและตําราของคณาจารย 
          วิทยาลัยสหวิทยาการมีการติดตามตรวจสอบการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนโดยการประเมินผลปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
 
 

1. เอกสารการสรรหาอาจารย  
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/5) 
2. งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ 
ปงบประมาณ 2555 และ 2556 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/6)  
3. คูมือการปฏิบัติในการเขารวมอบรม/
ประชุม/สัมมนา  
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/7) 
4. คูมือการปฏิบัติในการไปนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/8) 
5. บันทึกสงคูมือการปฏิบัติในการเขา
รวมอบรม/ประชุม/สัมมนาและคูมือการ
ปฏิบัติในการไปนําเสนอผลงานทาง
วิชาการใหแกบุคลากร 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/9) 
6. ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการเร่ืองทุน
สมทบเพ่ือสนับสนุนการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2556  
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/10) 
7. เอกสารการสนับสนุนงบประมาณใน
การทําวิจัยการผลิตหนังสือและตํารา  
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/11) 
8. รายงานสรุปการประเมินเล่ือนขั้น
คาจางบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ป 2555  
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/12) 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          วิทยาลัยสหวิทยาการมีการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานแก

1. งบประมาณรายจายจากรายไดพิเศษ 
ปงบประมาณ 2555 และ 2556 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/13)  
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คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนโดยจัดสรรเงินสวัสดิการสําหรับคา
รักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร และคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
         วิทยาลัยสหวิทยาการสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลตางๆ 
ของบุคลากรโดยการประชาสัมพันธขาวสารใหรับทราบกระตุนและ
ชวยเหลือผูที่มีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในดานตางๆ เชน จัดทําเอกสาร
ประกอบการขอรับรางวัล ประสานงานในขั้นตอนจัดสงเอกสารไปท่ี
หนวยงานของมหาวิทยาลัยเปนตน 
          วิทยาลัยสหวิทยาการจัดงานแสดงความยินดีใหกับบุคลากรที่ไดรับ
รางวัลตางๆ และประชาสัมพันธบนบอรดขาวสารเพ่ือเปนกาลังใจและเปน
แบบอยางที่ดีแกบุคลากรในหนวยงาน ซึ่งถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติเสมอมา 
          นอกจากนี้ วิทยาลัยสหวิทยาการไดติดตอประสานงานและอํานวย
ความสะดวกในกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากรทุกคน 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา
ดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ. 2550           
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/14) 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เรื่องเปล่ียนแปลงอัตราเงินทุนอุดหนุน
การศึกษาของบุตรราชการมหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/15) 
4. ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่องเปล่ียน 
แปลงอัตราการจายเงินสวัสดิการคา
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2555 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/16) 
5. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. 2550  
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/17) 
6. บันทึกเสนอขอรับรางวัลนักวิจัยรุน
ใหมดีเดนระดับคณะ ประจําป 2555  
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/18) 
7. รูปแสดงความยินดีในการรับตําแหนง
ทางวิชาการของรองศาสตราจารย          
สายฝน  สุเอียนทรเมธี  
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/19) 
8. บอรดขาวสารประชาสัมพันธการ
ไดรับรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดนระดับ
คณะ ประจําป 2555 ของอาจารยโอฬาร 
รัตนภักดี 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/20) 
9. บันทึกขอเชิญชวนตรวจสุขภาพ
ประจําป 2555  
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(เอกสารแนบ สกอ.2.4/21) 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู
และทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรูของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
          วิทยาลัยสหวิทยาการไดจัดทําคูมือการปฏิบัติในการเขารวมอบรม/
ประชุม/สัมมนาและคูมือการปฏิบัติในการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการที่
มีรายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ การขอ
อนุมั ติทุนสนับสนุนการไปนํา เสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและ
ตางประเทศ การรายงานผลการไปปฏิบัติราชการ และเผยแพรคูมือให
บุคลากรไดรับทราบเพ่ือถือเปนแนวปฏิบัติโดยทั่วกันโดยบุคลากรท่ีเขารวม
การฝกอบรมประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองจะตองจัดทํารายงานผลการ
นําความรูและทักษะท่ีไดรับไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 6-9 เดือน
หลังการอบรมหรือพัฒนาเพ่ือเสนอตอผูบริหาร ซึ่งเปนกลไกในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา 
          วิทยาลัยสหวิทยาการไดจัดทํารายงานสรุปและรายงานประเมินการ
เขารวมฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาของบุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ประจําป 2555เพ่ือใหผูบริหารไดรับทราบและพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหมีความเหมาะสมในปตอไป 

1. คูมือการปฏิบัติในการเขารวมอบรม/
ประชุม/สัมมนา (หนา 7-8) 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/22) 
2. คูมือการปฏิบัติในการไปนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ(หนา 4-9 ) 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/23) 
3. บันทึกสงคูมือการปฏิบัติในการเขา
รวมอบรม/ประชุม/สัมมนาและคูมือการ
ปฏิบัติในการไปนําเสนอผลงานทาง
วิชาการใหแกบุคลากร 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/24) 
4. รายงานสรุปการเขารวมฝกอบรม/
ประชุม/สัมมนา ประจําป 2555 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/25) 
5. รายงานประเมินการเขารวมฝกอบรม/
ประชุม/สัมมนา ประจําป 2555 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/26) 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและ
ดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
          วิทยาลัยสหวิทยาการไดเผยแพรขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย พ .ศ. 2551 โดยการมอบคูมือ
จรรยาบรรณใหแกบุคลากรท้ังเกาและใหม รวมถึงอาจารยที่กลับจากลา
ศึกษาตอ 
          วิทยาลัยสหวิทยาการไดเผยแพรเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง 
“กระบวนการขอความยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวและการเขียน
เอกสารอธิบายโครงการวิจัยแกผูเขารวมโครงการ” และเรื่อง “จริยธรรมใน
การทําวิจัยดานสังคมศาสตร” ซึ่งผูชวยศาสตราจารยถิรวัฒน ตันทนิสได
เขารวมอบรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ใหแกบุคลากร
ทุกคนรับทราบถึงจรรยาบรรณในการทําวิจัย 
          วิทยาลัยสหวิทยาการใหความสําคัญในการดูแลควบคุมจรรยาบรรณ
ในการสอนของอาจารย ไดแก การจัดทําเคาโครงการบรรยายในแตละ

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย 
พ.ศ. 2551 
(เอกสารแนบ  สกอ.2.4/27) 
2. ใบเซ็นรับคูมือจรรยาบรรณ 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/28) 
3. บันทึกสงคูมือจรรยาบรรณใหแก
อาจารยที่กลับจากลาศึกษาตอ 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/29) 
4. บันทึกเผยแพรจริยธรรมการวิจัยใน
คน ทางดานสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/30) 
5. บันทึกขอสงตารางบรรยาย ประจําป 
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รายวิชาที่มีรายละเอียดเก่ียวกับแนวทางการสอน การวัดผล ตําราหรือ
เอกสารประกอบการสอน เพ่ือแจงใหนักศึกษาทราบเมื่อเปดภาคการศึกษา
รวมท้ังการจัดทําแบบฟอรมการของด-ชดเชยการเรียนการสอนโดยช้ีแจง
เหตุผลและความจําเปน 

2555 (เอกสารแนบ สกอ.2.4/31) 
6. เอกสารการงด-ชดเชยการเรียนการ
สอนประจําป 2555  
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/32) 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
          วิทยาลัยสหวิทยาการไดดําเนินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
ประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2555 ซึ่ง
ครอบคลุม 3 กลยุทธไดแก การวางแผนกําลังคน การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและการรักษาบุคลากรใหอยูในระบบเพ่ือใหผูบริหารและ
คณาจารยไดรับทราบและพิจารณาปรับปรุงแผนใหมีความเหมาะสมใน
การพัฒนาบุคลากรในปตอไป 

1. รายงานประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจําป 2555  
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/33) 
2. รายงานการประชุมอาจารย
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2556 วาระที่  4.5 
เรื่อง ประเมินแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรประจําป 2555  
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/34) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
          วิทยาลัยสหวิทยาการนําผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร 
วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจําป 2555 มาเปนขอมูลในการจัดทํา (ราง)
แผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรและการจัดโครงการ/กิจกรรมประจําป 2556 
        วิทยาลัยสหวิทยาการจัดทําแบบสํารวจความตองการในการเขารวม
อบรม/พัฒนาของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจําป 2556 
เพ่ือนํามาใชประกอบการปรับปรุง (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
2556 ใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรและครอบคลุมแผน
ยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคลากรมากย่ิงขึ้น 

1. (ร าง )  แผนพัฒนาบุคลากรวิทยา   
สหวิทยาการประจําป 2556 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/35) 
2. แบบสํารวจความตองการในการ
พัฒนาของบุคลากรสายวิชาการและ   
สายสนับสนุนประจําป 2556 
(เอกสารแนบ สกอ.2.4/36) 
 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
5 3 3  

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 7 5  
7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
5 7 5  
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1. ตัวบงชี้สกอ. 2.5 : หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา  
3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน......................... ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรในอัตรา 
ไมjสูงกวา 8 FTES ตอเคร่ือง 
 

แบบฟอรมท่ี 2.5-1  
* * * ใ ช ผ ล ดํ า เ นิ น ง า น ร ว ม กั บ
มหาวิทยาลัย 

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 
 

* * * ใ ช ผ ล ดํ า เ นิ น ง า น ร ว ม กั บ
มหาวิทยาลัย 

3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ
การศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 
 

* * * ใ ช ผ ล ดํ า เ นิ น ง า น ร ว ม กั บ
มหาวิทยาลัย 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร และสนามกีฬา 
 

* * * ใ ช ผ ล ดํ า เ นิ น ง า น ร ว ม กั บ
มหาวิทยาลัย 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบอยางนอยในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การ
จัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคาร
ตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

* * * ใ ช ผ ล ดํ า เ นิ น ง า น ร ว ม กั บ
มหาวิทยาลัย 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกตัวไมตํ่ากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 

แบบฟอรมท่ี 2.5-2 
* * * ใ ช ผ ล ดํ า เ นิ น ง า น ร ว ม กั บ
มหาวิทยาลัย 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการดานกายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 

* * * ใ ช ผ ล ดํ า เ นิ น ง า น ร ว ม กั บ
มหาวิทยาลัย 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

 
 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 4 ขอ   

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ ใชผลดําเนินงานรวมกับ

มหาวิทยาลัย 
ใชผลดําเนินงานรวมกับ

มหาวิทยาลัย 
 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
6 4 4  
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1. ตัวบงชี้สกอ.2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน..............7........... ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
      วิทยาลัยมีระบบและกลไกในการจัดการเรียนดังกลาวดังน้ี 
      1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
ยืดหยุน และหลากหลาย  สามารถตอบสนองความตองการและความถนัด
ของผูเรียน  ยอมรับความสามารถที่แตกตางและวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย
ของผูเรียน  เนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการ
สอนที่เนนการคิดวิเคราะห  การมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรู
รวมทั้งการสรางหรือพัฒนาความรูใหมๆ  ดวยตนเอง  โดยอาจารยผูสอน  
มีบทบาทในการกระตุนใหนักศึกษาเกิดการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติ
จริง ช้ีแนะแหลงขอมูลความรู จัดการเรียนการสอนและอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูเพ่ือใหนักศึกษาเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุก
รายวิชา   
      1.2  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา  อาทิ 
จัดใหมี ช่ัวโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุม  สัมมนา  ทํากรณีศึกษาหรือ
โครงงานหรือวิจัย  เรียนรูนอกสถานที่รวมท้ังฝกงานและฝกประสบการณ 
      1.3  มีการติดตามตรวจสอบ  ประเมินผลความสําเร็จเพ่ือนํามาปรับปรุง
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
      ระดับบัณฑิตศึกษา มีผูชวยคณบดีฝายวิชาการกํากับดูแลงานจัดการ
เรียนการสอนในภาพรวม  และมีคณะกรรมการโครงการปริญญาโท
สาขาวิชาสตรีฯและคณะกรรมการโครงการปริญญาเอกสาขาวิชา   
สหวิทยาการ  ดูแลรับผิดชอบในแตละหลักสูตร  นอกจากนี้ในแผนการ
สอนของวิชา สห.832 สัมมนาการศึกษาการพัฒนาและวิชา สห.830  
บัณฑิตสัมมนา  กําหนดไววาใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสวงหาความรู
และพัฒนาความรูใหมๆดวยตนเอง โดยการอภิปรายกลุม สัมมนา และ

แบบฟอรมท่ี 2.6-1  
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/1) 
1.  แผนปฏิบั ติราชการ  ประจํ าป
งบประมาณ  2555 
 (เอกสารแนบ สกอ.2.6/2) 
2.  เคาโครงการบรรยายภาคเรียนที่ 1 
และ 2 ปการศึกษา 2555 
 (เอกสารแนบ สกอ.2.6/3) 
3. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่ รายวิชา สส. 206 นิเวศวิทยา
และสิ่งแวดลอม ณ อุทยานแหงชาติ
แจซอน จังหวัดลําปาง 
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/4) 
4 .  โค ร งก า รฝ กป ร ะสบก า รณ
ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ปการศึกษา 
2554 (เอกสารแนบ สกอ.2.6/5) 
5.  เคาโครงการบรรยายวิชา สส.441 
การบริ ห าร ง านทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา  
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/6) 
6. รายงานการประเมินผลโครงการ
ทั ศ น ศึ ก ษ า ดู ง า นนอกสถ าน ท่ี 
รายวิชา สส. 206 นิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดลอม   ณ  อุทยานแหงชาติ   
แจซอน จังหวัดลําปาง  
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

เรียนรูนอกสถานที่ 
 
      
 

(เอกสารแนบ สกอ.2.6/7) 
7 .  แบบประ เมินผลการฝ กงาน
(สําหรับองคกร/หนวยงาน/อื่นๆ) 
โครงการฝกภาคปฏิบั ติ วิทยาลัย   
สหวิทยาการ  
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/8) 
8.   รายช่ือคณะกรรมการโครงการ
ปริญญาโท (เอกสารแนบ สกอ.2.6/9) 
9.  รายช่ือคณะกรรมการโครงการ
ปริญญาเอก  
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/10) 
10.  แผนการสอน (Course Syllabus)
วิชา สห.832 และ สห.830 
 (เอกสารแนบ สกอ.2.6/11) 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 
ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
        ในทุกหลักสูตรของวิทยาลัยโดยระดับปริญญาตรี มีการสงเสริมให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกช้ัน
เรียน โดยผานการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรี ไดแก  
    - ในรายวิชาตางๆ จะระบุมีวิธีการเรียนการสอนไวในเคาโครงการ
บรรยาย  เชนจัดกิจกรรม การมีสวนรวมในช้ันเรียน การคนควาดวยตนเอง 
ทํารายงานกลุม/เด่ียว เพ่ือนําเสนอในชั้นเรียนโดยการหาขอมูลจากหนังสือ
หรือเอกสารประกอบคําบรรยายที่ไดแนะนําไวในเคาโครงการบรรยาย   
ไดที่หองสมุดบุญชูตรีทองของหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง   
ซึ่งเปดบริการต้ังแต 08.30-19.00 น.หรือผานInternet หรือศึกษาขอมูลจาก
การดูงานนอกสถานที่ในแตละรายวิชาที่จัดดําเนินการ ซึ่งวิธีการเรียนการ
สอนนั้นจะเนนการใช power point  presentation และเนนการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน เปนสื่อการสอนควบคูไปกับการเรียนรู 

1.บันทึกของโครงการศึกษาศิลป   
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส ห วิ ท ย า ก า ร
สั ง ค ม ศ า ส ต ร  วิ ท ย า ลั ย   
สหวิทยาการลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2555  เรื่องขอเชิญเขารวมสัมมนา
เปดรายวิชาสส .481 ภาคนิพนธ  
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/21) 
2. บันทึกของโครงการศึกษาศิลป  
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส ห วิ ท ย า ก า ร
สั ง ค ม ศ า ส ต ร  วิ ท ย า ลั ย   
สหวิทยาการ ที่ ศธ 0516.46(1)/620 
ลงวันที่ 31  กรกฎาคม 2555 เรื่อง 
การแตง ต้ังอาจารย ผู รับ ผิดชอบ   
ในรายวิชา  สส .481  ภาคนิพนธ  
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คนควาดวยตนเอง เชน การอภิปรายและนําเสนอรายงานในประเด็นที่ศึกษา 
    - วิชาสส .481 ภาคนิพนธ  ซึ่ง เนนใหผู เรียนลงมือปฏิบัติงานวิจัย
ภาคสนามในสถานที่ตางๆ โดยเลือกประเด็นที่สนใจศึกษา ออกแบบและ
กําหนดทิศทางการวิจัย รวมทั้งลงมือปฏิบัติงานวิจัยตามที่ออกแบบไว
ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาซึ่งมีความรูเช่ียวชาญเฉพาะดาน  
พรอมทั้งนําขอมูลที่ไดไปศึกษามาอภิปรายหนาช้ันเรียนเพ่ือใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกัน หลังจากจบหลักสูตรดังกลาวแลวมีการจัด
โครงการประกวดภาคนิพนธเดนเพ่ือเปนการสนับสนุนและเผยแพรภาค
นิพนธของนักศึกษารวมทั้งเพ่ือเปนแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการ
ของนักศึกษาและสรางความเปนเลิศทางวิชาการ ตลอดจนเก็บขอมูลภาค
นิพนธเพ่ือเปนฐานขอมูลใหกับรุนนองๆ ไดนําไปใชประโยชนหรือนําไป
ตอยอดองคความรูใหม 
      ในสวนระดับบัณฑิตศึกษามีรายวิชาที่ตอบสนองตอความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน และมีรายวิชาที่เนนภาคปฏิบัตินอกหองเรียนดวย 
ไดแกรายวิชา สต.666  สห.822 สห.830 และ สห.873  

(เอกสารแนบ สกอ.2.6/22) 
3. แนวทางการศึกษารายวิชาสส.481 
ภาคนิพนธ ภาคเรียนที่ 1-2   
ปการศึกษา 2555  
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/23) 
4.  โครงการสัมมนาประกวดภาค
นิพนธดีเดน ประจําปการศึกษา 2554 
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/24) 
5.   บันทึกของโครงการศึกษาศิลป  
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส ห วิ ท ย า ก า ร
สั ง ค ม ศ า ส ต ร  วิ ท ย า ลั ย   
สหวิทยาการ ที่ ศธ 0516.46(1)/ว.
594 ลงวันที่ 25  กรกฎาคม 2555 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมสัมมนา
โครงการประกวดภาคนิพนธดีเดน 
ประจําปการศึกษา 2554   
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/25) 
8.  ตัวอยางภาคนิพนธดีเดน ประจําป
การศึกษา 2554   
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/26) 
9. คําอธิบายรายวิชา สต.666   หัวขอ
วิจัยสวนบุคคล 
 (เอกสารแนบ สกอ.2.6/27) 
10. คําอธิบายรายวิชา สห.822 การ
วิเคราะหตัวบท  
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/28) 
1 1 . คํ าอธิบายราย วิชา  สห . 8 3 0 
บัณฑิตสัมมนา  
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/29) 
1 2 . คํ าอธิบายราย วิชา  สห . 8 7 3  
สัมมนาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 (เอกสารแนบ สกอ.2.6/30) 
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4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

     วิทยาลัยไดใหความสําคัญกับประเด็นน้ีโดยระดับปริญญาตรี มีการ
จัดการ เรี ยนการสอนที่ส ง เส ริมให ผู เ รี ยนไดมี โอกาส เรี ยนรู จ าก
บุคคลภายนอกในดานวิชาการท่ีทันสมัยเพ่ือนําความรูและทักษะที่ไดไปใช
ปฏิบัติไดจริง ทั้งรายวิชาทฤษฏีและปฏิบัติ  

โดยใหผูทรงคุณวุฒิในหนวยงานและองคกรภายนอกมีสวนรวมในการ
เรียนการสอนหรือรวมแลกเปล่ียนประสบการณกับนักศึกษาในหลาย
ลักษณะ ไดแก 

- การเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณมารวมสอนหรือ
บรรยายพิเศษใหนักศึกษาไดรับประสบการณนอกเหนือจากที่เรียนใน
หองเรียน 

- การสงนักศึกษาไปฝกงานกับองคกรภายนอก เพ่ือจะไดเรียนรูจากการ
ปฏิบั ติจริ ง  ในราย วิชาสส . 381  ฝกประสบการณภาคปฏิบั ติ   
สหวิทยาการโดยนักศึกษาจะฝกงานเปนเวลา 39 วันและวิชา สส.483 
สหกิจศึกษาโดยนักศึกษาจะฝกงานเปนเวลา  1 ภาคการศึกษาทั้งน้ี   
ในวิชาสส.483 สหกิจศึกษาไดจัดดําเนินการเปนปการศึกษาแรกของ
หลักสูตร ซึ่งเปนการใหนักศึกษาเลือกประเด็นศึกษาตามความสนใจ
ภายใตหนวยงาน/องคกรภายนอกที่ใหขอมูลได โดยผูทรงคุณวุฒิ   
ในหนวยงานและองคกรเหลาน้ันมีฐานะเปนอาจารยที่ปรึกษา
ภาคสนามและมีสวนรวมในการใหความรูแกนักศึกษา รวมทั้ง
ประเมินผลการเรียนรูและการฝกงานของนักศึกษาดวย 

      การนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือใหนักศึกษาไดเพ่ิมพูน
ความรูและประสบการณจากการรับฟงการบรรยายของวิทยากรและการ
เยี่ยมชมสถานที่จริง 
      หลังจากมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ/บุคคลากรภายนอกมาบรรยายหรือรวม
แลก เป ล่ียน เ รี ยนรู ประสบการณ แล ว น้ันโครงการปริญญาตรี ฯ   
ไดมีการจัดทําประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของ
ผูทรงคุณวุฒิ/บุคลากรภายนอกแลวแจงผลดังกลาวเพ่ือใหรับทราบตอไป 
       ระดับบัณฑิตศึกษา ไดมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรืออาจารยพิเศษจาก
ภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษ นอกจากน้ียังมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกเปนผูวิพากษวิจารณผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกท่ีนําเสนอ   

1 .  ร า ย ง า น ส รุ ป ก า ร ใ ห ผู   
มีประสบการณทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภ า ย น อ ก เ ข า ม า มี ส ว น ร ว ม   
ในกระบวนการ เ รี ยนการสอน 
ประจําปการศึกษา 2555  (เอกสาร
แนบ สกอ.2.6/31) 
2. ตัวอยางบันทึกเชิญอาจารยพิเศษ
ผูทรงคุณวุฒิ (เอกสารแนบ สกอ.
2.6/32) 
3 .  คู มื อการฝกงานวิชาสส . 38 1   
ฝ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ภ า ค ป ฏิ บั ติ   
สหวิทยาการ (เอกสารแนบ สกอ.
2.6/33)  
4 .  คู มื อการฝกงานวิชาสส . 4 8 3   
สหกิจศึกษา  ( เอกสารแนบ  สกอ .
2.6/34) 
5.  รายงานสรุปโครงการนํานักศึกษา
เยี่ยมชมหนวยงาน/สถานที่ภายนอก
สถาบัน (เอกสารแนบ สกอ.2.6/35) 
6. แบบประเมินการเรียนการสอน
รายวิชา (เอกสารแนบ สกอ.2.6/36) 
7. บันทึกแจงผลการประเมินการ
เรียนการสอนใหอาจารยผูสอนทุก
รายวิชา  (เอกสารแนบ สกอ.2.6/37) 
8.  หนังสือเชิญอาจารยผูสอน 
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/38) 
9. หนังสือเชิญเปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ (เอกสารแนบ สกอ.
2.6/39) 
10. หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิจารณ
ผลงานของนักศึกษาในงานสัมมนา 
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ในการสัมมนาเพ่ือนําเสนอหัวขอรางวิทยานิพนธ ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับ
ปรัชญาการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาโทและเอก 

เพ่ือนําเสนอหัวขอรางวิทยานิพนธ  
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/40) 

5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
       วิทยาลัยมีการจัดเวทีสํารวจทัศนะของนักศึกษาและคณาจารย
วิทยาลัยสหวิทยาการเก่ียวกับปญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต
โครงการการจัดการความรู  โดยเปนการแลกเปล่ียนความรูตลอดจน
มุมมองทัศนะของนักศึกษาและคณาจารยตอการจัดการเรียนการสอน ทั้งน้ี
เพ่ือทราบถึงปญหาในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและคณาจารย 
แลวนําผลที่ไดรับ แจงไปยังสวนที่เก่ียวของเพ่ือนํามาสูการพัฒนาและ
ปรับปรุงแกไขตอไป   
      นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันผานระบบ Skype 
เก่ียวกับการวิจัยและประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารย
เพ่ือนําประสบการณแลกเปล่ียนดังกลาวไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. โครงการการจัดการความรู 
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/41) 
2.  บันทึก   วิทยาลัยสหวิทยาการ   
มธ ทาพระจันทร ที่ ศธ 0516.46/   
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556  เรื่อง  
ขอเชิญเขารวมกิจกรรม “การพัฒนา
สถาบันสูสถาบันการเรียนรู” 
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/42) 
3.รายงานผลการจัดเวทีสํารวจทัศนะ
ของนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ
เก่ียวกับปญหาในการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ 
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/43) 
4. รายงานผลเวทีการสํารวจทัศนะ
ของคณาจารยวิทยาลัยสหวิทยาการ
เ ก่ียวกับปญหาทางการเรียนของ
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
วิทยาลัยสหวิทยาการ 

(เอกสารแนบ สกอ.2.6/44) 
5.  สรุปผลกิจกรรม  “การพัฒนา
สถาบันสูสถาบันการเรียนรู” 
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/45) 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยการ
ประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
       เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา งานบริการวิชาการของระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาไดจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการ
ประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อ

แบบฟอรมท่ี 2.6-2  
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/46) 
1. แบบประเมินการสอน  
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/47) 
2 .  รายงานการประมวลผลแบบ
ประเมินการสอนคณาจารยและ
วิทยากรบรรยายพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 
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สนับสนุนการเรียนรูเชน อุปกรณในหองเรียน  สภาพหองเรียน เปนตน 
รวมถึงการประเมินคุณภาพของเน้ือหาในแตละรายวิชา เพ่ือทราบถึงความ
พึงพอในดานตางๆ แลวนําผลการประเมินความคิดเห็นขางตนไปปรับปรุง
ดานการจัดการเรียนการสอนและดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทั้งน้ีเพ่ือให
การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพที่สุด  
        ในปการศึกษา 2555  ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี   
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในทุก
รายวิชาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีคาเฉล่ียมากกวา 3.51  
         

ปการศึกษา 2555  
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/48)  
3 .  รายงานการประมวลผลแบบ
ประเมินการสอนคณาจารยและ
วิทยากรบรรยายพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2555  
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/49) 
4. แบบประเมินการสอน  
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/50) 
5. สรปุผลประเมินการสอนรายวิชา
ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2555 
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/51) 
6.  สรปุผลประเมินการสอนรายวิชา
ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2555 
(เอกสารแนบ สกอ.2.6/52) 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
       

  

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน   

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 7 ขอ  5 คะแนน   

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
6 5 3  
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1. ตัวบงชี้ สกอ. 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
3. เกณฑการประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ตามเกณฑและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 

4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน...........5.............. ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
     วิทยาลัยสหวิทยาการมีการดําเนินงานดังน้ี 
     ระดับปริญญาตรีไดประเมินความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต
วิทยาลัยสหวิทยาการ ระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา 2554 เปนการ
สํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
โดยใชแบบสอบถามท่ีแสดง ถึงคุณภาพในดานตางๆตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 5 ดาน ไดแก ดาน คุณธรรมจริยธรรม,ดานความรู,ดานทักษะทาง
ปญญา,ดานทักษะ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยไดคะแนนเฉล่ียรวมทั้งหมด 4.3817     
     สวนระดับบัณฑิตศึกษาไดประเมินความพึงพอใจของนายจางตอ
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ ระดับปริญญาเอก รุนปการศึกษา 2554 เปน
การสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตโดยใชแบบสอบถามที่แสดงถึงคุณภาพในดานตางๆตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ดาน ไดแก ดาน คุณธรรมจริยธรรม,ดานความรู,ดาน
ทักษะทางปญญา,ดานทักษะ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไดคะแนนเฉล่ียรวมทั้งหมด 4.6667     

1. ผลการสํารวจคุณความพึงพอใจของ
น า ย จ า ง ต อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย   
สหวิทยาการ ระดับปริญญาตรี รุนป 
การศึกษา ปการศึกษา  2554  
(เอกสารแนบ สกอ.2.7/1) 
2.  แบบฟอรมตัวบงช้ีสมศ.2 คุณภาพ
บัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา (เอกสารแนบ สกอ.
2.7/2) 
 
 

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ 
สอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะ 
อาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใช 

1. โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
ส ห วิ ท ย า ก า ร สั ง ค ม ศ า ส ต ร  
วิทยาลัยสห วิทยาการหัวขอ  “ การ
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

บัณฑิต  
      วิทยาลัยสหวิทยาการไดมีการจัดการประชุมสัมมนาการปรับปรุง
หลักสูตร โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร  
วิทยาลัยสห วิทยาการหัวขอ  “ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิตสห วิทยาการสังคมศาสตร(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556) ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา : TQF” โดยนําผลการสํารวจความ
พึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ ระดับปริญญาตรี   
เข าร วมดวย  เ น่ืองจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการ
สังคมศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) ไดเริ่มใชต้ังแต ปการศึกษา 2552 
นับเปนเวลา 4 ปแลวที่มีการดําเนินการตามหลักสูตรที่ไดจัดทําขึ้นตาม
วัตถุประสงค  เ พ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในลักษณะ   
สหวิทยาการ ตลอดจนมีความสามารถในการประยุกตความรูไปใชในทาง
ปฏิบัติ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ และจิตสํานึก
ออกสูสังคม เพ่ือสรางองคความรู ที่มีลักษณะ  สหวิทยาการอันเปนองค
ความรูที่ยังขาดแคลนและเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาตร ี
ในภูมิภาค  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ทั้งน้ีเพ่ือใหการผลิต
บัณฑิตเปนไปตามความตองการของผูใชบัณฑิตและตลาด  

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลป 
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส ห  วิ ท ย า ก า ร
สังคมศาสตร(ฉบับปรับปรุง  พ .ศ .
2556) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา : TQF” (เอกสารแนบ 
สกอ.2.7/3) 
2 .  ห ลักสู ต รศิ ลปศ าสตร บัณฑิต   
สหวิทยาการสั งคมศาสตร  (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2556) ใหสอดคลองกับ
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา : TQF (รอพิจารณา
จากสกอ.)  ( เอกสารแนบ สกอ.2.7/4) 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
     ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ
สนับสนุนกิจกรรมวิชาการ และคณะกรรมการฝายการนักศึกษาสนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF   
เพ่ือดําเนินการวางแผนและจัดทําแผนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตอยางเพียงพอ  
     ทั้งน้ีโครงการปริญญาตรียังไดสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยไดจัดทํา website  
Facebook  (social network) เพ่ือเปนการเผยแพรและใหนักศึกษาติดตาม
ขอมูลขาวสาร ใชช่ือวาช่ือ “ฝายการนักศึกษา และฝายวิชาการ วิทยาลัย   
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” และการจัดทํา website : 
http://www.cislampang.com/ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถดาวนโหลด 
แบบฟอรมการใชบริการงานตางๆไดรวมไปถึงการดีรับรูถึงขอมูลขาวสาร 
ไดอยางทั่วถึง  

1.  คําสั่ งแตง ต้ังคณะกรรมการฝาย
วิชาการ โครงการศึกษาศิลปศาสตร   
สหวิทยาการสังคมศาสตร (เอกสาร
แนบ สกอ.2.7/5) 
2.  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฝายการ
นักศึกษา โครงการศึกษาศิลปศาสตร
บัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร 
วิทยาลัยสหวิทยาการ (เอกสารแนบ
สกอ.2.7/6) 
3.  แผนงบประมาณรายจายจากรายได
พิเศษ ปงบประมาณ 2555  หนวยงาน  
โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต   
สหวิทยาการสังคมศาสตร วิทยาลัย  
สหวิทยาการ (ตุลาคม 2554 – กันยายน  
2555) (เอกสารแนบสกอ.2.7/7)  
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

    สวนระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการไดมีการจัดทําแผน
งบประมาณของโครงการปริญญาเอก  มีการจัดสรรงบประมาณคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  คาจัดกิจกรรมและสัมมนาทางวิชาการ  รวมท้ังคาใชจายใน
การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธตอสาธารณชน และโครงการฯ ยังไดจัดซื้อ
หนังสือตางประเทศเพ่ือใหนักศึกษาไดคนควาเ พ่ิมเติม  นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยังมีระบบที่เอื้อตอการพัฒนาดวย  ไดแก  ระบบ
เครือขายไรสาย (Wifi) เว็บไซต และการใหบริการสืบคนออนไลนของ
สํานักหอสมุด  

4 .  แผนปฏิบั ติ ร าชการ  ประจํ าป  
งบประมาณ  2555 โครงการศึกษา 
ศิ ลปศาสตรบัณฑิตสห วิทยาการ  
สังคมศาสตร วิทยาลัยสหวิทยาการ  
(ตามแผนกลยุทธ  มธ .ฉบับที่  11 /
ประจําปงบประมาณ 2555-2559)  
(เอกสารแนบ สกอ.2.7/8)  
5. แผนงบประมาณประจําป 2555 ของ
โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ 
(เอกสารแนบ สกอ.2.7/9) 
6 .  บั น ทึ ก ข อ อ นุ มั ติ ซื้ อ ห นั ง สื อ
ตางประเทศของโครงการปริญญา
เอกสหวิทยาการ จํานวน 10,290 บาท 
(เอกสารแนบ สกอ.2.7/10) 
7. หนาจอแสดงรายช่ือฐานขอมูลตางๆ
ที่มีใหบริการในสํานักหอสมุด 
(เอกสารแนบ สกอ.2.7/11) 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
     วิทยาลัยสหวิทยาการไดใหความสําคัญกับประเด็นน้ีโดยมีการ
สนับสนุนงบประมาณใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทางวิชาการเปนตนวา
ระดับปริญญาตรีมีงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาในการเดินทางเขารวม
กิจกรรม,การประชุม และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ อยูในแผนงาน
กิจกรรมนิสิตนักศึกษา งบเงินอุดหนุน  
     ระดับบัณฑิตศึกษาในสวนของโครงการปริญญาเอกและโครงการ
ปริญญาโทมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบถึงกิจกรรมตางๆ ที่เปน
ประโยชนโดยการติดประกาศและสง E-mail และวิทยาลัยสหวิทยาการ   
มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการนําเสนอผลงานของนักศึกษาใน
ระดับนานาชาติ 

1.  แผนงบประมาณรายจายจากรายได
พิเศษ ปงบประมาณ 2555  หนวยงาน 
โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต   
สหวิทยาการสังคมศาสตร วิทยาลัย 
สหวิทยาการ (ตุลาคม 2554 – กันยายน 
2555)  ( เอกสารแนบ สกอ.2.7/12) 
2.  ตัวอยางเอกสารการประชาสัมพันธ
ขาวการจัดประชุมวิชาการท่ีแจงใหกับ
นักศึกษา ( เอกสารแนบ สกอ.2.7/13) 
3.  ระเบียบการจัดสรรเงินสนับสนุน
การนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ   
( เอกสารแนบ สกอ.2.7/14) 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 

1.  แผนงบประมาณรายจายจากรายได 
พิเศษ ปงบประมาณ 2555  หนวยงาน 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

    ระดับปริญญาตรี มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริม  
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา โดยงบประมาณท่ีนํามาจัดกิจกรรมน้ัน 
อยูในสวนของงบประมาณของฝายการนักศึกษา ไดแก โครงการฮูกนอยจิต
อาสา ชวยเหลือผูพิการ เปนโครงการที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ใหแกนักศึกษาโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร  
วิทยาลัยสหวิทยาการ โดยการสงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสา และความ
รับผิดชอบตอสังคม 
   ระดับบัณฑิตศึกษาไดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  โดยใหความรูดาน
วิชาการและดานคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษาดวย 

โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต   
สหวิทยาการสังคมศาสตร วิทยาลัย   
สหวิทยาการ (ตุลาคม 2554 – กันยายน  
2555)   
( เอกสารแนบ สกอ.2.7/15) 
2.  โครงการฮูกนอยจิตอาสา ชวยเหลือ
ผูพิการ( เอกสารแนบ สกอ.2.7/16) 
3 .  ภ าพถ า ย ใ นก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม
โครงการ ( เอกสารแนบ สกอ.2.7/17) 
4.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารุนที่ 
11  และกําหนดการ  ( 20  มิ .ย . 55 )   
( เอกสารแนบ สกอ.2.7/18) 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก

หนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 

 (เฉพาะกลุม ค 1) 

 

7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมี
การนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ  

 
 

 
5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 4 ขอ  4 คะแนน   

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน   

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 5 ขอ  4 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้สกอ. 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
3. เกณฑการประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน...............4......... ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 
     วิทยาลัยมีการดําเนินงานดังน้ี 
     ระดับปริญญาตรี  ไดทําการยึดหลักการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษา โดยยึดจากขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 และมีการกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรและนอกจากนี้
ทางมหาวิทยาลัยยังมีการกําหนดกรอบคุณลักษณะบัณฑิตบัณฑิตอันพึงประสงค
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก มีธรรมประจําจิต มีความรู มีความสามารถ 
ในการทํางาน และความเปนธรรมศาสตร ที่เปนแนวทางในการถือปฏิบัติของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และยังมีการเผยแพรไปยังนักศึกษา    
    ในขณะน้ีระดับบัณฑิตศึกษาก็มีการประกาศแจงเรื่องจรรยาบรรณในการวิจัย  
ใหแกนักศึกษาทราบอยางเปนลายลักษณอักษรเพ่ือเปนการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมดานการวิจัยของนักศึกษา 

1. ขอบังคับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 
( เอกสารแนบ สกอ.2.8/1) 
2. กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง
ประสงคของมหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร  (ไดรับความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ 
6/2552 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552) 
( เอกสารแนบ สกอ.2.8/2)  
3.  บันทึกเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย
ของสภาวิจัยแหงชาติ  
( เอกสารแนบ สกอ.2.8/3)  

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเก่ียวของ
ทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน 
    จากท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดมีการถายทอดและเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาไปยังผูที่เก่ียวของทราบทางเว็บไซต ซึ่ง
วิทยาลัยสหวิทยาการยังมีการประชาสัมพันธโดยการติดบอรดประชาสัมพันธหนา
โครงการเพ่ือเปนการเผยแพรพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรมใหแก
นักศึกษาและผูที่เก่ียวของทราบ ซึ่งในงานปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการปริญญาตรี
ก็ไดพูดถึงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยเรื่องวินัยนักศึกษา เพ่ือให
นักศึกษาไดทราบและปฏิบัติรวมกัน 
    นอกจากมีการประกาศแจงเรื่องจรรยาบรรณในการวิจัย  ใหแกนักศึกษาทราบ
อยางเปนลายลักษณอักษรเพ่ือเปนการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดานการวิจัย

1.  เว็บไซตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยเรื่องวินัยนักศึกษา 
( เอกสารแนบ สกอ.2.8/4) 
2.  การประชาสัมพันธ เรื่อง              
สื่อรณรงคเรื่องวินัยนักศึกษา 
( เอกสารแนบ สกอ.2.8/5) 
3.  รูปถายบอรดประชาสัมพันธ  
 ( เอกสารแนบ สกอ.2.8/6) 
4. ขอบังคับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 
( เอกสารแนบ สกอ.2.8/7) 
5.  บันทึกเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

แลว  ระดับบัณฑิตศึกษายังมีการแจงไปยังอาจารย  และเจาหนาที่  รวมถึงมีการ
ประกาศในเว็ปไซตของวิทยาลัยดวย 

ของสภาวิจัยแหงชาติ ( เอกสารแนบ 
สกอ.2.8/8) 
6.  ประกาศหนาเว็ปไซต ci.tu.ac.th   
( เอกสารแนบ สกอ.2.8/9) 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ี
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 
     ระดับปริญญาตรีไดมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง
ประสงคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คือ มีธรรมประจําจิต, มีความรู,   
มีความสามารถในการทํางาน, และมีความเปนธรรมศาสตร ซึ่งกิจกรรมท่ีทาง
ระดับปริญญาตรีไดจัดทําโครงการเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรม ไดแก  โครงการ “ ฮูกนอยจิตอาสา ชวยเหลือผูพิการ” เพ่ือเปน
การสงเสริมใหนักศึกษาโดยโครงการดังกลาวมีการระบุตัวตัวบงช้ีและเปาหมาย
วัดความสําเร็จที่ชัดเจน            
    สวนระดับบัณฑิตศึกษา  ไดจัดโครงการสัมมนาวิชาการโครงการวิจัย “สราง
แผนที่จริยศาสตร” ภายใตโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตรไทย เสนอตอ สํานักงาน
กองทันสนับสนุนการวิจัย(กลุมงานมนุษยศาสตร)  

1 . โ ค ร ง ก า ร “ฮู ก น อ ย จิ ต อ า ส า 
ชวยเหลือผูพิการ”  ( เอกสารแนบ 
สกอ.2.8/10) 
2.  สรุปผลการโครงการฮูกนอยจิต
อาสา ชวยเหลือผูพิการ ( เอกสารแนบ 
สกอ.2.8/11) 
3. ภาพถายโครงการฮูกนอยจิตอาสา 
ชวยเหลือผูพิการ 
( เอกสารแนบ สกอ.2.8/12) 
4.  โครงการสรางแผนที่จริยศาสตร 
ภ า ย ใ ต  ชุ ด โ ค ร ง ก า ร เ ว ที วิ จั ย
มนุษยศาสตรไทย เสนอตอสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (กลุมงาน
มนุษยศาสตร) ( เอกสารแนบ สกอ.
2.8/13) 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 
   วิทยาลัยสหวิทยาการ มีการประเมินผลโครงการฮูกนอยจิตอาสา ซึ่งผลการ
ประเมินพบวาบรรลุเปาหมายของตัวบงช้ีที่กําหนดในโครงการคือผูเขารวมโครง
ไมนอยกวา 80 คน พบวามีผูเขารวมโครงการจํานวน 115 คนเปนนักศึกษาต้ังแต
ช้ันปที่ 1-4 และผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอโครงการไมนอยกวารอยละ 
80 พบวา  นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอโครงการ 91.35%  
   สวนในระดับบัณฑิตศึกษาก็มีผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายเชนกัน 

1 .  โ ค ร ง ก า ร “ฮู ก น อ ย จิ ต อ า ส า 
ชวยเหลือผูพิการ”   
( เอกสารแนบ สกอ.2.8/14) 
2.  สรุปผลการดําเนินโครงการฮูก
นอยจิตอาสา ชวยเหลือผูพิการ  
( เอกสารแนบ สกอ.2.8/15) 
3.  สรุปผลการดําเนินโครง 
( เอกสารแนบ สกอ.2.8/16) 
 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
  ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไมมีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่ไดรับ
การยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือ

แบบฟอรมตัวบงชี้สกอ. 2.8  
( เอกสารแนบ สกอ.2.8/17) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

องคกรระดับชาติ 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 2 ขอ 2 คะแนน   

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน   

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้สมศ.1 : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ป 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
3. เกณฑการประเมิน: 
 โดยการแปลงบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 
รอยละ 100 
4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ : 
 4.1 คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

83 
X 100 = 96.51 

86 

 4.2  แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได  = 4.655 

96.51 
X 5 = 4.83 

100 

5. ผลการดําเนินงาน: 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

     มหาวิทยาลัยสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2554  เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 โดยใหบัณฑิตใหขอมูลกรอกใน
แบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
รุนปการศึกษา 2554 
          วิทยาลัยสหวิทยาการมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554  
จํานวน 96 คน   ซึ่งจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจการมีงานทํา 92 คน  
คิดเปนรอยละ 95.83  โดยจําแนกเปนบัณฑิตที่มีงานทําแลวและเปนงาน
ประจํา  83 คน  กับจํานวนที่ยังไมทํางาน 3 คน และศึกษาตอ 6 คน 
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 
จํานวน  83 คน (ตัวต้ัง) คิดเปนรอยละ 96.51 ของผูสําเร็จการศึกษา  (ไม
นับรวมอุปสมทบ เกณฑทหาร และศึกษาตอ)  และเมื่อเทียบคะแนน
ประเมินเทากับ 4.83 คะแนน  

1. สรุปรายงานการสํารวจขอมูล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ม.ธ. รุนป
การศึกษา 2554( เอกสารแนบ สมศ.1/1) 
2. ขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป
การศึกษา 2554 จําแนกตามกลุมสาขา
และขอมูลการมีงานทํา 
( เอกสารแนบ สมศ.1/2) 
3. แบบฟอรมตัวบงช้ีสมศ.1  
( เอกสารแนบ สมศ.1/3) 
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6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 84 รอยละ 58.60 2.93   

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
85.72 93.01 4.65   

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
85.73 96.51 4.83  
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1. ตัวบงชี้สมศ.2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
2. ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
3. เกณฑการประเมิน: 

ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ : 

96.59 
X 5     =  4.39 

22 

5. ผลการดําเนินงาน: 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

        วิทยาลัยสหวิทยาการ มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีการ
สํารวจความพึงพอใจของนายจางที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจนายจางของบัณพิตที่
สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 ในการใชแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนายจ าง เ ก่ียวกับลักษณะบัณฑิตของวิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ซึ่งครอบคลุมคุณลักษณะทั้ง  5 ดาน รวม  20 
ขอ จําแนกเปน 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  3 ขอ  2) ดานความรู 3 ขอ   
3) ดานทักษะทางปญญา 4 ขอ   4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 3  ขอ   และ 5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 4 ขอ  
          ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยสหวิทยาการมีผูสําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 
จํานวน 100 คิด แยกเปนบัณฑิตปริญญาตรี จํานวน 96 คน และดุษฎี
บัณฑิต จํานวน  4 คน สวนระดับปริญญาโทไมมีผูสําเร็จการศึกษา  ซึ่ง
ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22  โดย
แยกบัณฑิตปริญญาตรี และดุษฎีบัณฑิต คิดเปนรอยละ 21.88  และ 25  
ตามลําดับ     
           จากผลการประเมินพบวา คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี และเอกที่
สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2554 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดคะแนนเฉล่ีย 4.39  จําแนกแตละดาน ดังน้ี 
         1)  ดานคุณธรรมจริยธรรม   คะแนนเฉล่ีย 4.62 
         2)  ดานความรู  คะแนนแฉล่ีย 4.55 
         3)  ดานทักษะทางปญญา    คะแนนเฉล่ีย 4.29 

1. ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
นายจางตอบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ 
รุนปการศึกษา 2554 
( เอกสารแนบ สมศ.2/1) 
 2. แบบฟอรมตัวบงช้ีสมศ.2  
( เอกสารแนบ สมศ.2/2)   
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

         4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
คะแนนเฉล่ีย  4.34 
         5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยี        
               สารสนเทศ   คะแนนเฉล่ีย  4.15  
 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
คาเฉล่ีย 2.70 คาเฉล่ีย 2.70 2.25 คะแนน  

 

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
คาเฉล่ีย 4.03 คาเฉล่ีย 20.98 4.39   

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4.03 4.39 4.39  
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1. ตัวบงชี้ สมศ. 3 :  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ หรือเผยแพร  
2.  ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต  
3. หนวยวัด : รอยละ  
4. สูตรการคํานวณ  : 
 1. คํานวณคารอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได = 

 

  

 

 

5. เกณฑการประเมิน  : 

 โดยการแปลงรอยละของผลงานของผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเปนคะแนนระหวาง 0-5 

 คารอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรที่กําหนดใหเปน
 คะแนนเต็ม 5  = รอยละ 25 

6. ผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

 ในป พ .ศ .2555 วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีผลงานของผู สําเร ็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร (รัฐศาสตรสารปที่ 
33 ฉบับที่ 1ม.ค.-เม.ย.2555) อยู  1 ฉบับ แตไมมีผู สําเร็จการศึกษา ในป
การศึกษา 2555  จึงไมมีการประเมินในตัวบงช้ีน้ี  
          

1. แบบฟอรมตัวบงช้ี สมศ.3 

( เอกสารแนบ สมศ.3/1) 

2. หนาปกวารสารท่ีไดรับการตีพิมพ  

( เอกสารแนบ สมศ.3/1) 

7.  แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ  0.75 x 100 = 0  แปลงคา  =  75 x 5  = 0 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     0.75 

                                                                                                         0 
X 100 

0 

25 
X 5 

0  0 
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8. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
คารอยละ 9.38 0 0   

9. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 25 รอยละ 75 5   

10. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 25 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

รายงานการประเมินตนเอง                                            
               วิทยาลัยสหวิทยาการ ปการศึกษา 2555 

 
 
1. ตัวบงชี้สมศ.4 : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
2. ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต  
3. หนวยวัด :  รอยละ  
4. สูตรการคํานวณ  : 
 1. คํานวณคารอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 

0.25 
X 100 = 25 

1 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

   คะแนนที่ได =  

25 
X 5 = 2.5 

50 
 

5. เกณฑการประเมิน  : 

โดยการแปลงรอยละของผลงาน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเปนคะแนนระหวาง 0-5    

คารอยละของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ  50 

6.   ผลการดําเนินงาน :  
 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ปการศึกษา 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการ 
จํานวน 1 คน ผลถวงนํ้าหนักของผลงานผูสําเร็จการศึกษาท่ีตีพิมพ เทากับ 
0.25 คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการตีพิมพ  เทียบ
คะแนนประเมินเทากับ 2.50 คะแนน 

 

1 .(แบบฟอรมตัวบงช้ี สมศ. 4) ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพรในการปการศึกษา 
2555 (เอกสารแนบ สมศ.4/1) 
2 .บันทึกขอแจงการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ 
(เอกสารแนบ สมศ.4/2) 
3 .หนาปกวารสารท่ีไดรับการตีพิมพ  
(เอกสารแนบ สมศ.4/3) 
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7. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ  0.25 x 100 =  25 แปลงคา =  25 x 5 = 2.50 
                                                                                  1                       50 
8. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 25 0 0   

9. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 25 รอยละ 25 2.50   

10. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 25 รอยละ 25 2.50  
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1. ตัวบงชี้สมศ.14: การพัฒนาคณาจารย 
2. ชนิดของตัวบงชี้ :ผลผลิต 
3. เกณฑการประเมิน: 

โดยการแปลงคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
คาดัชนีคุณภาพอาจารยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = 6 

4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ : 
4.1 คํานวณคาดัชนีคุณภาพอาจารย 

  80 
= 3.33 

24 

 4.2 แปลงคาดัชนีท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได  = 

3.33 
X 5 = 2.78 

6 

5. ผลการดําเนินงาน: 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

รวม อาจารยวุฒิปริญญาโทท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 12 คน ลาศึกษา
ตอ จํานวน 4 คน 
รวม อาจารยปริญญาเอกที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 8 คน คิดเปนคะแนน 
2.78 

วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติงานจริง 

รศ. ผศ. อ. 
ป.โท 1 3 8 
ป.เอก - 1 7 

รวม 1 4 15 

วุฒิการศึกษา 
ลาศึกษาตอ 

รศ. ผศ. อ. 
ป.โท - 1 3 
ป.เอก - - - 

รวม - 1 3 

1. แบบฟอรมที่  2.2 และ  2.3-1 และ
แบบฟอรมที่ 2.2 และ 2.3-2  
(เอกสารแนบ สมศ.14/1) 
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6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
2.7 2.70 2.25   

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3.38 3.33 2.78  

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
3.38 3.33 2.78  
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1. ตัวบงชี้ มธ.1  : รอยละของนักศึกษาตางชาติตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

2. ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

3. หนวยวัด : รอยละ 

4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ : 

1) คํานวณคารอยละของนักศึกษาตางชาติตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

 

 

 

2) แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนท่ีได   =  0 

 

 

 

5. ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

    ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการ  ไมมีนักศึกษาตางชาติ  

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
    

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
10 0 0  

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
10 0 0  

 

                                              0 
                                      570   =   0 

                                                        0 
รอยละของจํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

x 5 = 0  
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1. ตัวบงชี้ มธ.2  :  รอยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีสงออกและรับเขาตอนักศึกษาทั้งหมด 

2. ชนิดของตัวบงชี้ :   ผลผลิต 

3. หนวยวัด :    รอยละ 

4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ : 

1) คํานวณคารอยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนท่ีสงออกและรับเขาตอนักศึกษาท้ังหมด 

 

 

2) แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนท่ีได   =  0 

 

 

 

5. ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

  ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการ  ไมมีนักศึกษาแลกเปล่ียน
ที่สงออกและรับเขา 
 

 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
    

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
10 0 0  

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
10 0 0  

 

 

 

 

 

 
 

                                                             0 
                                                            570 

                                                                             0 
                                           รอยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีสงออกและรับเขา 

=  0 

X  5  =  0 
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1. ตัวบงชี้ มธ. 3 : รอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารยท้ังหมด 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
3. เกณฑการประเมิน: โดยการแปลงรอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารยทั้งหมดเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 รอยละ
ของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารยทั้งหมดที่กําหนดใหเปนเกณฑ 5 คะแนน เทากับ 1 
4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ : 

4.1 คํานวณคารอยละของอาจารยตางชาติตอจํานวนอาจารยท้ังหมด 

1 
X 100 = 4.17 

24 

 4.2 แปลงคาดัชนีท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได  = 

4.17 
X 5  =   20.85  

1 

  
5. ผลการดําเนินงาน: 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

          ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการ มีอาจารยชาว
ตางประเทศ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.17 หรือ 20.85 คะแนน 

1. คําสั่งจางลูกจางชาวตางประเทศที่มี
สัญญาจาง 
(เอกสารแนบ มธ. 3/1) 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
N/A N/A N/A - 

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
8.33 4.17 5  

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

8.33 4.17 -  
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1. ตัวบงชี้ มธ. 4 : รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนท่ีสงออกและรับเขาตอจํานวนอาจารยท้ังหมด 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
3. เกณฑการประเมิน: โดยการแปลงรอยละของอาจารยแลกเปล่ียนที่สงออกและรับเขาตออาจารยทั้งหมดเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5  
รอยละของอาจารยแลกเปล่ียนที่สงออกและรับเขาตออาจารยทั้งหมดที่กําหนดใหเปนเกณฑ 5 คะแนน เทากับ.............. 
4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ : 

4.1 คํานวณคารอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนท่ีสงออกและรับเขาตอจํานวนอาจารยท้ังหมด 

0 
X 100 = 0 

24 

 4.2 แปลงคาดัชนีท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได  = 

0 
X 5  =     0 

รอยละของอาจารยแลกเปลี่ยนท่ีสงออกและรับเขาตอจํานวนอาจารยท้ังหมดท่ีกําหนดเปนคะแนนเต็ม 5 

  
5. ผลการดําเนินงาน: 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

          ในปการศึกษา 2555 โครงการปริญญาตรี ไมมีอาจารย
แลกเปล่ียนที่สงออกและรับเขา 
 

 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
N/A N/A N/A - 

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
8.33 - 0   

 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 

8.33 - -  

 

 
 
 



72 

รายงานการประเมินตนเอง                                            
               วิทยาลัยสหวิทยาการ ปการศึกษา 2555 

 
 
1. ตัวบงชี้ที่ สห 1.: มีการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ   
2. ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา  
3. เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน.......5......ขอ  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารประกอบอางอิง 
1. มีแผนการศึกษาท่ีระบุการศึกษาหลากหลายศาสตรท้ังดานสังคมศาสตร  
มนุษยศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีมีความสัมพันธ/เก่ียวของกัน 
   ระดับปริญญาตรีมีแผนการศึกษาโดยใชหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552   
ในโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรน้ันประกอบดวย  
      1. วิชาศึกษาทั่วไป   จํานวน  30 หนวยกิต 
           ประกอบดวยหมวดวิชาดังตอไปน้ี 
               - หมวดมนุษยศาสตร  
               - หมวดสังคมศาสตร 
               - หมวดวิทยาศาสตร 
               - หมวดคณิตศาสตร  
               - หมวดภาษา 
      2. วิชาเฉพาะ   จํานวน 94 หนวยกิต 
          ประกอบดวยวิชาดังตอไปน้ี 
               - วิชาแกน 
               - วิชาเอก  
               - วิชาเลือก  
      3. วิชาเลือกเสรี   จํานวน 6 หนวยกิต 
    ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการศึกษาที่ เนนศาสตรแหงองคความรู
หลากหลายสาขาวิชาทั้งดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตร  
ที่มีความสัมพันธ/เก่ียวของกัน โดยเนนการจัดการศึกษาที่ตองบูรณาการ
ค ว า ม รู ท า ง วิ ช า ก า ร  เ พ่ื อ ผ ลิ ต /ส ร า ง ง า น วิ ช า ก า ร ท่ี มี ลั ก ษณ ะ   
สหวิทยาการ ซึ่งสอดคลองกับศักยภาพและความสามารถของนักศึกษา 

1 . ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต   
สหวิทยาการสังคมศาสตร  สาขาวิชา   
สหวิทยาการสังคมศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2552)  
(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /1) 
2.  แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
สตรีศึกษา  
(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /2) 
3. แผนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก   
สหวิทยาการ 
(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /3) 
 
 
 
 

2. มีความหลากหลายของอาจารยประจําท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะ 1 .  ข อ มู ล อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า วิ ท ย า ลั ย   
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ดาน  ซึ่งครอบคลุมท้ังดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร 
     ระดับปริญญาตรีไดมีการรับอาจารยประจําที่มีความรูความเช่ียวชาญ
เฉพาะดาน ทั้งดานสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร 
เพ่ือใหเกิดความหลากหลายของอาจารยและความรูกอใหเกิดความเปน   
สหวิทยาการ 
     ระดับบัณฑิตศึกษาอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยที่เขามาชวยสอน
ในโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ มาจากคณะตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีคุณวุฒิที่หลากหลายสาขาวิชา 

สหวิทยาการ  

(เอกสารแนบ ตัวบงชี้สห. 1 /4) 

2.  หลักสูตรปริญญาเอกสหวิทยาการที่

ปรับปรุงตามแบบ มคอ.2 

(เอกสารแนบ ตัวบงชี้สห. 1 /5) 

3. มีการสงเสริมและการสนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูเชิงวิชาการ และทักษะ
ท่ีนําไปปฏิบัติไดจริง 
     ระดับปริญญาตรี ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูเชิง
วิชาการตางๆ ในรูปแบบกิจกรรมการสัมมนาในรายวิชาตางๆ การศึกษาดู
งานนอกสถานที่และจัดทําเปนรายงานและการนําเสนองานโดยจัดเปน
นิทรรศการ การเขารวมฟงสัมมนาวิชาการ(การบริการวิชาการ) และ การฝก
ประสบการณการทํางานในหนวยงาน  
      จากการสงเสริมกิจกรรมวิชาการเหลาน้ีเปนประโยชนตอนักศึกษา   
ซึ่งนักศึกษาจะพัฒนากระบวนการเรียนรูและฝกทักษะจากการลงมือปฏิบัติ
จริง และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนทางวิชาการและสามารถนํา
ขอมูลเปนฐานในการตัดสินใจ วิเคราะห สังเคราะหเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
หรือการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 
    ระดับบัณฑิตศึกษามีหลักสูตรท่ีสงเสริมใหนักศึกษาสามารถนําความรู
ทางวิชาการไปปฏิบัติไดจริงและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ใหนักศึกษามี
โอกาสศึกษาจากประสบการณจริงนอกสถานที่ เพ่ือเขาใจปรากฏการณของ
สังคม เขาใจชุมชนและสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม สงผลถึงการพัฒนา
ระบบความคิดและความสามารถในการคนหาความรูไดดวยตัวเอง 

1. โครงการ ฝกประสบการณภาคปฏิบัติ
สหวิทยาการ 
 (เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /3) 
2. แบบประเมินหนวยงาฝกประสบการณ
ภาคปฏิบัติ สหวิทยาการ ภาคการศึกษา
ฤดูรอน/2555  
(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /4) 
3.  หลักสูตรปริญญาโทสตรีศึกษา 
(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /5) 
4.  หลักสูตรปริญญาเอกสหวิทยาการ 
(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /6) 
 

4. กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกวิทยาลัย มาใหความรูใน
หลากหลายสาขาวิชารวมถึงเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการสอบชุด
ตางๆ 
       ระดับปริญญาตรี  ได เชิญผู เ ช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมาใหความรูกับนักศึกษาในรายวิชาตางๆ และเปน
วิทยากรในการบรรยายการบรกิารวิชาการสูสังคม 
      - โครงการบริการธรรมศาสตรตลาดวิชาสหวิทยาการ  
      - โครงการอบรมความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

1 .  ตัวอยางหนังสือ เชิญเปนวิทยากร

บรรยายในรายวิชาตางๆ 

(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /7) 

-  สส.343 กลุม องคกร และเครือขายทาง

สังคม 

-  สส.354 การจัดการทรัพยากรเพ่ือการ
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    ระดับบัณฑิตศึกษามีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย ผูเช่ียวชาญจาก
ภายในและภายนอก มธ.รวมเปนอาจารยผูสอน เปนอาจารยที่ปรึกษาและ
เปนกรรมการสอบชุดตางๆ ในการเพ่ิมพูนองคความรูทางวิชาการเชิง   
สหวิทยาการที่สามารถบูรณาการเรียนรูจากหลากหลายสาขาวิชา หรือแสดง
ใหเห็นมุมมองที่แตกตาง จนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู หรือพัฒนาจากองค
รวมเชิงสหวิทยาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทองเที่ยวและบริการ 

-  สส.453 การจัดการการทองเที่ยวและ

บริการ : กรณีศึกษาเฉพาะเรื่อง 

2 .  ตัวอยางหนังสือ เชิญเปนวิทยากร

บรรยายการบริการวิชาการ ในโครงการ

ธรรมศาสตรตลาดวิชาสหวิทยาการ 

(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /8) 

      - โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับ 2 
      - โครงการอบรมภาษาจีนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษารุนที่ 2 
      - โครงการมัคคุเทศกยุวชนลําปาง 
3 .  ตัวอยางหนังสือ เชิญเปนวิทยากร
บรรยายการบริการวิชาการในโครงการ
อบรมความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  
(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /9) 
4 .  โครงการธรรมศาสตรตลาดวิชา   
สหวิทยาการ  
 (เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /10) 
5 .  โครงการอบรมความรู เ ก่ี ย ว กับ
ประชาคมอาเซียน 
 (เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /11) 
6. รายช่ืออาจารยพิเศษ อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และกรรมการสอบตาง ๆ  
(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /12)    

5. มีการสรางเครือขายทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนเชิง สห
วิทยาการ 
   ระดับปริญญาตรีมีการสรางเครือขายและพัฒนาวิชาการระหวางหนวยงาน
ภายในและภายนอกองคกร ผานกิจกรรมดังน้ี 
       1. การบริการวิชาการสูสังคม ในโครงการธรรมศาสตรตลาดวิชา   
สหวิทยาการ  

1 .  โครงการธรรมศาสตรตลาดวิชา   
สหวิทยาการประจําปการศึกษา 2555   
(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /13) 
2. โครงการวิจัยของคณาจารยประจําป

การศึกษา 2555 



                                                                                                    
75 

รายงานการประเมินตนเอง                                     
               วิทยาลัยสหวิทยาการ ปการศึกษา 2555 

 

 
 

       2. โครงการวิจัยของคณาจารย  
       3. การนําเสนอผลงานวิชาการ บทความของคณาจารย  
       4. โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษา   
ในประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 
       5. การสงนักศึกษาเขาฝกงานในโครงการฝกประสบการณภาคปฏิบัติ

สหวิทยาการ  

       6.  การสงนักศึกษาเขาฝกงานในวิชาสส.483 สหกิจศึกษา 

       7. การเชิญผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากรบรรยายในการเรียน

การสอน ปการศึกษา 2555 

    ระดับบัณฑิตศึกษา ไดมีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ โดยผูอํานวยการโครงการฯ ไดเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยใน

ประเทศสหราชอาณาจักร   และประเทศเบลเย่ียม  เมื่อวันที่ 7-22 กันยายน 

2555 

      
      

(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /14) 

4.  สรุปการนําเสนอผลงานวิชาการ 

บทคว ามขอ งคณา จ า ร ย  ประ จํ า ป

การศึกษา 2555  

(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /15) 

5. โครงการความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอนุ

ภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /16) 

6. โครงการฝกประสบการณภาคปฏิบัติ

สหวิทยาการ 

(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /17) 

7.  ตัวอยางหนังสือเชิญเปนวิทยากร

บรรยายการเรียนการสอนในรายวิชา

ตางๆ (เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /18)   

-วิชาสส.206 นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม 

     -วิ ช า ส ส . 342   ทุ น ท า ง สั ง ค ม 

วัฒนธรรมและภูมิปญญา 

    -วิชาสส.344  การจัดการทรัพยากรทาง

สังคมและวัฒนธรรม 

8.  โครงการ “สรางความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ” 
(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /19)      
9.  รายงานการศึกษาดูงานของ   

อ.ดร.วิศรุต  พ่ึงสุนทร 

(เอกสารแนบ ตัวบงชี้ สห. 1 /20)      
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5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน   

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ  5 คะแนน   

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

         ในองคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ดําเนินการ 3 ตัวบงช้ี ประกอบดวย 
สกอ. 2 ตัวบงช้ี และ มธ.6 จํานวน 1 ตัวบงช้ี  มีผลการดําเนินงานดังน้ี   
 
ตัวบงชี้: จํานวน 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย   

 
ตัวบงชี้ท่ี 

ตัวบงชี้ 

สกอ. สมศ. มธ. อัตลักษณ 

สกอ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร 

5    

สกอ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5    
มธ.6 รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวนกิจกรรมนักศึกษา

ทั้งหมด  
  5  

 เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 3 สกอ. 5    

 เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 3 มธ   5  

 รวมคะแนนตามองคประกอบท่ี 3 5 

 
ตาราง คะแนนตามตัวบงช้ีในองคประกอบที่ 3 
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. ตัวบงชี้สกอ.3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7  ขอ 

5. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน.............7............ ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา   
      วิทยาลัยไดมีการดําเนินการดังน้ี    
      ระดับปริญญาตรีไดมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ดังน้ี                                                                    
     1.1 ทางโครงการมีการจัดทําฐานขอมูลนักศึกษาที่ประกอบไปดวย
ขอมูลสุขภาพทางดานรางกาย ขอมูลทางดานการเรียน ขอมูลครอบครัว 
และบุคคลที่สามารถติดตอไดเมื่อนักศึกศึกษามีปญหา 
     1.2 มีการจัดตารางเวลาบริการใหคําปรึกษาท้ังในดานการเรียนและ 
การใชชีวิตสวนตัวแกนักศึกษาซึ่งทําใหนักศึกษาสามารถทราบชวงเวลา
ในการพบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอคําปรึกษา 
     1.3 มีระบบการจัดต้ังอาจารยที่ปรึกษาที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงสัดสวน
ความเหมาะสมอาจารยที่ปรึกษาตอจํานวนนักศึกษา เพ่ือใหอาจารย
สามารถดูแลนักศึกษาไดอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
     1.4 มีการจัดโครงการการใหความชวยเหลือปองกันและแกไขปญหา
ของนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ โดยการจัดกิจกรรมนกฮูก  Home 
room  เพ่ือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาแตละช้ันป เพ่ือใหสามารถปรับ
ตนเองใหเขากับการเรียนในแตละสาขาวิชา และสามารถวางแผนทาง
การศึกษาไดอยางเหมาะสมและมีกิจกรรมโครงการคณบดีพบนักศึกษา 
ภายใตการใหคําปรึกษาเพ่ือใหความ ความชวยเหลือปองกันและแกไข
ปญหาของนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ 
       1.5 มีการจัดโครงการแนะแนวการขอทุนรัฐบาลกลางแหงประเทศ
จีนเพ่ือศึกษาตอ ณ ประเทศจีนเพ่ือตระเตรียมความพรอมและความเขาใจ
ใหแกนักเรียน นักศึกษาและผูที่สนใจจะขอทุนการศึกษารัฐบาลกลางแหง
ประเทศจีน เน่ืองจากการขอทุนจะมีขั้นตอนบางขั้นตอนที่คอนขางยุงยาก

 
 
 
1.แบบฟอรมกรอกประวัตินักศึกษา
โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสห
วิทยาการสังคมศาสตร วิทยาลัยสห
วิทยาการ 
 (เอกสารแนบ สกอ.3.1/1) 
 2.ตาราง Office hour ประจําภาคเรียน
ที่  1/2555 และ 2/2555 
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/2) 
 3.รายช่ืออาจารยที่ปรึกษาและจํานวน
นักศึกษาในที่ปรึกษา  
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/3) 
 4.โครงการกิจกรรมนกฮูก home room 
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/4)   
5.โครงการคณบดีพบนักศึกษา ภายใต
โครงการใหคําปรึกษา เพ่ือใหความ
ชวยเหลือปองกันและแกไขปญหาของ
นั ก ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลั ย สห วิ ท ย า ก า ร 
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/5)  
6.ภาพถายโครงการกิจกรรม  Home 
room  นกฮูก (เอกสารแนบ สกอ.3.1/6)   
7.โครงการแนะแนวการขอทุนรัฐบาล
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ซับซอน ฉะน้ันหากผูที่สนใจมีความรูความเขาใจในรายละเอียดและ
ขั้นตอนการขอทุนเปนอยางดีแลว ก็จะทําใหจัดแจงตระเตรียมเอกสารได
ถูกตองและตรงกับความตองการของการทุนไดมากที่สุด หากเอกสารมี
ความถูกตองและชัดเจน ผูขอทุนก็จะมีโอกาสสูงที่จะไดรับการพิจารณา
ใหทุนการศึกษา 
    สวนในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโทสตรีศึกษา จัดใหมี 
office hour ของอาจารยของโครงการฯ เพ่ือใหคําปรึกษาการทํา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ โดย อ.ดร.สุกฤตยา จักรปง และ
โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการจัดใหมี office hour ของอาจารย ดร.
ภาคภูมิ   ทิพคุณ และอาจารย ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล และการจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก จะมีการแนะนําและใหขอมูลเก่ียวกับการ
เรียนการสอนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยดวย  นอกจากน้ีโครงการ
ปริญญาโทสตรีศึกษาไดแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาใหกับนักศึกษาดวย 

กลางแหงประเทศจีนเพ่ือศึกษาตอ ณ 
ประเทศจีน (เอกสารแนบ สกอ.3.1/7)   
8 ตาราง office hour ใหคําปรึกษาทาง
วิ ช า ก า ร ข อ ง อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า  ณ 
สํานักงานเลขานุการวิทยาลัย มธ.ทา
พระจันทร (เอกสารแนบ สกอ.3.1/8) 
9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารุนที่ 11 
(20 มิ.ย.55) (เอกสารแนบ สกอ.3.1/9) 
10 รายช่ืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษา
ปริญญาโทสตรีศึกษา (เอกสารแนบ 
สกอ.3.1/10) 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
    วิทยาลัยไดจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาดังน้ี 
              ระดับปริญญาตรีมีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน
ในหลายชองทางเพื่อใหนักศึกษาสามารถรับรูขาวสารไดอยางทั่วถึง ซึ่ง
ชองทางในการใหบริการขอมูลขาวสารแกนักศึกษา มีดังน้ี 
     2.1 มีเว็บไซตประชาสัมพันธของวิทยาลัยฯและของโครงการฯ ซึ่งถือ
วาเปนชองทางที่สะดวกรวดเร็วและงายตอการรับบริการขอมูลขาวสาร 
www.cislampang.com  
     2.2 มีการดําเนินการจัดทําบอรดประชาสัมพันธบรอเวณหนาหอง
วิทยาลัย อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถติดตามขาวสาร
ไดอยางทั่วถึง ซึ่งเปนอีกชองทางหน่ึงที่นักศึกษาสามารถรับบริการขอมูล,
ขาวสารไดจากทางโครงการฯโดยตรง  
    2.3 มีการประชาสัมพันธผานเครือขายสังคมออนไลน (social network) 
Facebook ฝายการนักศึกษาและฝายวิชาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่สามารถเปนการชวยประชาสัมพันธ ทั้ง
กิจกรรม  และขอมูลขาวสารท่ีนักศึกษาควรรู  เชน เก่ียวกับทุนการศึกษา 
กิจกรรมตางๆ ตารางงดชดเชย หรือ ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา เพ่ือให
นักศึกษาสามารถรับรูขาวสารไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง  
       ในขณะที่ระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน

 
1.หนาเว็บไซตวิทยาลัยฯ 
(www.cislampang.com)  
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/11)   
2.ภาพถายบอรดประชาสัมพันธของ
โครงการฯ 
 (เอกสารแนบ สกอ.3.1/12)   
3. หนาเว็บไซต facecook ของฝายการ
นักศึกษาและฝายวิชาการ วิทยาลัยสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/13)   
4. หนาเว็บไซตของโครงการปริญญา
โท-เอก (เอกสารแนบ สกอ.3.1/14) 
5. บันทึกการสง E-mail แจงขาวตาง ๆ 
ใหกับนักศึกษา (เอกสารแนบ สกอ.
3.7/15) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ประโยชนตอนักศึกษาโดยการ ใชเว็บไซตของโครงการปริญญาโทและ
โครงการปริญญาเอกเผยแพร ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
อาทิเชน ปฏิทินการศึกษา กําหนดการตาง ๆ ทุนวิจัย ทุนการศึกษา และ
อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการสงขอมูลขาวสารตาง ๆ ทาง E-mail ใหกับ
นักศึกษาดวย 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา 
       วิทยาลัยมีการดําเนินการดังน้ี 
         ระดับปริญญาตรีมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา ดังน้ี 
     กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 
     1. ไดมีการประสานกับหนวยงานตางๆท้ังในและนอกสถาบันเพ่ือเปน
แหลงฝกประสบการณของนักศึกษาช้ันปที่ 3 ในรายวิชา สส. 381 ฝก
ประสบการณการจัดการทางวัฒนธรรม  เ พ่ือให นักศึกษาไดฝก
ประสบการณการทํางานรวมกับ องคกร/หนวยงาน/มูลนิธิ/อื่นๆ ตาม
ความเหมาะสมของหลักสูตร นอกจากน้ียังมีการติดตามและประเมิน
คุณภาพของความเปนแหลงเรียนรูของแหลงฝกประสบการณทางวิชาชีพ  
      2. ไดมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆเ พ่ือเปนแหลงฝก
ประสบการณของนักศึกษาช้ันปที่ 4 ในรายวิชา สส.483 สหกิจศึกษา 
เพ่ือใหนักศึกษาฝกประสบการการทํางานเพื่อเตรียมความพรอมกอนการ
เปนบัณฑิต 
      สวนระดับบัณฑิตศึกษามีการเชิญศิษยเกาเพ่ือมารวมแลกเปล่ียนใน
ประเด็นที่ชวยเสริมสรางระสบการณและวิชาชีพแกนักศึกษา ดังน้ี 
      กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ 
     1.โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา:การเขียน
ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือการวิจัย เปนโครงการท่ีสงเสริมใหนักศึกษามี
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการทําวิจัยมากขึ้น และนําความรูไปใช
ประกอบการศึกษาการศึกษาทางวิชาการที่เก่ียวของกับงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ 
     2. โครงการบรรยายวิชาเรื่อง “The Physico-Material Bases of 
Cosmopolitanism” เปนโครงการที่เสริมสริมองคความรูในเชิงสห
วิทยาการ และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณทางวิชาการ 
อีกดวย 

 
 
 
 
 
1. หนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห
รับนักศึกษาเขาฝกงาน  
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/14)   
2. หนังสือ เรื่อง รับนักศึกษาเขา
ฝกงาน 
  (เอกสารแนบ สกอ.3.1/15)   
3. หนังสือ เรื่องขอรายงานตัวนักศึกษา
เขาฝกงาน   
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/16)   
4.คูมือการฝกงานวิชา  สส .381 ฝก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ก า ร จั ด ก า ร ท า ง
วัฒนธรรมภาคการศึกษาฤดูรอน/2554  
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/17)   
5.โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการ
วิจัยของนักศึกษา:การเขียนทบทวน
วรรณกรรมเพ่ือการวิจัย (เอกสารแนบ 
สกอ.3.1/18) 
6.โครงการบรรยายวิชาการเรื่อง “The 
Physico-Material Bases of 
Cosmopolitanism” (เอกสารแนบสกอ.
3.1/19) 
7.โครงการอบรมเรื่อง “การสรางแผน
ที่ความคิด” (Mind Mapping)  (เอกสาร
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

      กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ  
     1.โครงการอบรมเรื่อง “การสรางแผนที่ความคิด” (Mind Mapping) 
เปนโครงการที่สงเสริมใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องการสราง
แผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ใหสามารถนําไปประยุกตใชกับการ
เรียน การทํางาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

แนบสกอ.3.1/20) 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
     วิทยาลัยมีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา ดังน้ี 
     ระดับปริญญาตรีมีการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาและมีเว็บไซตของ
โครงการฯ สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนเปนประโยชนตอศิษยเกา 
อีกทั้งยังมีเครือขายสังคมออนไลน Facebook ของโครงการฯ เพ่ือเปน
ชองทางการในการประชาสัมพันธและการใหบริการขอมูลขาวสารอีก
ชองทางหน่ึงที่สะดวกและรวดเร็ว เชน ขอมูลกิจกรรมการสัมมนา
วิชาการ ขาวสารวิชาการเก่ียวของกับสาขาวิชา 
     ระดับบัณฑิตศึกษาหนาเว็บไซตของโครงการปริญญาโทและโครงการ
ปริญญาเอกมีการลงขาวสารขอมูลตาง ๆ ที่นาสนใจเปนระยะ ๆ ไดแก
ขาวสารทุนการศึกษาตาง ๆ ทุนวิจัยตาง ๆ และการเชิญชวนเขารวม
โครงการบริการ วิชาการต า ง  ๆ  และมีการแจ งข าวทาง  E-mail 
นอกเหนือจากการใหขอมูลขาวสารทางเว็ปไซตของวิทยาลัยแลว  
โครงการปริญญาเอก  ยังมีการต้ังกลุมใน Facebook เพ่ือเปนชองทางใน
การติดตอสื่อสารและประชาสัมพันธขาวตางๆ ระหวางโครงการฯ กับ
นักศึกษาท้ังศิษยเกาและศิษยปจจุบัน  โดยมีการแจงขาวสารตางๆ อยาง
สม่ําเสมอ 

 
 
 
1.การจัดทําฐานขอมูลบัณฑิต   
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/21)   
2.หนาเว็บไซต facecook ของฝายการ
นักศึกษาและฝายวิชาการ วิทยาลัยสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/22)   
3. เว็บไซตวิทยาลัยสหวิทยาการ 
(www.cislampang.com)  
 (เอกสารแนบ สกอ.3.1/23)   
4. หนาเว็บไซตของโครงการปริญญา
โท-เอก (เอกสารแนบ สกอ3.1/24) 
5. ตัวอยางการประชาสัมพันธทาง 
Facebook  ช่ือ  Ph.D.Integrated 
Science@Thammasat University 
(เอกสารแนบ สกอ3.1/25) 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
       วิทยาลัยมีการดําเนินการ ดังน้ี  
        มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหนักศึกษา
โดย มีกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือใหศิษยเกามีสวนเขารวมสัมมนาใน
โครงการ “ธรรมศาสตรตลาดวิชาการสหวิทยาการ” เพ่ือเปนการพัฒนา
ความรูและประสบการณใหศิษยเกาเปนระยะๆ อีกทั้งยังเปนชองทางที่ให
ศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรูและประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ  
        นอกจากนี้เวทีสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ

 
 
1 .  บั น ทึ ก ข อ ค ว า ม ข อ อ นุ มั ติ
งบประมาณและโครงการ โครงการ 
“ธรรมศาสตร ตล าด วิช าก ารสห
วิทยาการ” ภาคการศึกษาที่ 2/2553  
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/26)   
2. โครงการเวทีสรางการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนา
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

พัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 
ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการ  ตามพันธกิจของสถาบันโดย 
นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบันได
มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการสังคมศาสตร วิทยาลัยสห
วิทยาการ   
        รวมถึงมีการใหขอมูลขาวสารทางเว็ปไซตของวิทยาลัยและทาง 
Facebook ที่แสดงกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหความรูแกนักศึกษา  ศิษยเกา  และ
ผูสนใจทั่วไป  ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาความรู  ในระดับ
บัณฑิตศึกษาไดมีการจัดโครงการอบเรื่อง “การสรางแผนท่ีความคิด” 
(Mind Mapping) เปนโครงการที่สงเสริมใหผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจเรื่องการสรางแผนที่ความคิด (Mind Mapping) และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการเรียน การทํางาน ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งน้ี
กลุมเปาหมายคือนักศึกษาและศิษยเกา ซึ่งจะเปนผูที่ไดรับความรูพัฒนา
ความรูและประสบการณ การเช่ือมโยงผลงานวิจัยและงานวิชาการ   

หลักสูตรและการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ศิษยเกา 
ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต  แ ล ะ ผู ใ ช บ ริ ก า ร   
ตามพันธกิจของสถาบัน  
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/27)   
3 . โคร งก า รก า รประช าสั ม พันธ
ห ลั ก สู ต ร  1 4  ป  ส ห วิ ท ย า ก า ร
ธรรมศาสตรประกาศนาม 
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/28)   
4. ตัวอยางหนาเว็ปไซตและ Facebook  
ประชาสัมพันธ กิจกรรมตางๆและ
ขอมูลขาวสารดานวิชาการ (เอกสาร
แนบ สกอ.3.1/29)   
5.โครงการอบรมเรื่อง “การสรางแผน
ที่ความคิด” (Mind Mapping)  (เอกสาร
แนบสกอ.3.1/30) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
     ในปการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรีมีการจัดทํา “แบบประเมินความ
พึงพอใจตอการใหบริการระบบกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร” เพ่ือทําการประเมินคุณภาพของการบริการขอ 1-3 ที่ผาน
มาของโครงการฯตลอดปการศึกษา 2555 ผลที่ไดจาก พบวาทุกขอได
คะแนนสูงกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
      และนอกจากน้ีทางโครงการปริญญาตรีมีระบบการติดตามประเมินผล
การฝกประสบการณทางวิชาชีพ โดยมีการประเมิน ๒ สวน คือ  
     (1) การใหองคกร/หนวยงาน/มูลนิธิ/อื่นๆประเมินนักศึกษาที่เขารับ
การฝกประสบการทางวิชาชีพขององคกรหรือหนวยงานน้ันๆ 
     (2) การใหอาจารยผูสอนประเมินนักศึกษาที่ เขารับการฝก
ประสบการณทางวิชาชีพโดยใชหลักเกณฑการประเมินของรายวิชา สส.
381 ฝกประสบการณการจัดการทางวัฒนธรรม 

เพ่ือจะไดนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลง
ฝกประสบการณทางวิชาชีพที่เหมาะสมแกนักศึกษาตอไป                 

 
 
1แบบฟอรมตัวบงช้ีสกอ. 3.1 
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/31)   
2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอ
การใหบริการระบบกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร ปการศึกษา 2555  
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/32)   
3.แบบประเมินการฝกงาน (สําหรับ
องคกร /หน วยงาน /มูล นิธิ /อื่ นๆ ) 
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/33)   
4.แบบประเมินการฝกงาน (สําหรับ
อาจารย (เอกสารแนบ สกอ.3.1/34)   

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลใน  
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

การพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษา 
      จากผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการระบบกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารของวิทยาลัยน้ันมีการนําผลการ
ประเมินเขาในที่ประชุมฝายการเพ่ือเสนอใหผูที่เ ก่ียวของทราบ เพ่ือ
ปรึกษา หาแนวทางแกไขปญหาและขอบกพรองของการใหบริการระบบ
กลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร  เ พ่ือให เกิด
ผลสัมฤทธิ์ และเปนประโยชนตอนักศึกษา นอกจากน้ีแลวยังไดมีการ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา เพ่ือ
สนองความตองการของนักศึกษาในปการศึกษาตอไป 

 
 
1.รายงานการประชุมฝายการนักศึกษา
ครั้งที่ 1/2555   
(เอกสารแนบ สกอ.3.1/35)   
2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอ
การใหบริการระบบกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร ปการศึกษา 2555 
(เอกสารประกอบ สกอ.3.1/36)   
 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน   

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
7 ขอ 7  ขอ 5 คะแนน   

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้สกอ.3.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
2. ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ  
3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน.............6............ ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

วิทยาลัยมีการดําเนินการดังน้ี 
วิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการฝายการนักศึกษาเพื่อพิจารณาวางแผนการ

ดําเนินงานประจําปโดยนําปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสห
วิทยาการ มาเปนแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในการดําเนินงานคณะกรรมการนักศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
พรอมงบประมาณ การดําเนินการโครงการ การประเมินผล และรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  

สวนในระดับบัณฑิตศึกษาไดมีการจัดทําแผนการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ           

โดยมีโครงการการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติดังน้ี   

     1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม    
     ระดับปริญญาตรี มีการสงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาทางดานคุณธรรม

และจริยธรรมโดย การใหนักศึกษาจัดทําโครงการจิตอาสาใหแกนักศึกษาโดย
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา พรอมที่จะสรรคสรางความดีเพ่ือสังคมน้ัน 
นับเปนกาวใหมที่จะตองปลูกฝงเยาวชนไทยในวันน้ี ตองสรางเสริมบัณฑิตที่
เติบโตอยางมีคุณภาพเพ่ือสังคมโลกยุคใหม ดังน้ันโครงการปริญญาตรีจึงเห็น
ความสําคัญที่จะสงเสริมเยาวชนคนรุนใหมใหมีคุณคาและคุณภาพในสังคม จํานวน
ทั้งหมด 4  โครงการดังน้ี  

-โครงการ soc-sci go green  รักษาตนนํ้า คืนความชุมช่ืนสูผืนปา เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ชุมชนบานแมตาลนอย ตําบลเวียงตาล 

 
 
 
1.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นั กศึ กษ า ท่ี ส ง เ ส ริ ม ก า ร
เรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  ประจําปการศึกษา 
2555 ( เอกสารแนบ  สกอ .
3.2/1)   
2.แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
นักศึกษาท่ีสงเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/2) 
3.โครงการ soc-sci go green  
รักษาตนนํ้า คืนความชุมช่ืน
สู ผืนปา  เฉลิมพระเกียรติ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจาอยูหัว ณ ชุมชนบานแม
ตาลนอย  ตํ าบล เ วียงตาล 
อํ า เ ภอห า งฉั ต ร  จั งห วั ด
ลําปาง  
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/3)   
4.โครงการฮูกนอยจิตอาสา
ชวยเหลือผูพิการ 
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อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  
-โครงการฮูกนอยจิตอาสาชวยเหลือผูพิการ 
- โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน “พ่ีพานองชมของดีบานเฮา...เอามาเลน

หื้อกันฟง ณ โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง 
- โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน “ปลูกจิตสํานึกเยาวชน อ.หางฉัตร ไปดู

ของดีที่สถานีการเรียนรูหางฉัตร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง” 
     ระดับบัณฑิตศึกษามีการจัดโครงการสัมมนาวิชาการโครงการวิจัย 

“สรางแผนที่จริยศาสตร” เพ่ือพัฒนาบทความวิจัยที่อธิบายฐานความคิดทางจริย
ศาสตรเก่ียวกับการมีสติ การใชเหตุผลยับยั้งช่ังใจการตางตอบสนองทางศลีธรรม 
ความกตัญู การเคารพยอมรับ ความเปนอื่น และสถานะทางศีลธรรมของ
ครอบครัว อีกทั้งยังเปนการสะทอนแนวทางทางศีลธรรม (Moral approaches) ที่
หลากหลายในพุทธศาสนา ปรัชญา   

     1.2 ดานความรู 
     ระดับปริญญาตรี มีการไดสงเสริมใหนักศึกษามีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการ

คิดและการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี 
ตลอดจนกระบวนการตางๆสามารถเรียนรูดวยตนเองได โดยทางโครงการฯไดจัด
โครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษา ,โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม,
โครงการมัชฌิมนิเทศ, เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสวนที่นักศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลัก และทําการปรึกษา และหา
แนวทางในการแกไขปญหาในการทํากิจกรรมในครั้งตอๆไป เพ่ือใหกิจกรรม
พัฒนานักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ระดับบัณฑิตศึกษามีการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพ่ือใหนักศึกษา
ไดรับความรูขอมูลขาวสารและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

   1.3 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ   
    ระดับปริญญาตรี  มีการสงเสริมใหนักศึกษามีภาวะความเปนผูนํา 

ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบ ความสามารถในการทํางานเปน
กลุม ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และการเรียนรูดวยตนเอง โดยการ
สงเสริมใหนักศึกษา เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เกิดความคิดสรางสรรค 
เกิดการวางแผน และสรางเครือขายในการทํางานของนักศึกษา เชน สงนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมคายนักกิจกรรมรุนที่  6  และกิจกรรมถอดบทเรียน ,โครงการเขารวม
กิจกรรมเครือขายอาณาบริเวณศึกษาครั้งที่ 2 (Area Studies Network in Thailand II) 

 ระดับบัณฑิตศึกษาไดจัดโครงการบรรยายวิชาการเรื่อง “the Phusico-

(เอกสารแนบ สกอ.3.2/4)   
5.โครงการ เ วที กิ จกรรม
สงเสริมเยาวชนสืบทอดภูมิ
ปญญา “ละออนปลอยพลัง 
ภู มิ ป ญ ญ า ส ร า ง ส ร ร ค 
มหัศจรรยบานวังหมอ 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/5)   
6.โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน “พ่ีพานองชมของดี
บานเฮา...เอามาเลนหื้อกันฟง 
ณ โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร 
อ .ห า ง ฉั ต ร  จ . ลํ า ป า ง  ” 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/6)   
7.โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุ ม ช น  “ป ลู ก จิ ต สํ า นึ ก
เยาวชน อ.หางฉัตร ไปดูของ
ดีที่สถานีการเรียนรูหางฉัตร 
อ .ห า ง ฉั ต ร  จ . ลํ า ป า ง ” 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/7)   
8.โครงการสัมมนาวิชาการ
โครงการวิจัย “สรางแผนที่จ
ริยศาสตร” (เอกสารแนบ 
สกอ.3.2/8)   
9.โ ค ร ง ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ
นักศึกษาใหม โครงการศีกา
ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส ห
วิท ย า ก า ร สั ง ค ม ศ าสต ร 
วิ ท ย า ลั ย ส ห วิ ท ย า ก า ร 
ประจํ าปการศึกษา  2555 
(เอกสารแนบสกอ.3.2/9) 
1 0 .โคร งก า รปฐม นิ เทศ
นักศึกษาใหม (เอกสารแนบ
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Material Bases of Cosmopolitanism” เปนโครงการที่เสริมสรางองคความรูใน
เชิงสหวิทยาการอันเปนประโยชนตอนักศึกษาและสังคม และเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรูและประสบการณทางวิชาการในระดับนานาชาติระหวางผูทรงคุณวุณิ 
นักศึกษา และผูเขารวมสัมมนา 

1.4) มาตรฐานดานทักษะทางปญญา 
 ระดับปริญญาตรีไดมีการจัดโครงการอบรมผูนํานักศึกษาวิทยาลัยสห

วิทยาการ ประจําปการศึกษา 2555 เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมี
คุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งจะทําใหนักศึกษากลายเปนนักศึกษาที่มี
คุณภาพสืบไปเพ่ือใหนักศึกษาที่ไดเขารับการอบรม มีภาวะความเปนผูนํา และ
สามารถนํามาใชกับกระบวนการทํางานภายในคณะ การทํางานเปนทีม ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาใหคณะมีความเขมแข็ง ทั้งน้ีนักศึกษาที่เขารับการ
อบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานประกันคุณภาพและการเขียนโครงการ การ
ขออนุมัติโครงการ การจัดทําโครงการ ตลอดจนการสรุปและประเมินผลโครงการ 
ใหเปนไปดวยความถูกตอง 

ระดับบัณฑิตศึกษามีการจัดโครงการอบรมเรื่อง “การสรางแผนที่ความคิด 
(mind mapping)” ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะทางความคิดของนักศึกษาซึ่ง
นักศึกษาจะตองนําเสนอความคิดเพ่ือพัฒนาไปเปนหัวขอและโครงรางของ
วิทยานิพนธและไดรับการสงเสริมพัฒนาทักษะทางความคิดอยางเปนระบบ 

     
 1.5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความสามารถในการส่ือสาร ท้ังการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

มีการสงเสริมใหนักศึกษารวมกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมทางสังคม 
โดยใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลัก เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงกระบวนการการ
ทํางาน และมีประสบการณในการทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่งใหนักศึกษาเปนนักศึกษา
ที่มีคุณภาพ เชน โครงการ Open House, เปนตน 

   ระดับบัณฑิตศึกษาไดจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยของ
นักศึกษา:การเขียนทบทวนวรรณกรรมเพ่ือการวิจัย เปนการเพิ่มพูนความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการทบทวนวรรณกรรมใหแกนักศึกษา 

สกอ.3.2/10) 
 11.โครงการมัชฌิมนิเทศ 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/11)   
12.โครงการเขารวมกิจกรรม
เครือขายอาณาบริเวณศึกษา
ครั้งที่ 2 (Area Studies 
Network in Thailand II) 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/12)   
13.บันทึ กข อความขอส ง
รายช่ือนักศึกษาเขารวมนัก
กิจกรรมรุน 6 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/13)   
14.บันทึ กข อความขอส ง
ร าย ช่ือ นักศึ กษา เข า ร วม
กิจกรรมถอดบทเรียน 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/14)  
15.โครงการบรรยายวิชาการ
เรื่อง “the Phusico-Material 
Bases of Cosmopolitanism” 
 (เอกสารแนบ สกอ.3.2/15) 
16.โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ผู นํ า
นั ก ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลั ย ส ห
วิทยาการ ประจําปการศึกษา 
2555 ( เอกสารแนบ  สกอ .
3.2/16)   
17.โครงการอบรมเรื่อง “การ
สรางแผนที่ความคิด (mind 
mapping)” (เอกสารแนบ 
สกอ.3.2/17) 
19.โครงการสหวิทย Open 
House 2012   
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/18)   
2 0 . โค ร งก า รอบรม เ พ่ื อ
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พัฒนาทักษะการวิจัยของ
นักศึกษา:การเขียนทบทวน
วรรณกรรม เ พ่ือการ วิจั ย 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/20) 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
     วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษาดานการ
ประกันคุณภาพ และกําหนดเปาหมายและตัวบงช้ีความสําเร็จในการทํากิจกรรม
ของนักศึกษาโดยการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา  2555 และ
สัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาเพ่ือใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกคณะกรรมการนักศึกษา เพ่ือนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมของ
นักศึกษา   
      นอกจากนี้ในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ ไดจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมรุนที่ 11 ซึ่งใหความรูทั้งดานการเรียนการสอน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสหวิทยาการ  โดยมีการแจกเอกสารสรุปผล
การประกันคุณภาพของวิทยาลัยใหนักศึกษาทราบดวย  

 
 
1.โ ค ร ง ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2555 (เอกสารแนบ สกอ.
3.2/21)   
2 . โ ค ร ง ก า ร ป ฐ มนิ เ ท ศ
นั ก ศึ ก ษ า รุ น ที่  1 1  แ ล ะ
กําหนดการ ( 20 มิ.ย.55) 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/22) 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี 
และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้ 
        วิทยาลัยมีการดําเนินการดังน้ี     
        ระดับปริญญาตรีไดมีการดําเนินการสงเสริมใหนักศึกษา 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
     โครงการฯมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานทักษะการ

ประกันคุณภาพมาใชในการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงคในการ
พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เชน โครงการสัมมนา
คณะกรรมการนักศึกษา  

 - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
     โครงการฯไดสงและนักศึกษาเขารวมกิจกรรมกีฬาโดมแกวเกมส และ

กีฬา  9 สถาบัน ซึ่งถือเปนการเช่ือมความสัมพันธระหวางคณะ และภายในคณะ 
และระหวางมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกลาวมีการเวียนเปนเจาภาพในแตละป โดยท่ี
ฝายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปางเปนผูจัด 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
-โครงการ soc-sci go green  รักษาตนนํ้า คืนความชุมช่ืนสูผืนปา เฉลิม

 
 
 
 
 
1.โครงการสมัมนา
คณะกรรมการนักศึกษา 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/23)   
 
2.โครงการโดมแกวเกมส 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/24)   
3.รูปโครงการโดมแกวเกมส 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/25)   
4.โครงการ soc-sci go green  
รักษาตนนํ้า คืนความชุมช่ืน
สูผืนปา เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ชุมชนบานแมตาลนอย ตําบลเวียงตาล 
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  

-โครงการฮูกนอยจิตอาสาชวยเหลือผูพิการ 
- โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน “พ่ีพานองชมของดีบานเฮา...เอามาเลน

หื้อกันฟง ณ โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง 
- โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน “ปลูกจิตสํานึกเยาวชน อ.หางฉัตร ไปดู

ของดีที่สถานีการเรียนรูหางฉัตร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง” 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
โครงการไดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมคุณธรรมใหแกนักศึกษา โดยการให

นักศึกษาสงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมที่เปนจิตอาสาเพ่ือใหนักศึกษาไดมีความ
ตระหนักในการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม มีทั้งหมด 4 โครงการ
ดังน้ี  

-โครงการ soc-sci go green  รักษาตนนํ้า คืนความชุมช่ืนสูผืนปาเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ชุมชนบานแมตาลนอย ตําบลเวียงตาล 
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  

-โครงการฮูกนอยจิตอาสาชวยเหลือผูพิการ 
- โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน “พ่ีพานองชมของดีบานเฮา...เอามาเลน

หื้อกันฟง ณ โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง 
- โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน “ปลูกจิตสํานึกเยาวชน อ.หางฉัตร ไปดู

ของดีที่สถานีการเรียนรูหางฉัตร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง” 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการทองถ่ินสัมพันธ มีทั้งหมด 3 โครงการยอยดังน้ี  
1.โครงการเวทีกิจกรรมสงเสริมเยาวชนสืบทอดภูมิปญญา “ละออนปลอย 

พลัง ภูมิปญญาสรางสรรค มหัศจรรยบานวังหมอ  
2.โครงการคืนสีสันแดถนนวัฒนธรรม  
3.กิจกรรมสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน “กาดผญาคนหางฉัตร”  

สวนในระดับบัณฑิตศึกษาน้ันไดมีการดําเนินโครงการจํานวน 2 โครงการ 
คือ โครงการ  

1.โครงการอบรมเร่ือง “การสรางแผนที่ความคิด”(Mind mapping) 
 2. โครงการสัมมนาวิชาการโครงการวิจัย “สรางแผนที่จริยศาสตร” 

เจาอยูหัว ณ ชุมชนบานแม
ตาลนอย ตําบลเวียงตาล 
อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลําปาง  
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/26)   
5.โครงการฮูกนอยจิตอาสา
ชวยเหลือผูพิการ 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/27)   
6.รูปถายโครงการฮูกนอยจิต
อาสาชวยเหลือผูพิการ 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/28)   
7.โครงการ soc-sci go green  
รักษาตนนํ้า คืนความชุมช่ืน
สู ผืนปา  เฉลิมพระเกียรติ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจาอยูหัว ณ ชุมชนบานแม
ตาลนอย  ตํ าบล เ วียงตาล 
อํ า เ ภอห า งฉั ต ร  จั งห วั ด
ลําปาง (เอกสารแนบ สกอ.
3.2/29)   
8.โครงการฮูกนอยจิตอาสา
ชวยเหลือผูพิการ 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/30)   
9.โครงการ เ วที กิ จกรรม
สงเสริมเยาวชนสืบทอดภูมิ
ปญญา “ละออนปลอยพลัง 
ภู มิ ป ญ ญ า ส ร า ง ส ร ร ค 
มหัศจรรยบานวังหมอ 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/31)   
 10.โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน “พ่ีพานองชมของดี
บานเฮา...เอามาเลนหื้อกันฟง 
ณ โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

อ .ห า ง ฉั ต ร  จ . ลํ า ป า ง  ” 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/32)   
11.โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน “ปลูกจิตสํานึก
เยาวชน อ.หางฉัตร ไปดูของ
ดีที่สถานีการเรียนรูหางฉัตร 
อ.หางฉัตร จ.ลําปาง (เอกสาร
แนบ สกอ.3.2/33)   
7.โครงการเวทีกิจกรรม
สงเสริมเยาวชนสืบทอดภูมิ
ปญญา “ละออนปลอยพลัง 
ภูมิปญญาสรางสรรค 
มหัศจรรยบานวังหมอ 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/34)   
8.โครงการคืนสีสันแดถนน
วัฒนธรรม 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/35)   
9.กิจกรรมสืบสานภูมิปญญา
ทองถ่ิน  “กาดผญาคนหาง
ฉัตร” (เอกสารแนบ สกอ.
3.2/36)   
10.โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน “พ่ีพานองชมของดี
บานเฮา...เอามาเลนหื้อกันฟง 
ณ โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร 
อ.หางฉัตร จ.ลําปาง  
” (เอกสารแนบ สกอ.3.2/37)   
11.โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน “ปลูกจิตสํานึกเยาวชน 
อ.หางฉัตร ไปดูของดีที่สถานี
การเรียนรูหางฉัตร อ.หาง
ฉัตร จ.ลําปาง” (เอกสารแนบ 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

สกอ.3.2/38)   
10.แบบฟอรมตัวบงช้ีสกอ. 
3.2 ( เ อ กส า ร แนบ  สกอ .
3.2/39) 
11.แบบฟอรมมธ.1 (เอกสาร
แนบ สกอ.3.2/40)   
1 2 .โครงการอบรม เรื่ อ ง 
“ก า ร ส ร า ง แ ผ น ที่
ความคิด”(Mind mapping) 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/41) 
13. โครงการสัมมนาวิชาการ
โครงการวิจัย “สรางแผนที่จ
ริยศาสตร” (เอกสารแนบ 
สกอ.3.2/42) 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 
      ระดับปริญญาตรีมีการสนับสนุนงบประมาณและคาใชจายการเขารวมกิจกรรม
เครือขายอาณาบริเวณศึกษาครั้งที่ 2 (Area Studies Network in Thailand II) เพ่ือ
สงเสริมใหนักศึกษามีกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายทั้งภายในและนอกสถาบันรวมกัน
นอกจากน้ีแลวในการการดําเนินโครงการดังกลาวยังทําใหนักศึกษาที่เขารวม
โครงการมีทักษะทางดานการประกันคุณภาพโดยกอใหเกิดการดําเนินงานแบบ 
PDCA  

 
 
1.โครงการกิจกรรมเครือขาย
อาณาบริเวณศึกษาครั้งที่ 2 
(Area Studies Network in 
Thailand II) (เอกสารแนบ 
สกอ.3.2/43)   

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
       วิทยาลัยมีการสรุปประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา ตามแผนการกําหนดเปาหมายและ
ตัวช้ีวัดเพ่ือใหสามารถประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการได
ชัดเจนมากขึ้น  

 
 
1.สรุปผลการประเมินฝาย
การนักศึกษาและ
ขอเสนอแนะประจําป
การศึกษา 2555 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/44)   

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 
      จากผลการประเมินดังกลาวพบวามีคาเฉล่ียความพึงพอใจอยูในระดับเกณฑดี 

 
 
1.ผลการประเมินแผนฝาย



99 

รายงานการประเมินตนเอง                                   
               วิทยาลัยสหวิทยาการ ปการศึกษา 2555  

                                                                                                                                                                          
 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

คณะกรรมการฝายการนักศึกษาจึงไดนําผลการประเมินตามแผนพัฒนานักศึกษา 
เพ่ือนําไปพิจารณาดานการจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2556 ตอไป โดยการปรับ
แผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาในทุกๆดานเพ่ือใหสอดคลองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิตอไป   
     
 

การและขอเสนอแนะ 
ประจําปการศึกษา 2555 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/45)   
2 .แผนการป รับปรุ งก าร
ดําเนินงานเพ่ือนําไปจัดทํา
แผนในปการศึกษา 2556 
(เอกสารแนบ สกอ.3.2/46)   

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ  3 ขอ  3 คะแนน   

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน   

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้ มธ.6: รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวนกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
3. เกณฑการประเมิน : 

โดยการแปลงรอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมดเปนคะแนนระหวาง 0 - 5  
คารอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ :  
4.1 คํานวณคารอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวนกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 

6 
X 100 = 27.27 

22 

 4.2 แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนทีได = 18.1  

27.27 
X 5 = 6.82 

20  

5. ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

   ในป 2555 กิจกรรมจิตอาสามีทั้งหมด 6  กิจกรรมจากทั้งหมด 22  กิจกรรม คิด
เปนรอยละ 27.27  เมื่อเทียบ 5 คะแนน จะไดคะแนนประเมินเทากับ  6.82  
 

1.โครงการ soc-sci go green  
รักษาตนนํ้า คืนความชุมช่ืน
สู ผืนปา  เฉลิมพระเกียรติ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจาอยูหัว ณ ชุมชนบานแม
ตาลนอย  ตําบลเวียงตาล 
อํ า เภอห า งฉัตร  จั งห วัด
ลําปาง  
(เอกสารประกอบ มธ.6/1)   
2.โครงการฮูกนอยจิตอาสา
ชวยเหลือผูพิการ 
(เอกสารประกอบ มธ.6/2)   
3.โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน “พ่ีพานองชมของดี
บานเฮา...เอามาเลนหื้อกันฟง 
ณ โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร 
อ.หางฉัตร จ.ลําปาง  
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

(เอกสารประกอบ มธ.6/3)   
4.โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุ ม ชน  “ป ลู ก จิ ต สํ า นึ ก
เยาวชน อ.หางฉัตร ไปดูของ
ดีที่สถานีการเรียนรูหางฉัตร 
อ.หางฉัตร จ.ลําปาง” 
(เอกสารประกอบ มธ.6/4)  
  5.โครงการเวทีกิจกรรม
สงเสริมเยาวชนสืบทอดภูมิ
ปญญา “ละออนปลอยพลัง 
ภู มิ ป ญ ญ า ส ร า ง ส ร ร ค 
มหัศจรรยบานวังหมอ 
 (เอกสารประกอบ มธ.6/5) 
6.โ ค ร ง ก า รสื บส าน ภู มิ
ปญญาทองถ่ิน “กาดผญาคน
หางฉัตร” 
(เอกสารประกอบ มธ.6/6) 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 16.67 รอยละ 19.05 5 คะแนน   

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 20 รอยละ 18.18 4.55 คะแนน   

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 20 รอยละ 27.27 5 คะแนน  
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องคประกอบที่ 4  การวิจัย 

 
                   ในองคประกอบที่ 4 การวิจัย มีตัวบงช้ีทั้งหมด 7 ตัวบงช้ี วิทยาลัยสหวิทยาการ ไดดําเนินการจํานวน 7 ตัว
บงช้ี  โดยแบงเปนตัวบงช้ีของ สกอ. 3 ตัวบงช้ี  ตัวบงช้ีของ สมศ. 3 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ีของ มธ .1 ตัวบงช้ี รวมคะแนน
เฉล่ียตามตัวบงช้ีของ สกอ.สมศ. และ มธ.คะแนนเฉล่ียรวมเทากับ 4.03  
 

คะแนนตามตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 4  การวิจัย 
 

จํานวน 7 ตัวบงชี้  ประกอบดวย  

ตัวบงช้ีที่ 
ตัวบงช้ี 

สกอ. สมศ. มธ. 
สกอ. 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5   
สกอ.4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

5  
 

สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

5  
 

สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  5  
สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  5  
สมศ.7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ  5  
มธ.7 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน
ฐานขอมูล Scopus และ Web of science ตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา  

  
2.08 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 4 สกอ. 5   

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 4 สมศ.  5  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 4 มธ.   2.08 

รวมคะแนนตามองคประกอบท่ี 4 4.58 

  
ตาราง คะแนนตามตัวบงช้ีในองคประกอบที่ 4 การวิจัย 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. ตัวบงชี้สกอ.4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน............6............. ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 
          วิทยาลัยสหวิทยาการ ไดแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย
วิทยาลัยสหวิทยาการ  และไดมีการประชุมเพ่ือจัดทําแผนการใชเงินใน
กองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ ใหสอดคลองกับการดําเนินงานดานการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยและเช่ือมโยงกับหลักสูตรที่เปดสอนในวิทยาลัย   
สหวิทยาการ 
          สวนโครงการปริญญาตรี มีการจัดต้ัง คณะกรรมการคณะกรรมการ
ศูนยศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง เพ่ือรับผิดชอบและดําเนินงาน
ดานวิจัย  บริการวิชาการ โดยคณะกรรมการฯ มีการประชุมเพ่ือพิจารณา 
วางแผนงานดานวิจัยและบริการวิชาการ และมีงบประมาณสนับสนุนดาน
วิจยัและบริการวิชาการ ดังน้ี 
     1. งบสนับสนุนการวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย  
     2. โครงการจัดทําวารสารสหวิทยาการ 
     3. โครงการบริการวิชาการ 
     4. โครงการวิจัยของคณาจารยและโครงการผลิตหนังสือและตําราเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

     1.คําสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการที่ 
49/2555  และ 119/2555 เรื่องแตงต้ัง
คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/1) 
     2.รายงานการประชุมเพ่ือจัดทํา
แ ผ น ก า ร ใ ช เ งิ น ก อ ง ทุ น วิ จั ย
วิทยาลัยสหวิทยาการ  
 (เอกสารประกอบ สกอ.4.1/2) 
      3. แผนการดําเนินงานดานวิจัย
ของ มธ. ป 2555 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/3) 
       4 .แผนการ ดํ า เ นินง านและ
แ ผ น ก า ร ใ ช จ า ย ก อ ง ทุ น วิ จั ย
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/4) 
     5.แผนยุทธศาสตรปงบประมาณ 
2555 (เอกสารประกอบ สกอ.4.1/5) 
6.แผนงานวิจัย  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/6) 
7.แผนปฏิบัติงานดานวิจัย 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/7) 
8.คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการศูนย
ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุมแมนํ้า
โขง (เอกสารประกอบ สกอ.4.1/8) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

9.งบประมาณรายจายจากรายได
พิเศษ  ปงบประมาณ  2555 (แผน
งานวิจัย)  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/9) 
10.เอกสารการแจงการจัดสรรทุน
วิจัยประจําปงบประมาณ 2555  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/10) 
1 1 .ส รุ ป ก า ร ร า ย ง า น จํ า น ว น
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน
ประจําปงบประมาณ 2555 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/11) 
12.ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะก ร ร มก า ร ศู น ย ศึ ก ษ า สห
วิทยาการภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ครั้งที่ 
3 /2555  วันที่  5  ก .ค . 2555  และ
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555 
วันที่ 4 ตุลาคม 2555  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/12) 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียน
การสอน 
  วิทยาลัยสหวิทยาการ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการ
สอนดังตอน้ี  
      ระดับบัณฑิตศึกษา     
     ในแผนการศึกษารายวิชา สห.832 สัมมนาการศึกษาการพัฒนา ในสวน
ของเอกสารอางอิง ซึ่งมีงานวิจัยของ อ.ดร.ภาคภูมิ  ทิพคุณ ไดนําไปใชใน
การเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวไวดวย 
       ระดับปริญญาตร ี
     ปการศึกษา 2555 โครงการปริญญาตรีไดบูรณาการกระบวนการวิจัยกับ
การเรียนการสอน ดังตอไปน้ี 
   1. กําหนดให นักศึกษาปริญญาตรี เขาฟงการบรรยายงานวิจัยของอาจารย  
    -  กิจกรรม : โครงการอบรมความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ในหัวขอ 
งานวิจัยเรื่อง “บรรษัทขามชาติจีนในลาวและเวียดนาม”  โดย อ.ดร.พิทยา 
สุวคันธ และ งานวิจัยเรื่อง “วิหารเมืองนานและวิหารเมืองหลวงพระบาง: 

1. แผนการสอนวิชา สห.832   
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/13)  
 2. โครงการอบรมความรูเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/14) 
   3. รายช่ือนักศึกษาที่เขาฟงบรรยาย
โครงการอบรมความรู เ ก่ี ยว กับ
ป ร ะ ช า คมอ า เ ซี ย น  ใ นหั ว ข อ 
งานวิจัยเรื่อง “บรรษัทขามชาติจีน
ในลาวและเวียดนาม”  โดย อ.ดร.
พิทยา สุวคันธ และ งานวิจัยเรื่อง 
“วิหารเมืองนานและวิหารเมือง
หลวงพระบาง:  รูปแบบคติความ
เช่ือ”  โดย อาจารยชัยวุฒิ บุญอเนก 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/15) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

รูปแบบคติความเช่ือ”  โดย อาจารยชัยวุฒิ บุญเอนก 
    - กิจกรรม  โครงการ  :  สัมมนาวิชาการเ น่ืองในโอกาส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ครบรอบ 20 ป ในวันที่ 7 ธันวาคม 
2555 (โดยใหนักศึกษาเขาฟงการนําเสนอบทความวิจัยของคณาจารย) 
          2. การจัดกิจกรรมใหเสนอผลงานวิจัย (ระดับช้ันปริญญาตรี) และเขา
รวมฟงการนําเสนอผลงานวิจัย  
          - กิจกรรม โครงการ : สัมมนาประกวดภาคภาคนิพนธดีเดน ประจําป
การศึกษา 2554    
          - กิจกรรม  โครงการ  : สัมมนาวิชาการเน่ืองในโอกาส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ครบรอบ 20 ป ในวันที่ 7 ธันวาคม 
2555   
        3.สงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหน่ึงของ
เน้ือหาในการจัดการเรียนการสอน  ดังตอไปน้ี 
          - งานวิจัยเรื่อง บรรษัทขามชาติจีนในลาวและเวียดนาม (อ.ดร.พิทยา 
สุวคันธ) ใชเปนเน้ือหาประกอบรายวิชา สส.431 การคาและการลงทุนของ
กลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง  
            - งานวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการการขัดเกลาทางสังคมของ
ประเทศญี่ปุนที่สงผลตอการเผชิญภาวะวิกฤติ (รศ.สายฝน สุเอียนทรเมธี) 
ใชเปนเน้ือหาประกอบรายวิชา สส.343 กุลมองคกรและเครือขายทางสังคม 
            - งานวิจัยเรื่อง ภูมินามของหมูบานในจังหวัดลําปาง และภูมินาม
ของหมูบานในจังหวัดลําพูน (อ.โอฬาร รัตนภักดี) ใชเปนเน้ือหาประกอบ
รายวิชา สส. 341 คติชนวิทยา สส. 392 วิธีปฏิบัติในการจัดกิจกรรมสําหรับ
ชุมชน  
 

   4.โครงการ : สัมมนาวิชาการเน่ือง
ในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยลําปาง ครบรอบ 20 ป 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/16) 
5.รายช่ือนักศึกษาที่เขารวมฟงการ
นําเสนอผลงานวิชาการในโครงการ: 
สัมมนาวิชาการเ น่ืองในโอกาส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนย
ลําปาง ครบรอบ 20 ป 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/17) 
6.เอกสารประกอบการบรรยาย สส.
431 การคาและการลงทุนของกลุม
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/18) 
 7.เอกสารประกอบการบรรยายสส.
343 กุลมองคกรและเครือขายทาง
สังคม 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/19) 
   8.เอกสารประกอบการบรรยาย
สส. 341 คติชนวิทยา และ สส. 392 
วิธีปฏิบัติในการจัดกิจกรรมสําหรับ
ชุมชน  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/20) 
 
 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
      วิทยาลัยสหวิทยาการ มีการสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย และสงเสริม
การตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติ  โดยมีแผนการดําเนินงานและ
แผนการใชจายกองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ ทั้งน้ีไดจัดสรรทุนวิจัย 
และทุนนําเสนองานวิจัยในตางประเทศ  และวิทยาลัยสหวิทยาการ   
กําลังดําเนินการจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชวยพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยใหกับคณาจารยและนักศึกษา และมีการจัดสงเอกสารจรรยาบรรณ

1.แบบฟอรมตัวบงชี้สกอ. 4.1 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/21) 
2.แผนการดําเนินงานและแผนการ
ใช จ า ยกองทุน วิจั ย วิทยา ลัยสห
วิทยาการ  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/22) 
3.แผนเทคโนโลยีสารสนเทศของ
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การวิจัยใหแกคณาจารยทุก ๆ คน   
     รวมถึงมีการ  กําหนดใหคณาจารยทํ า วิจั ยตามพันธกิจโดยระบ ุ  
ในเง่ือนไขการตอสัญญาจาง ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่และการประเมินเพ่ือตอ
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งระบุในเกณฑที่ใชในการประเมิน
ทดลองปฏิบัติหนาที่และการประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง ดานงานวิชาการ 
งานวิจัย  ทั้งน้ีมีงบประมาณสนับสนุนคณาจารยดานวิจัยโดยมีงบประมาณ
สนับสนุนในโครงการวิจัยของคณาจารยและโครงการผลิตหนังสือและ
ตําราเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน เปนจํานวนเงิน 720,000 บาท และมี
การสงเสริมใหคณาจารยที่มีผลงานวิจัยนําผลงานไปเผยแพรในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยมีงบประมาณสนับสนุน 200,000 บาท  
    ตลอดจน ไดสงเสริมพัฒนาสมรรถนะคณาจารยดานวิจัยโดย  อาจารย
ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทนักวิจัยรุนใหม จากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (อ.ศิวริน เลิศภูษิต : งานวิจัยเรื่อง กระบวนการ
ขามรัฐจีนที่สงผลกระทบดานเศรษฐกิจสังคมตอชุมชนคนลาวในบอเต็น) 
และนักวิจัยรุนใหมไดนําผลงานวิจัยเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
อาทิ เชน เขารวมสัมมนาวิชาการเน่ืองในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยลําปาง ครบรอบ 20 ป  
     ทั้งน้ีไดจัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยและการเขียน
บทความวิจัยเพ่ือเผยแพรแกคณาจารย ไหความรูดานจรรยาบรรณนักวิจัย
โดยเผยแพรผานเว็บไวน www.cislampamg.com และอาจารยใหมไดเขา
รวมการการสัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ซึ่งมีการเผยแพร   
ใหความรูดานจรรยาบรรณนักวิจัยดวย  
       วิทยาลัยฯ ไดสรางแรงจูงใจใหแกอาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ 
อาจารยที่ ไดรับรางวัลนักวิจัย ดี เดน  โดยมีการยกยองในที่ประชุม
ประจําเดือน การประกาศเชิดชูผานบอรดประชาสัมพันธและเว็บไซต 
www.cislampang.com    

 

วิทยาลัยฯ 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/23) 
4.เอกสารจรรยาบรรณการวิจัยของ
สภาวิจัยแหงชาติ 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/24) 
4.ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ทดลอ งป ฏิบั ติ หน า ที่ แ ล ะ ก า ร
ประเมินเพ่ือตอสัญญาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/25) 
5.งบประมาณรายจายจากรายได
พิ เ ศ ษ  ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  2555 
(โครงการปริญญาตรี)  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/26) 
6.บันทึกการสนับสนุนงบประมาณ
ในการทําวิจัยของคณาจารยและ
สนับสนุนงบประมาณในการผลิต
หนังสือและตําราเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 
2555  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/27) 
   7.สัญญาทุนวิจัย ประเภทนักวิจัย
รุ น ใ ห ม  จ า ก ก อ ง ทุ น วิ จั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (อ.ศิวริน 
เ ลิ ศ ภู ษิ ต  :  ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง 
กระบวนการข ามรัฐจีนที่ส งผล
กระทบด านเศรษฐกิจสั งคมตอ
ชุมชนคนลาวในบอเต็น 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/28) 
    8.หนังสืองานสัมมนาวิชาการ
เรื่อง สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กับการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย  
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/29) 
9.โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทําวิจัยและการเขียนบทความ
วิจัยเพ่ือเผยแพรแกคณาจารย 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/30) 
10.ความรูดานจรรยาบรรณนักวิจัย
เ ผ ย แ พ ร ผ า น เ ว็ บ ไ ว น 
www.cislampamg.com 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/31) 
 11.ภาพถายการยกยองในที่ประชุม
ประจําเดือน การประกาศเชิดชูผาน
บอรดประชาสัมพันธและเว็บไซต 
www.cislampang.com    
  (เอกสารประกอบ สกอ.4.1/32) 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
        วิทยาลัยสหวิทยาการไดจัดต้ังกองทุนสงเสริมงานวิจัยตามระเบียบ มธ.
วาดวยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย มธ. พ.ศ.2555 และไดมีคําสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย  นอกจากน้ีวิทยาลัยฯ ไดจัดสรร
งบประมาณรายจ ายจากรายไดหน วยงานในกํา กับมหา วิทยาลั ย 
ปงบประมาณ 2555  เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยและผลิตผลงานวิชาการอีก
ดวย 
          การจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2555 เพ่ือสนับสนุนงบประมาณใน
การทําวิจัยของคณาจารยและบุคลากรดังน้ี 

    1)สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยของคณาจารย เปนจํานวน
เงิน 600,000 บาท 
     2)สนับสนุนงบประมาณการผลิตหนังสือและตําราเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท 
    3)สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน   
เปนจํานวนเงิน 120,000 บาท  
      4)สนับสนุนงบประมาณการนําเสนผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ เปนจํานวนเงิน 200,000 บาท 

นอกจากน้ีคณาจารยยังไดรับงบประมาณสนับสนุนวิจัยจากหนวยงาน
ภายในและภายนอกดังน้ี 

1. ระเบียบ มธ.วาดวยการบริหาร
งานวิจัยและกองทุนวิจัย มธ.พ.ศ.
2555 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/33) 
2.  คําสั่ ง วิทยาลัยสหวิทยาการที่ 
49/2555 และ 119/2555 เรื่องแตงต้ัง
คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/34) 
3 .  บั น ทึ ก ข อ ค ว า ม ที่  ศ ธ .
0516.46/746 ลว.18 ก.ย.55  เรื่อง ขอ
สงแบบโครงการวิจัยประกอบการ
เสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัยและ
แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพหนังสือ/ตํารา ประจําป 2555 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/35) 
4.งบประมาณรายจายจากรายได
พิเศษ  ปงบประมาณ  2555 (แผน
งานวิจัย)  
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งบวิจัยภายใน 
- คณาจารยโครงการปริญญาตรีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 3 โครงการ รวมเปนจํานวนเงิน 
348,060 บาท 

 งบวิจัยภายนอก  
- คณาจารยโครงการปริญญาตรีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก 

จํานวน 4 โครงการ รวมเปนจํานวนเงิน 2,240,042 บาท 
  

(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/36) 
5. บันทึก โครงการศึกษาศิลปศาสต
บัณฑิตฯ ที่ ศธ 0516.46(1)/568 ลง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขอ
อ นุมั ติ โอนงบประมาณ  ครั้ งที่ 
1/2555  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/37) 
6.สัญญางานวิจัยของอาจารยที่ไดรับ
ทุนวิจัยภายในและภายนอก ปงบ 
2555  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/38) 
 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณ
ของสถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 
          - หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนย
ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
          - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
          - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ 
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย 
          - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
     วิทยาลัยสหวิทยาการ มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ดังน้ี 
       1.วิทยาลัยสหวิทยาการไดจัดต้ังศูนยศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุมแมนํ้า
โขง  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาวิจัยในเชิงสหวิทยาการ 
      2.มีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย วิทยาลัยสหวิทยาการ    
      3. มธ.มีหองสมุดและระบบ Internet ที่สนับสนุนตอการทําวิจัย 
       4.มีคอมพิวเตอรบริการบุคลากรและนักศึกษาอยางเพียงพอและมีระบบ 
WIFI อยางทั่วถึง  
       5.โครงการปริญญาเอกไดเชิญผูทรงคุณวุฒิชาวตางประเทศมาชวย
บรรยาย คือ Prof. Pheng Cheah จาก University of California, Berkeley เมื่อ

 1 คําสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการแตงต้ัง
คณะก ร ร มก า ร ศู น ย ศึ ก ษ า สห
วิทยาการภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/39) 
2. หนาจอฐานขอมูลออนไลนที่มี
บริการในสํานักหอสมุด 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/40) 
3. เอกสารเชิญ Prof. Pheng Cheah 
มาบรรยาย 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/41) 
4.รายช่ืออาจารยที่เขารวมโครงการ 
“High Touch Research Camp” และ
เ อกส า รประกอบกา ร เ ข า ร ว ม
โครงการ 
 (เอกสารประกอบ สกอ.4.1/42) 
   5.ภาพถายหองสมุดบุญชูตรีทอง 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/43) 
     6 .แบบฟอรมการ ยืมอุปกรณ 
Notebook/ก ล อ ง ถ า ย รู ป /ก ล อ ง
บันทึกภาพ/เครื่องอัดเสียง 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

วันที่ 11 มกราคม 2556 
      นอกจากน้ีในระดับ โครงการปริญญาตรีมีการสนับสนุนพันธกิจดาน
การวิจัย ดังน้ี 
       1.มีงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย ประกอบดวย 1. งบสนับสนุน
การวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย  และ 2. โครงการวิจัยของ
คณาจารยและโครงการผลิตหนังสือและตําราเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
       2.มีการจดัต้ังคณะกรรมการศูนยศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 
เพ่ือรับผิดชอบและดําเนินงานดานวิจัย  บริการวิชาการ โดยคณะกรรมการฯ 
มีการประชุมเพ่ือพิจารณา วางแผนงานดานวิจัยและบริการวิชาการ และมี
งบประมาณสนับสนุนดานวิจัยและบริการวิชาการ 
        3. โครงการปริญญาตรีใชบริการหองสมุดของมหาวิทยาลัย (สมุดบุญชู 
ตรีทอง) เพ่ือใหบุคลากรศึกษาคนควาดานการวิจัย   
       4.โครงการปริญญาตรีใหบริการอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยของ
คณาจารยโดยการบริการใหยืมอุปกรณที่จํ า เปนในการทําวิจัย  เชน 
NOTEBOOK กลองบันทึกภาพ กลองถายรูปดิจิตอล เครื่องบันทึกเสียง เปน
ตน  
       5.โครงการปริญญาตรีดําเนินการจัดโครงการ : สัมมนาวิชาการเน่ืองใน
โอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ครบรอบ 20 ป เพ่ือใหนักวิจัย 
คณาจารยทั้งภายในและภายนอกไดนําเสนองานวิจัยเผยแพรในเวทีดังกลาว 
และจัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยและการเขียนบทความ
วิจัยเพ่ือเผยแพร  
        6.โครงการปริญญาตรี ดําเนินการจัดวิธีการเขียนขอเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและการเขียนบทความเพ่ือเผยแพรงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ 
       
 

(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/44) 
    7 .โครงการ  :  สัมมนาวิชาการ
เ น่ื อ ง ใ น โ อ ก า ส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนย
ลําปาง ครบรอบ 20 ป  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/45) 
     8 .โ ค ร ง ก า ร เ พ่ื อ ข อ รั บ ทุ น
สนับสนุนการวิจัยและการเขียน
บทความเพ่ือเผยแพรงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/46) 
 
 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น 
    มีการประเมินในขอ 4 และ ขอ 5  ในทุกระดับ 

1.รายงานผลการประเมินการจัดสรร
งบประม าณของสถา บัน  และ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย   
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/47) 
 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย   1.แผนการปรับปรุงการสนับสนุน
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

หรืองานสรางสรรคของสถาบัน 
       คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย (คณะผูบริหาร) ไดมีการประชุม
หารือและจัดทําแผนปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยของ
วิทยาลัยฯ ประจําปการศึกษา 2555 
 

พันธกิจดานการวิจัยของวิทยาลัยสห
วิทยาการ ปการศึกษา 2555 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.1/48) 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน   

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน   

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้สกอ.4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ตามเกณฑและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 

4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน...............6.......... ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมี
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
     วิทยาลัยสหวิทยาการ  ไดแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย  ซึ่งมี   
พันธกิจคือ การสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  โดยพิจารณาใหทุนสมทบการนําเสนอผลงานแกคณาจารย ซึ่งใน
แผนการดําเนินงานของกองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ ไดจัดสรรทุน
ดังกลาวไวดวย 

นอกจากน้ี โครงการปริญญาตรี มีการคณะกรรมการศูนยศึกษาสห
วิทยาการภูมิภาคลุมนํ้าโขง ในการดําเนินงานดานวิจัย โดยคณะกรรมการฯ มี
การประชุมเพ่ือพิจารณา วางแผนงานดานวิจัยและมีงบประมาณสนับสนุน
ดานวิจัยดังน้ี  

      1. งบสนับสนุนการวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย  
                   2. งบสนับสนุนโครงการวิจัยของคณาจารยและโครงการผลิต
หนังสือและตําราเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

    

                 ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการ ไดจัดโครงการ : สัมมนา
วิชาการเน่ืองในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ครบรอบ 20 ป 
การจัดงานในคร้ังน้ีไดมีผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก เปนผูอาน
พิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย  และมีการตีพิมพเพ่ือเผยแพร ทั้งน้ีมี
นักวิจัย คณาจารยทั้งภายในและภายนอกไดนําเสนองานวิจัยเผยแพรในเวที
ดังกลาว  

 

1 .  คํ า สั่ ง วิ ท ย า ลั ย ฯ  แต ง ต้ั ง
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/1) 
2 .  แผนกา ร ดํ า เ นิน ง านและ
แผนการใชจายกองทุนวิจัยของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ  
 (เอกสารประกอบ สกอ.4.2/2) 
 3.คําสั่ งแตง ต้ังคณะกรรมการ
ศนูยศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุม
แมนํ้าโขง  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/3) 
   4.งบประมาณรายจายจากรายได
พิเศษ ปงบประมาณ 2555 (แผน
งานวิจัย) 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/4) 
     5.ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการศูนยศึ กษาสห
วิทยาการภูมิภาคลุมแม นํ้าโขง 
ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 5 กรกฎาคม 
2555 วาระที่ 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
2.1 แผนงานวิจัย 1/2555 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/5) 
     6.แบบฟอรมตัวบงช้ีสมศ. 5 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

 
 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ป   
พ .ศ. 2555 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/6) 
  7.โครงการ :  สัมมนาวิชาการ
เ น่ื อ ง ใ น โ อ ก า ส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
ลําปาง ครบรอบ 20 ป  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/7) 
  8.หนังสือประกอบการสัมมนา
วิชาการเรื่อง สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรกับการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมไทย  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/8) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยไดทําหนาที่ในการรวบรวม คัดสรรค 
วิเคราะห และสังเคราะห ความรูจากงานวิจัยของอาจารยเพ่ือเปนองคความรูที่
คนทั่วไปเขาใจได คือ ผลงานเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยกระบวนการทางสังคม
เพ่ือกําหนดมาตรฐานสรางเสริมสุขภาวะประชากรสูงวัยภาคเหนือ โดย อ.รุง
นภา เทพภาพ   

 

1 . ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย 
วิทยาลัยสหวิทยาการ  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/9) 
2.บันทึกขอความ  เรื่ องการนํา
ผลงานวิจัยไปเผยแพร (อาจารยรุง
นภา เทพภาพ)  

(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/10) 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 
       มีการสังเคราะหองคความรูเผยแพรผานเว็บไซตของวิทยาลัยฯ และทําเปน
จดหมายสงไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ      

1 .การ สัง เคราะหองคความรู
งานวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัย
ก ระบวนการท า งสั ง คม เ พ่ื อ
กําหนดมาตรฐานสรางเสริมสุข
ภาวะประชากรสูงวัยภาคเหนือ 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/11) 
2.หนาเว็บไซตวิทยาลัยฯ ที่มีการ
เผยแพรงานวิจัย 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/12) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

3.บันทึกการสงงานวิจัยเพ่ือการ
เผยแพรไปยังหนวยงาน 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/13) 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ
รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

ในป พ.ศ. 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการ มีตํารา/ผลงานวิชาการของ
คณาจารย จํานวน 3 ทาน 5 ช้ินงาน  ที่มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ดังตอไปน้ี  

 1. ผศ.เพ็ญศิริ  พันพา เรื่อง โครงการศึกษาและพัฒนาแผนแมบทการ
บริหารจัดการ พิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเชียมลําปาง)  

2.อ.รุงนภา  เทพภาพ เรื่อง การศึกษาความเคล่ือนไหวทางการเมือง
และพฤติกรรมการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัด
แพร 

3.รศ.สายฝน  สุเอียนทรเมธี เรื่อง การศึกษาความเคล่ือนไหวทาง
การเมืองและพฤติกรรมการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2554 กรณีศึกษา
จังหวัดลําปาง 

 4.อ.รุงนภา  เทพภาพ เรื่อง  โครงการศึกษาวิจัยกระบวนการทาง
สังคมเพ่ือกําหนดมาตรฐานสรางเสริมสุขภาวะประชากรสูงวัยภาคเหนือ 

5.รศ.สายฝน  สุเอียนทรเมธี เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยกระบวนการ
ทางสังคมเพ่ือกําหนดมาตรฐานสรางเสริมสุขภาวะประชากรสูงวัยภาคใต 

1 . ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ก า ร นํ า
ผลง าน วิ จั ย ไปใช ป ระโยชน   
โครงการศึกษาและพัฒนาแผน
แ ม บ ท ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
พิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง 
(มิวเชียมลําปาง)  
(ผศ.เพ็ญศิริ  พันพา) 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/14) 
2 . ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ก า ร นํ า
ผลง าน วิ จั ย ไปใช ป ระโยชน   
เรื่อง การศึกษาความเคล่ือนไหว
ทางการเมืองและพฤติกรรมการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
2554 กรณีศึกษาจังหวัดแพร 
(อ.รุงนภา  เทพภาพ) 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/15) 
3 . ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ก า ร นํ า
ผลง าน วิ จั ย ไปใช ป ระโยชน   
เรื่อง การศึกษาความเคล่ือนไหว
ทางการเมืองและพฤติกรรมการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
2554 กรณีศึกษาจังหวัดลําปาง
(รศ.สายฝน  สุเอียนทรเมธี) 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/16) 
 4.ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ก า ร นํ า
ผลง าน วิ จั ย ไปใช ป ระโยชน   
เรื่อง โครงการศึกษาวิจัย
ก ระบวนการท า งสั ง คม เ พ่ื อ
กําหนดมาตรฐานสรางเสริมสุข
ภาวะประชากรสูงวัยภาคเหนือ 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

(อ.รุงนภา  เทพภาพ) 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/17) 
   5 .  ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ก า ร นํ า
ผลง าน วิ จั ย ไปใช ป ระโยชน   
เ รื่ อ ง  โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย
ก ระบวนการท า งสั ง คม เ พ่ื อ
กําหนดมาตรฐานสรางเสริมสุข
ภาวะประชากรสูงวัยภาคใต 
(รศ.สายฝน  สุเอียนทรเมธี) 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/18) 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดต้ังหนวยงานเพ่ือคุมครองสิทธิ
งานวิจัย งานสรางสรรค โดยจัดต้ังสํานักงานทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
วิสาหกิจ  ขึ้นซึ่ งหนวยงานดังกลาวมีหนาที่  สง เสริมการจดทะเบียน   
การนําไปใชประโยชน  การสรางรายได  การคุมครองสิทธิและรักษา
ผลประโยชนจากงานวิจัย งานดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี
การดําเนินงานไดมีระเบียบรองรับ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา
ดวยการจัดการงานดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 

        1.วิสัยและพันธกิจ และวัถตุ
ประสงค  สํานักงานทรัพยสินทาง
ปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/19) 
            2 . ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
การจัดการงานดานทรัพยสินทาง
ปญญาของมหาวิทยาลัย  พ .ศ .
2555 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/20) 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
    สํานักงานทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ มธ.เปนผูดําเนินการ
ดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา ซึ่งทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา สราง
ความรูความเขาใจในเรื่องของทรัพยสินทางปญญาใหคณาจารยและนักศึกษา 
ทั้งน้ีใหความชวยเหลือดานการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
ความลับทางการคา  แผนภูมิวงจรรวม เครื่องหมายการคา และสิ่งบงช้ี   
ทางภูมิศาสตร รวมถึงการนําผลงานที่ไดรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สูเชิง
พาณิชย เชน การอนุญาตใหใชสิทธิ และการคุมครอง รักษาสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา เปนตน    

แบบฟอรมตัวบงชี้สกอ.4.2 
        1.วิสัยและพันธกิจ และวัถตุ
ประสงค  สํานักงานทรัพยสินทาง
ปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ  
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/21) 
          2.ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
การจัดการงานดานทรัพยสินทาง
ปญญาของมหาวิทยาลัย  พ .ศ .
2555 
(เอกสารประกอบ สกอ.4.2/22) 
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5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน   

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน   

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้สกอ.4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา  
3. เกณฑการประเมิน :  

โดยการแปลงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย      
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   150,000 บาทขึ้นไปตอคน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   180,000 บาทขึ้นไปตอคน 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 75,000 บาทขึ้นไปตอคน 

4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ : 
4.1 คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
2,470,969.50 

=137,276.08 
18 

4.2 แปลงคาจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได = 

137,276.08 
X 5 = 9.15 

75,000 

5. ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ในปงบประมาณ 2555 คณาจารยวิทยาลัยสหวิทยาการท่ีปฏิบัติงาน
จริง มีจํานวน 18 คน ไดรับทุนวิจัยจากภายในและภายนอก ดังน้ี 

1.เงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน จํานวน  4 โครงการ รวม
เปนเงิน 544,270 บาท 

2.เงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอก จํานวน 7 โครงการ รวม
เปนเงิน 1,926,699.50 บาท 

รวมเปนจํานวนเงิน 2,470,969.50 บาท 
 
 
 

1. แบบฟอรมที่ สกอ 4.3-1 
(เอกสารแนบ สกอ 4.3/1) 

2. แบบฟอร็มที่ สกอ 4.3-2 
(เอกสารแนบ สกอ 4.3/2) 

3. แบบฟอรมที่ สกอ 2.2 
 (เอกสารแนบ สกอ 4.3/3) 

4. สั ญ ญ า ทุ น วิ จั ย
ปงบประมาณ 2555 จํานวน 
4 โครงการ  ( เ งินภายใน) 
(เอกสารแนบ สกอ 4.3/4) 

5. สั ญ ญ า ทุ น วิ จั ย 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

2,470,969.5     = 137,276.08 
       18 
คํานวณคาคะแนน  137,276.08 X  5  = 9.51    
                                75,000 
 

ปงบประมาณ 2555 จํานวน 
7 โครงการ (เงินภายนอก) 
(เอกสารแนบ สกอ 4.3/5) 

 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
106,304 บาท 91,649.41 บาท 5 คะแนน   

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
175,877 บาท 117,665.21 บาท 5 คะแนน   

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
175,877 บาท 137,276.08 5 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้สมศ.5: งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
3. เกณฑการประเมิน :  

โดยการแปลงรอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
คารอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ : 
4.1 คํานวณคารอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

4.75 
X 100 = 19.79 

24 

4.2 แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได = 

19.97 
X 5 =  9.90 

10 

 
5. ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

วิทยาลัยสหวิทยาการ มีคณาจารยท่ีปฎิบัติงานจริงในปการศึกษา 
2555 จํานวน 24 คน มีผลงานวิจัยของคณาจารยประจําท่ีไดรับการ
ตีพิมพดังน้ี 

1. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ จํานวน 12 ช้ินงาน และตีพิมพในวารสารวิชาการ
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI จํานวน 2 ช้ินงาน รวม 14 ช้ินงาน  
 

 คํานวณคารอยละ  4.75   X 100  =  19.79 
                             24 
 
 

1 .แบบฟอร ม ตั วบ ง ช้ี  สมศ . 5 
(เอกสารแนบ สมศ.5.1/1) 
2.บทความวิจัยเรื่อง "ความมั่นคง
ของสุขภาวะคนปากพูนจากพลัง
ชุมชนสูนโยบายทองถ่ิน" 
 (รศ.สายฝน  สุเอียนทรเมธี) 
(เอกสารแนบ สมศ.5.1/2) 
3.บทความวิจัยเรื่อง "เกษตรพันธะ
สัญญา: นาขาวอุตสาหกรรม "   
(ผศ.เพ็ญศิริ  พันพา) 
(เอกสารแนบ สมศ.5.1/3) 
4.บทความวิจัยเรื่อง "เกษตรพันธะ
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

คํานวณคาคะแนน  19.79     X   5 = 19.79 
                                10 
 

สัญญา  :  การลงทุนของไทยใน
สปป.ลาว"  (อ.ดร.พิทยา  สุวคันธ) 
(เอกสารแนบ สมศ.5.1/4) 
5. บทความวิจัยเรื่อง ทุนทางสังคม
กับการรองรับสังคมสูงวัย  ภาพ
สะทอนพลังของผูสูงวัยบทเรียน
จากพะเยาและพิจิตร 
(อ.รุงนภา เทพภาพ) 
(เอกสารแนบ สมศ.5.1/5) 
   6. บทความวิจัย : Preliminary 
study of extratable protein binding 
using maleic anhydride copolymer 
(อ.ดร.ถิรวรรณ  นิพิฏฐกุล) 
(เอกสารแนบ สมศ.5.1/6) 
 7. บทความวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ของนักศึกษาช้ันปที่ 1 วิทยาลัยสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(ศูนยลําปาง) ที่ไดรับการสอนเสริม
ค ณิ ต ศ า ส ต ร ทั่ ว ไ ป ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย   
(อ.ดร.ถิรวรรณ  นิพิฏฐกุล) 
(เอกสารแนบ สมศ.5.1/7) 
8 .บทความวิจัย เรื่อง  การศึกษา
กระบวนการกราฟท เอ็นเอ็นได
เมททิลอะคริลาไมดบนพ้ืนผิวยาง
ธรรมชาติ 
(อ.ดร.ถิรวรรณ  นิพิฏฐกุล) 
(เอกสารแนบ สมศ.5.1/8) 
9. บทความวิจัยเรื่อง Preliminary 
comparison of two methods for 
surface photografing of n,n-
dimethylacrylamide onto natural 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

rubber 
(อ.ดร.ถิรวรรณ  นิพิฏฐกุล) 
(เอกสารแนบ สมศ.5.1/9) 
1 0 . บ ท ค ว า ม วิ จั ย เ รื่ อ ง  ภู มิ
ยุทธศาสตรของบรรษัทขามชาติจีน
ในสปป.ลาวและเวียนาม 
(อ.ดร.พิทยา  สุวคันธ)  
(เอกสารแนบ สมศ.5.1/10) 
11.บทความวิจัย ผลกระทบและ
การปรับตัวของชาวบอเต็นภายใต
กระบวนการปดลอมขามชาติและ
การพัฒนา 
(อ.ศิวริน  เลิศภูษิต) 
(เอกสารแนบ สมศ.5.1/11) 
12.บทความวิจัยเรื่อง การปรับตัว
ของชุมชนชาติพันธุภายใตนโยบาย
ก า ร พั ฒ น า ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว  : 
กรณีศึกษา  อําเภอกัลยานิ วัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม 
(อ.ชัยยุทธ  ถาวรานุรักษ)  
(เอกสารแนบ สมศ.5.1/12) 
13. Human Trafficking in the Mae 
Sot border region in Tak  Province  
(รศ.สายฝน สุเอียนทรเมธี) 
(เอกสารแนบ สมศ.5.1/13) 
  14.ป ญ ห า ก า ร อ อ ก เ สี ย ง
ภาษาอังกฤษและกลวิธีการเรียน
การออกเสียงภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสหวิทยาการช้ันปที่  3 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
(ผศ.ถิรวัฒน ตันทนิส) 
(เอกสารแนบ สมศ.5.1/14) 
  15. "เพชรสีเลือด : ปญหาสิทธิ
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

มนุษยชนในความสัมพันธ ทางการ
ฑูตระหวางไตหวันกับไลบีเรียชวง
ค.ศ.1989 ถึง ค.ศ.2003" 
(อ.ดร.สิทธิพล   เครือรัฐติกาล) 
(เอกสารแนบ สมศ.5.1/15) 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 4  รอยละ 8.75 4.38 คะแนน   

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 8.33 รอยละ 17.71 5 คะแนน   

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 8.33 รอยละ 19.79 5 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้สมศ.6 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
3. เกณฑการประเมิน : 

โดยการแปลงรอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
คารอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ : 
4.1 คํานวณคารอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

5 
X 100 =  20.83 

24 

4.2 แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนทีได = 

20.83 
X 5 =   5.21 

20 

 
5. ผลงานดําเนินงาน : 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

วิทยาลัยสหวิทยาการ มีคณาจารยประจําทั้งหมด  24 คน  มีงานวิจัยของอาจารย
ประจํา 5 ผลงานที่นําไปใชประโยชน ดังน้ี 

1. ผศ.เพ็ญศิริ  พันพา งานวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาและพัฒนาแผนแมบท
การบริหารจัดการ พิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง (มิวเซียมลําปาง) 
โดยคณะอนุกรรมการ ฝายบริหาร พิพิธภัณฑการเรียนรูเมืองลําปาง เปน
หนวยงานที่นํางานวิจัยไปใชประโยชน 

2. อ .รุงนภา  เทพภาพ  การศึกษาความเคล่ือนไหวทางการเมืองและ
พฤติกรรมการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัด
แพร 

3. รศ.สายฝน  สุเอียนทรเมธี การศึกษาความเคล่ือนไหวทางการเมืองและ
พฤติกรรมการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัด
ลําปาง  

4. อ.รุงนภา  เทพภาพ เรื่อง  โครงการศึกษาวิจัยกระบวนการทางสังคมเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานสรางเสริมสุขภาวะประชากรสูงวัยภาคเหนือ 

5. รศ.สายฝน  สุเอียนทรเมธี เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยกระบวนการทาง
สังคมเพ่ือกําหนดมาตรฐานสรางเสริมสุขภาวะประชากรสูงวัยภาคใต 

    1 . สั ญ ญ า ทุ น วิ จั ย เ รื่ อ ง
โครงการศึกษาและพัฒนาแผน
แม บ ท ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
พิ พิ ธ ภัณฑ ก าร เ รี ยนรู เ มื อ ง
ลําปาง (มิวเซียมลําปาง)  
(เอกสารแนบ สมศ.6/1) 
      2 .สั ญ ญ า ทุ น วิ จั ย เ รื่ อ ง 
การศึกษาความเคล่ือนไหวทาง
การเมืองและพฤติกรรมการ
เ ลือก ต้ั งสมา ชิกสภา ผู แทน
ราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัด
แพร 
(เอกสารแนบ สมศ.6/2) 
       3 .สั ญ ญ า ทุ น วิ จั ย เ รื่ อ ง 
การศึกษาความเคล่ือนไหวทาง
การเมืองและพฤติกรรมการ
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

คํานวณคารอยละ      5      X  100   =  20.83 
                                24 
คํานวณคาคะแนน  20.83      X  5   =  5.21 
                                 20 
  

เ ลื อก ต้ั งสมา ชิกสภา ผู แทน
ราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัด
แพร 
(เอกสารแนบ สมศ.6/3) 
      4 . ใ บ รั บ ร อ ง ก า ร ใ ช
ป ร ะ โ ย ช น ง า น วิ จั ย จ า ก
คณะอนุกรรมการ ฝายบริหาร 
พิ พิ ธ ภัณฑ ก าร เ รี ยนรู เ มื อ ง
ลํ าปาง  เปนหนวยงานที่ นํ า
งานวิจัยไปใชประโยชน 
(เอกสารแนบ สมศ.6/4) 
   5.ใบรับรองการใชประโยชน
ง า น วิ จั ย จ า ก ส ถ า บั น
พระปกเกลา  
(เอกสารแนบ สมศ.6/5) 
     6.หนังสือการศึกษาความ
เคล่ือนไหวทางการเมืองและ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ลื อ ก ต้ั ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2554 
กรณีศึกษาจังหวัดแพร และ 
การศึกษาความเคล่ือนไหวทาง
การเมืองและพฤติกรรมการ
เ ลือก ต้ั งสมา ชิกสภา ผู แทน
ราษฎร 2554 กรณีศึกษาจังหวัด
ลําปาง 
(เอกสารแนบ สมศ.6/6) 
7.สัญญาทุนวิจัยเรื่อง โครงการ
ศึกษาวิจัยกระบวนการทาง
สังคมเ พ่ือกําหนดมาตรฐาน
สรางเสริมสุขภาวะประชากร
สูงวัยภาคเหนือ 
(เอกสารแนบ สมศ.6/7) 
   8. ใบรับรองการใชประโยชน
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

งานวิจัย  
(เอกสารแนบ สมศ.6/8) 
8 .สัญญาทุน วิจั ย  โครงการ
ศึกษา วิจั ยกระบวนการทาง
สังคมเ พ่ือกําหนดมาตรฐาน
สรางเสริมสุขภาวะประชากรสูง
วัยภาคใต 
(เอกสารแนบ สมศ.6/9) 
9.ใบรับรองการใชประโยชน
งานวิจัย 
(เอกสารแนบ สมศ.6/10) 
 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 16 รอยละ 10 2.5 คะแนน   

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 8.33 รอยละ 20.83 5 คะแนน   

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 8.33 รอยละ 20.83 5 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้สมศ.7 : ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
3. เกณฑการประเมิน :  

โดยการแปลงรอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
คารอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 10 

4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ : 
4.1 คํานวณคารอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

3.25 
X 100 =  13.54 

24 

4.2 แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได = 

13.54 
X  5 =  6.77 

10 

5. ผลการประเมิน : 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

   ปการศึกษา 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีอาจารยประจําปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ จํานวน 24 คน ผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ 
พ.ศ.2555 จํานวน 6 ผลงาน  ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่
ไดรับรองคุณภาพ  เทากับ 3.25 คิดเปนรอยละ 13.54 ของจํานวน
อาจารยประจําปฎิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  เทียบคะแนนประเมิน
เทากับ 5 คะแนน  

 

   1. (แบบฟอรมตัวบงช้ีสมศ.7)ผลงาน
ทางวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
ปพ.ศ.2555 (เอกสารแนบ สมศ.7/1) 
2. ตําราประชาสังคมและประชาธิปไตย
ทองถ่ิน (เอกสารแนบ สมศ.7/2) 
3. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ  
(รศ.สายฝน  สุเอียนทรเมธี) 
(เอกสารแนบ สมศ.7/3) 
4. คําสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่
221/2555 เรื่อง แตงต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ  
(เอกสารแนบ สมศ.7/4) 
5. บทความวิชาการ เรรอน นอกกรอบ 
ชี วิตเยาวชนชายขอบในบริบท  การ
ทองเที่ยวเมืองเชียงใหม 
(อ.ชัยยุทธ  ถาวรานุรักษ) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

(เอกสารแนบ สมศ.7/5) 
6. บทความวิชาการ เรื่อง การผลิตซ้ํา
ของ วาทกรรมการพัฒนาบนทางหลวง
คุณหมิง-กรุงเทพ : การศึกษาปญหาและ
แนวทางแกไข  (อ.ชิตวร วราศิริพงศ) 
(เอกสารแนบ สมศ.7/6) 
7. บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติ เรื่อง การเปนแม-
พอและการรับบุตรบุญธรรมของคูรัก
รวมเพศ  อุดมการณครอบครัวและ
มลทินสังคม : อคติของสังคมตอคูรัก
รวมเพศ  
(อ.ดร.สุกฤตยา  จักรปง) 
(เอกสารแนบ สมศ.7/8) 
8.  หนังสือเรื่อง  "ประวัติศาสตรจีน
สมัยใหม"  (อ.ดร.สิทธิพล  เครือรัฐติ
กาล)  
 (เอกสารแนบ สมศ.7/9) 
9. ตํารา  การจัดการระหวางประเทศ  
(ผศ.ธีรภัท ชัยพิพัฒน) 
(เอกสารแนบ สมศ.7/10) 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 4.26 รอยละ 5 2.5 คะแนน   

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 7.29 รอยละ 10.42 5 คะแนน   

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 7.29 รอยละ 13.54 5 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้มธ.7 : รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ในฐานขอมูล Scopus และ Web of Science 
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
3. เกณฑการประเมิน :  

โดยการแปลงรอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในฐานขอมูล Scopus และ Web of Science 

ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

คารอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ในฐานขอมูล Scopus และ Web of Science ตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 
4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ : 

4.1 คํานวณคารอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ในฐานขอมูล Scopus และ Web of 
Science ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

2 
X 100 =   8.33 

24 

4.2 แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได = 

8.33 
X 5 = 2.08 

20 

5. ผลการประเมิน : 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

       วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีคณาจารยประจํา ท้ังหมดในป
การศึกษา 2555 จํานวน 24 คน มีบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 
(Citation) ในฐานขอมูล 2 บทความ ของ อ.ดร.ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล  
  คํานวณคารอยละ   2     x 100 = 8.33 
                              24 
  คํานวณคาคะแนน   8.33  x 5 = 2.08 
                                20 
 

1.แบบฟอรมตัวบงช้ี มธ.3  
(เอกสารแนบ มธ.7/1) 

2.บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 
(Citation) ในฐานขอมูล Scopus   
(เอกสารแนบ มธ.7/2) 

3.แบบฟอรมตัวบงช้ี 2.2   
(เอกสารแนบ มธ.7/3) 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 15 รอยละ 15 3.75 คะแนน   
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7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 12.50 รอยละ 8.33 2.08 คะแนน   

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 12.50 รอยละ 8.33 2.08 คะแนน        
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องคประกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการสูสังคม  
 

                   ในองคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม มีตัวบงช้ีทั้งหมด 5 ตัวบงช้ี วิทยาลัยสหวิทยาการ 
ดําเนินการได 5 ตัวบงช้ี โดยดําเนินการตามตัวบงช้ีคุณภาพของ สกอ. 2 ตัวบงช้ี ดําเนินการตามตัวบงช้ีของ สมศ. 2 ตัว
บงช้ี และดําเนินการตามตัวบงช้ีของ  อัตลักษณ  1 สกอ.,สมศ.และสห. ไดคะแนนเฉล่ียรวมคือ 5 โดยมีผลการ
ดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี ดังน้ี   
 

คะแนนตามตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี  5 การบริการวิชาการสูสังคม  
 

ตัวบงช้ีที่ 
ตัวบงช้ี 

สกอ. สมศ. สห. 
สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 3   
สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน

ตอสังคม 
5  

 

สมศ.8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

 5  

สมศ.9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก 

 3 
 

สห 2  โครงการการบริการวิชาการที่สะทอนตัวตนของ
หลักสูตรสู ชุมชนตอจํานวนโครงการบริการ
วิชาการท้ังหมด 

  
5 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 5 สกอ. 4   

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 5 สมศ.  4  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 5 สห.   5 

รวมคะแนนตามองคประกอบท่ี 5  4.20 

ตารางคะแนนตามตัวบงช้ีในองคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการสูสังคม 
รายละเอียดผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีในองคประกอบที่  5  การบริการวิชาการสูสังคม ดําเนินการมีดังน้ี  
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
1. ตัวบงชี้สกอ.5.1 : ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคม 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน   5  ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ  ไดมีการวางประชุมและวางแผน
แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑของการใหบริการวิชาการสูสังคม
ดานตาง  ๆที่สัมพันธกับพันธกิจของสถาบัน  มีนโยบายสงเสริม 
สนับสนุนและจูงใจใหใหอาจารยมีความพรอมทั้งในดานความรู ความ
เช่ียวชาญ เวลาและจิตแหงการบริการ ในการใหบริการวิชาการแก
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และยังเปนการบริการ
วิชาการแกสังคมซึ่งมุงเนนการสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชนอยาง
ยั่งยืนและมีการบูรณาการวิชาการ รวมถึงการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยอยางเปนระบบ  นอกจากน้ีระดับบัณฑิตศึกษาโดย
โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการมีคณะกรรมการโครงการปริญญา
เอกที่ควบคุมดูแลแผนงบประมาณ  สําหรับการจัดกิจกรรมและ
โครงการสัมมนา  รวมถึงมีแผนการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแก
สังคมซึ่งไดรับการพิจารณาและใหความเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ  

1. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ศูนยศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุมแมนํ้า
โขง ครั้งที่ 3/2555 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2555  
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/1) 
2. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ศูนยศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุมแมนํ้า
โขง ครั้งที่ 4/2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 
2555  
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/2) 
3.หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ศูนยศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุมแมนํ้า
โขง ครั้งที่ 5/2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2555  
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/3) 
4 .  คํ า สั่ ง วิ ท ย า ลั ย สห วิ ท ย า ก า ร ที่ 
101/2554 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
ศูนยศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุมแมนํ้า
โขง  
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/4) 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ศูนยศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุมแมนํ้า
โขง ครั้งที่ 3/2555 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/5) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ศูนยศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุมแมนํ้า
โขง ครั้งที่ 4/2555 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/6) 
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ศูนยศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุมแมนํ้า
โขง ครั้งที่ 5/2555 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/7) 
8. แผนปฏิบัติราชการงานบริการวิชาการ
สูสังคม ประจําปการศึกษา 2556  
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/8) 
9. แผนการบริการวิชาการแกสังคม ป
การศึกษา 2555-2559 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/9) 
10.คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการโครงการ
ปริญญาเอกสหวิทยาการ 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/10) 
11.  แผนงบประมาณของโครงการ
ปริญญาเอก ประจําปงบประมาณ 2555 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/11) 
12. แผนการจัดกิจกรรมของโครงการ
ปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2555 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/12) 
13. รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/13) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอน 
            วิทยาลัยสหวิทยาการ ไดดําเนินการจัดโครงการธรรมศาสตร
ตลาดวิชาสหวิทยาการ ภาคการศึกษาที่2/2554  ภาคการศึกษาที่ 1/2555 
และภาคการศึกษาที่ 2/2555  ซึ่งมีอาจารยประจําโครงการศึกษาศิลปศา
สตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตรเปนวิทยากรในการอบรม 
บรรยายใหความรู ไดแกโครงการอบรมภาษาจีนสําหรับนักเรียนระดับ

1.  โครงการอบรมภาษาจีนสํ าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/14) 
2 .โครงการอบรมภาษาจีนสํ าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา รุนที่ 2 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/15) 
3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

มัธยมศึกษาในภาค2/2554 และโครงการอบรมภาษาจีนสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา รุนที่ 2 ในภาค 1/2555 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาภาค 2/2554 และโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา(ระดับ2)ในภาค1/2555 
และโครงการใหความรูเรื่อง “คติชนวิทยากับประชาคมอาเซียน” ใน
ภาค 1/2555  ซึ่งมีนักศึกษาของโครงการศึกษาศิลป  ศาสตรบัณฑิตสห
วิทยาการสังคมศาสตร ที่เรียนในรายวิชา สส.341 คติชนวิทยา เขารวม
ฟงโครงการดังกลาวในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งไดนําความรูที่ได
จากการเขารวมโครงการทําสรุปเปนรายงานสงในรายวิชา สส.341 
นอกจากน้ีในระดับบัณฑิตศึกษาโดยโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ
มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาซึ่งมีความสัมพันธเก่ียวของกับการ
เรียนการสอนในรายวิชา เชน สห.833 วัฒนธรรมศึกษา, สห.830 
บัณฑิตสัมมนา  
 
 

 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/16) 
4. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ระดับ 2) 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/17) 
5. โครงการใหความรูเรื่อง “คติชนวิทยา
กับประชาคมอาเซียน” 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/18) 
6. ภาพบรรยายกาศโครงการใหความรู
เรื่อง “คติชนวิทยากับประชาคมอาเซียน” 
 (เอกสารแนบ สกอ.5.1/19) 
7. รายงานสรุปโครงการใหความรูเรื่อง 
“คติชนวิทยากับประชาคมอาเซียน” 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/20) 
8. โครงการอบรมเรื่อง "การสรางแผนที่
ความคิด" (mind mapping)" 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/21) 
9. โครงการบรรยายวิชาการเรื่อง "The 
Physico-Material Bases of 
Cosmopolitanism" 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/22) 
10. โครงการสัมมนาวิชาการอนาคตมหา
นครกรุงเทพ 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/23) 
 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
ตามที่วิทยาลัยสหวิทยาการไดดําเนินการจัดบริการวิชาการสู

สังคมประจําภาคการศึกษา 2/2554 ในโครงการเสริมสรางศักยภาพ
และพลังของผูสูงวัยในการขับเคล่ือนงานดานการจัดการทรัพยากรทาง
สังคมและวัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูงวัยในชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง จ.ลําปาง) ในวันที่ 14 และ16 กันยายน 2555 ณ ชุมชนบาน
เสด็จ ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซึ่งไดมีการดําเนินงาน

1.โครงการเสริมสรางศักยภาพและพลัง
ของผูสูงวัยในการขับเคล่ือนงานดานการ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูงวัยในชุมชน
บานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง) 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/24) 
2. รายงานสรุปปญหา  ความตองการ 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ในพ้ืนที่ชุมชนบานเสด็จเปนครั้งที่ 2 โดยมีอาจารยประจําวิทยาลัยสห
วิทยาการเปนวิทยากรใหความรูคือ รศ.สายฝน สุเอียนทรเมธีและ
อาจารยรุงนภา เทพภาพ โดยอาจารยรุงนภา   เทพภาพเปนผูประสาน
โครงการ และวิทยากรจากหนวยงานภายนอกจํานวน 3 ทาน ที่มาให
ความรูเพ่ิมเติม โดยการจัดโครงการดังกลาวทําใหอาจารยรุงนภา เทพ
ภาพ  ผูประสานโครงการได เ ล็ง เห็นถึงประโยชน  ปญหา  และ
ผลกระทบของการจัดโครงการ จึงไดนําผลจากการการจัดโครงการ
ดังกลาวมาทํา วิจัย เรื่อง  “การเห็นคุณคาในตัวเองของผูสูงอายุ 
กรณีศึกษาผูสูงอายุบานเสด็จ หมู  5-หมู 11 ต.บานเสด็จ  อ .เมือง   
จ.ลําปาง เพ่ือสะทอนถึงผลประโยชนและปญหาและความตองการของ
ผูสูงอายุในชุมชนบานเสด็จเพ่ือใหไดขอมูลที่จะเสนอการจัดโครงการ
ในพ้ืนที่ชุมชนบานเสด็จอยางตอเน่ือง 

ข อ เสนอแนะโครงการ เสริ มสร า ง
ศักยภาพและพลังของผูสูงวัยในการ
ขับเคล่ือนงานดานการจัดการทรัพยากร
ทางสังคมและวัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูง
วัยในชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.
เมือง จ.ลําปาง) 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/25) 
3. รายงานการวิจัยเรื่อง “การเห็นคุณคา
ใน ตัว เองของ ผู สู งอ ายุ  กร ณีศึ กษา
ผูสูงอายุบานเสด็จ หมู 5-หมู 11 ต.บาน
เสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง 
(เอกสารแนบ สกอ.5.1/26) 
 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ  5 ขอ 5 ขอ   

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ   

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 3 ขอ 3 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้สกอ. 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
2. ชนิดของตัวบงชี้: กระบวนการ  
3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน
ของสถาบัน 
       วิทยาลัยสหวิทยาการ มีเปาหมายของการจัดบริการ
วิชาการท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย และให
การจัดบริการวิชาการสูสังคมเปนในลักษณะแบบตอเน่ือง 
จึงไดดําเนินการสํารวจความตองการการจัดบริการวิชาการสู
สังคมท้ังภายในและภายนอก ดังน้ี 
-ดําเนินการสํารวจภายในโดยสํารวจความตองการการ
จัดบริการวิชาการสูสังคม ภายใตโครงการ “ธรรมศาสตร
ตลาดวิชาสหวิทยาการ” ภาคการศึกษาที่ 1/2555 และ 2/2555 
จากคณาจารยประจําโครงการวิทยาลัยสหวิทยาการ และ
ดําเนินการสํารวจภายนอกโดยไดสํารวจความตองการการ
จัดบริการวิชาการสูสังคม ภายใตโครงการ “ธรรมศาสตร
ตลาดวิชาสหวิทยาการ” ภาค 2/2555 จํานวน 3 โครงการ
ไดแก 1.โครงการอบรมความรูเรื่องอาเซียน “ASEAN กับ
การปรับตัวของการศึกษาไทย” 2.โครงการอบรมความรู
เรื่อง “Knowing China and its impact” และ 3.โครงการ
อบรมภาษาจีนเพ่ือบุคคลทั่วไป ซึ่งไดดําเนินการสํารวจ
กลุมเปาหมายจํานวน 3 โรงเรียนไดแกโรงเรียนหางฉัตร
วิทยา โรงเรียนเวียงตาลวิทยาคมและโรงเรียนเขลางคนคร 
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โรงเรียนมัธยมวิทยา นอกจากน้ี
ในระ ดับบัณ ฑิตศึ กษ า  โดยโคร งก า รปริญญา เ อก   
สหวิทยาการไดทําการสํารวจความตองการจากหนวยงานทั้ง

1.แบบสํารวจความตองการการจัดบริการวิชาการสู
สังคม ภายใตโครงการ “ธรรมศาสตรตลาดวิชาสห
วิทยาการ” ภาคการศึกษาที่ 1/2555 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/1) 
2.แบบสํารวจความตองการการจัดบริการวิชาการสู
สังคม ภายใตโครงการ “ธรรมศาสตรตลาดวิชาสห
วิทยาการ” ภาคการศึกษาที่ 2/2555 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/2) 
3. แบบสํารวจความตองการของหนวยงานภาครัฐ/
เอกชนเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและจัดทํา
แผน 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/3) 
4.รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยศึกษาสห
วิทยาการภูมิภาคลุมแม นํ้าโขง  โครงการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร (ครั้งที่ 
5/2555 วันที่ 11 ธันวาคม 2555 วาระที่2.1โครงการ 
“ธรรมศาสตรตลาดวิชาสหวิทยาการ” ภาคการศึกษา
ที่ 2/2555) 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/4) 
5.โครงการอบรมความรูเรื่องอาเซียน “ASEAN กับ
การปรับตัวของการศึกษาไทย” 
 (เอกสารแนบ สกอ.5.2/5) 
6.โครงการอบรมความรูเรื่อง “Knowing China and 
its impact” 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/6) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือนําขอมูลมาวางแผนการจัดโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมใหตรงตามความตองการของ
หนวยงานตาง ๆ มากที่สุด 
      

7.โครงการอบรมภาษาจีนเพ่ือบุคคลทั่วไป 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/7) 
8.แบบสํารวจความตองการการจัดโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/8) 
9. สรุปผลการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/9) 
10. รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/10) 
 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหนวยงานวิชาชีพ 
      วิทยาลัยสหวิทยาการ ไดมีการรวมมือดานบริการทาง
วิชาการกับชุมชนบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยได
จัดโครงการเสริมสรางศักยภาพและพลังของผูสูงวัยในการ
ขับเคล่ือนงานดานการจัดการทรัพยากรทางสังคมและ
วัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูงวัยในชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง จ.ลําปาง)และไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําผูสูงอายุในชุมชนบานเสด็จ ตอเน่ืองใน
พ้ืนที่ชุมชนบานเสด็จโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเผยแพรความรู
ทางวิชาการและจัดกิจกรรมที่เสริมสรางศักยภาพของผูสูงวัย 
ซึ่งมีการประสานขอความอนุเคราะหผูใหญบานในแต
หมูบานในตําบลบานเสด็จในการประชาสัมพันธโครงการ
ใหกลุมผูสูงวัย และผูที่สนใจในชุมชนบานเสด็จและชุมชน
ใกลเคียงเขารวมกิจกรรมและเปดโอกาสใหผูสูงอายุได
แสดงศักยภาพในการทํากิจกรรมเพ่ือสรางประโยชนตอ
ชุมชน  สังคม  โดยมีนักศึกษาของโครงการปริญญาตรี 
วิทยาลัยสหวิทยาการไดรวมทํากิจกรรมดังกลาวกับกลุม
ผูสูงอายุในชุมชนบานเสด็จ สวนในระดับบัณฑิตศึกษา โดย
โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ มีนโยบายที่จะสรางความ
รวมมือในการจัดกิจกรรมวิชาการกับหนวยงานภายและ

1.โครงการเสริมสรางศักยภาพและพลังของผูสูงวัยใน
การขับเคล่ือนงานดานการจัดการทรัพยากรทาง
สังคมและวัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูงวัยในชุมชนบาน
เสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง) 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/11) 
2. บันทึกขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธโครงการ
เสริมสรางศักยภาพและพลังของผูสูงวัยในการ
ขับเคลื่อนงานดานการจัดการทรัพยากรทางสังคม
และวัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูงวัยในชุมชนบานเสด็จ 
ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง) 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/12) 
3. บันทึกขอความอนุเคราะหใชสถานที่ ณ วัดพระ
ธาตุเสด็จ ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/13) 
4. รายช่ือผูเขารวมโครงการเสริมสรางศักยภาพและ
พลังของผูสูงวัยในการขับเคล่ือนงานดานการจัดการ
ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูงวัย
ในชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง) 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/14) 
5.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําผูสูงอายุในชุมชน
บานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จังหวัดลําปาง 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/15) 
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ภายนอกทั้งในระดับภาครัฐและภาคเอกชนในระดับชาติ
และนานาชาติ เชน โครงการสรางแผนที่จริยศาสตร รวมกับ
สํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.)โครงการสัมมนา
วิ ช า ก า ร เ รื่ อ ง  อน าค ตมห านค ร ก รุ ง เ ทพ  ร ว ม กั บ
คณะกรรมการดานการสื่อสารทางการเมืองของรัฐสภา,
คณะอนุกรรมการดานการวิเคราะหสถานการณทางการเมือง 
กฎหมายและสังคม และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และบรรยายวิชาการเรื่อง 
"The Physico-Material Bases of Cosmopolitanism" รวมกับ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
 
 

 

6. รายช่ือผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ผูสูงอายุในชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง 
จังหวัดลําปาง 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/16) 
7.โครงการสรางแผนที่จริยศาสตร รวมกับ สกว. 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/17) 
8.โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง อนาคตมหานคร
กรุงเทพ 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/18) 
9.โครงการบรรยายวิชาการเรื่อง "The Physico-
Material Bases of Cosmopolitanism" 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/19) 
10.บันทึกขอความอนุเคราะหใชหองประชุมเพ่ือจัด
งานสัมมนา 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/20) 
11.บันทึกขอความอนุเคราะหถายภาพเพ่ือ
ประชาสัมพันธงานสัมมนาวิชาการเรื่องอนาคตมหา
นครกรุงเทพ 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/21) 

3. มีประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม 
    วิทยาลัยสหวิทยาการไดมีการประเมินประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมหลังจาก
การใหบริการวิชาการแกสังคม คือ ภาคการศึกษาที่ 2/2554 
จํานวน 1 โครงการ ไดแกโครงการเสริมสรางศักยภาพและ
พลังของผูสูงวัยในการขับเคล่ือนงานดานการจัดการ
ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูงวัยใน
ชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง) และภาค
การศึกษาที่ 2/2555 จํานวน 1 โครงการ ไดแกโครงการ
พัฒนาศักยภาพแกนนําผูสูงอายุในชุมชนบานเสด็จ ต.บาน
เสด็จ อ.เมือง จังหวัดลําปาง 
ไดขอสรุปในประเด็นดานการประเมินประโยชน พบวา 

1. โครงการเสริมสรางศักยภาพและพลังของผูสูงวัย
ในการขับเคล่ือนงานดานการจัดการทรัพยากรทาง
สังคมและวัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูงวัยในชุมชนบาน
เสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง) 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/22) 
 2.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําผูสูงอายุในชุมชน
บานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จังหวัดลําปาง 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/23) 
3. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการโครงการ
เสริมสรางศักยภาพและพลังของผูสูงวัยในการ
ขับเคล่ือนงานดานการจัดการทรัพยากรทางสังคม
และวัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูงวัยในชุมชนบานเสด็จ 
ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง)และโครงการพัฒนา
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1.โครงการเสริมสรางศักยภาพและพลังของผูสูงวัยในการ
ขับเคล่ือนงานดานการจัดการทรัพยากรทางสังคมและ
วัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูงวัยในชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ 
อ.เมือง จ.ลําปาง) หลังจากการจัดโครงการทําใหผูสูงอายุ
ไดรับประโยชน คือ มีบทบาทในการรวมกันพัฒนาชุมชน 
และสังคม  เพราะเปนผูมีประสบการณ ชี วิต  มีความรู
ความสามารถ โดยเฉพาะในดานที่เก่ียวของกับวัฒนธรรม
ประเพณีที่เปนของเกาด้ังเดิมของชุมชน ซึ่งถือเปนทรัพยากร
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีคุณคาตอการเรียนรู และพัฒนา
ใหเกิดประโยชนในแงของการเสริมสรางการพัฒนากลุม
และชุมชนทองถ่ิน และไดแสดงศักยภาพของตนเอง เพ่ือให
รับรูถึงคุณคาและความสามารถของตนเองในการรวมสราง
และพัฒนากิจกรรมสาธารณะของชุมชน ตลอดจนเปนการ
สรางความหมายใหมใหกับตัวตน 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําผูสูงอายุในชุมชนบาน
เสด็จ  ต .บานเสด็จ  อ . เมือง  จังหวัดลําปาง  หลังจากจัด
โครงการ ทําใหผูสูงอายุไดรับประโยชน คือไดรวมทํา
กิจกรรมที่สรางสรรค เปนประโยชนอันนําไปสูการพัฒนา
ศักยภาพของแกนนําผูสู งอายุ  ใหสามารถขับเค ล่ือน
กระบวนการทํางานเพ่ือดูแลพัฒนาตนเอง และสังคมได 
สวนการทํากิจกรรมของบัณฑิตศึกษามีการใหผูรวมงาน
ตอบแบบประเมินผลการจดัโครงการในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น 

ศักยภาพแกนนําผูสูงอายุในชุมชนบานเสด็จ ต.บาน
เสด็จ อ.เมือง จังหวัดลําปาง 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/24) 
4. แบบประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคมโครงการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
ลําปาง 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/25) 
5.แบบประเมินผลโครงการตาง ๆ 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/26) 
 
 
 
  
 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก 
หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 
   วิทยาลัยสหวิทยาการ ไดมีการนําผลการประเมินในขอที่ 3 
ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ โดยนําผลการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ของการจัดโครงการเสริมสรางศักยภาพและพลังของผูสูงวัย
ในการขับเคล่ือนงานดานการจัดการทรัพยากรทางสังคม
และวัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูงวัยในชุมชนบานเสด็จ ต.บาน
เสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง)และโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ผูสูงอายุในชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จังหวัด
ลําปาง  มาจัดทําสรุปเปนรายงานพรอมขอเสนอแนะ

1. โครงการเสริมสรางศักยภาพและพลังของผูสูงวัย
ในการขับเคล่ือนงานดานการจัดการทรัพยากรทาง
สังคมและวัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูงวัยในชุมชนบาน
เสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง)  2.โครงการ
พัฒนาศักยภาพแกนนําผูสูงอายุในชุมชนบานเสด็จ 
ต.บานเสด็จ อ.เมือง จังหวัดลําปาง 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/27) 
2. รายงานสรุปโครงการเสริมสรางศักยภาพและพลัง
ของผูสูงวัยในการขับเคล่ือนงานดานการจัดการ
ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูงวัย
ในชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง)  
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แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดําเนินงาน
ในครั้งตอไป ทั้งน้ี ในที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ 
วิทยาลัยสหวิทยาการไดรวมกันประชุม เพ่ือรวมกันหาแนว
ทางการบริการวิชาการใหเปนสถาบันการศึกษา คนควาและ
วิจัยเพ่ือการสรางสรรคองคความรูเชิงสหวิทยาการช้ันนํา
ของประเทศและสอดคลองกับความตองการของสังคม ทั้งน้ี
มติที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการเห็นควรใหสํารวจ
ความคิดเห็นในโครงการบริการวิชาการสูสังคมภาค
การศึกษาที่ 1/2556 และขอความอนุเคราะหสงโครงการการ
บริการวิชาการสูสังคมพรอมรายละเอียดงบประมาณ ภาค
การศึกษาที่ 1/2556 โดยทําการสํารวจผานหัวหนาสาขา 5 
สาขา ไดแก 1. หัวหนาหมวดวิชาพ้ืนฐาน 2.หัวหนาสาขา
วิชาเอกสหวิทยาการอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 3.หัวหนา
สาขาสหวิทยาการการจัดการทรัพยากรทางสังคมและ
วัฒนธรรม 4.หัวหนาสาขาวิชาเอกสหวิทยาการการจัดการ
การทองที่ยวและบริการ และ 5.หัวหนาสาขาวิชาเอกสห
วิทยาการจีนศึกษา  ทั้งน้ีประเด็นและหัวขอในการสง
โครงการ ตองมีวัตถุประสงคที่สอดคลองกับการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคมดานการเรียนการสอน การ
วิจัย และดานบํารุงสังคมและศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยโครงการปริญญาเอกมีการสอบถาม
ความตองการ และขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม
การใหบริการทางวิชาการ  ซึ่งโครงการฯจะนําผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะตางๆ  มาปรับปรุง และเปน
แนวทางในการจัดงานคร้ังตอไป  
    

และโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําผูสูงอายุใน
ชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จังหวัดลําปาง 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/28) 
3. หนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ 
ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 11 มกราคม 2556 วาระที่ 3.3 
แนวทางการบริการวิชาการ 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/29) 
4. หนังสือขอสํารวจความคิดเห็นในโครงการบริการ
วิชาการสูสังคมภาคการศึกษาที่ 1/2556 
 (เอกสารแนบ สกอ.5.2/30) 
5.หนังสือขอความอนุเคราะหสงโครงการการบริการ
วิชาการสูสังคมพรอมรายละเอียดงบประมาณ ภาค
การศึกษาที่ 1/2556 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/31) 
6. รายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการฝาย
วิชาการ ครั้งที่ 1/2556 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/32) 
7. ตัวอยางแบบสรุปผลการประเมินโครงการ 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/33) 
 
 
 

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสู
สาธารณชน 
    วิทยาลัยสหวิทยาการ โครงการปริญญาตรี ไดดําเนินการ
พัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
โดยไดนําโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการพูด

1. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการพูด
และการนําเสนอในอาชีพมัคคุเทศก On line ผาน 
www.cislampang.com 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/34) 
2. เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ศิลปะการพูดและการนําเสนอในอาชีพ
มัคคุเทศกOn line ผานwww.cislampang.com 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

และการนําเสนอในอาชีพมัคคุเทศก เอกสารประกอบการ
บรรยาย ภาพบรรยากาศและรายงานถอดเทปการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเผยแผสูสาธารณชน On line ผานเว็ปไซดของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 
www.cislampang.com นอกจากนี้ในสวนของบัณฑิตศึกษา
มีการจัดทําเอกสารประกอบการสัมมนา ไฟลเสียงเผยแพร
ในเวปไซตของวิทยาลัยดวยเชนกัน 
 
 

(เอกสารแนบ สกอ.5.2/35) 
3. ภาพบรรยายกาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะ
การพูดและการนําเสนอในอาชีพมัคคุเทศก On line 
ผาน www.cislampang.com 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/36) 
4. รายงานถอดเทปการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะ
การพูดและการนําเสนอในอาชีพมัคคุเทศก On line 
ผาน www.cislampang.com 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/37) 
5.เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสรางแผนที่  
จริยศาสตร 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/38) 
6.ตัวอยางการเผยแพรขอมูลทางหนาเวปไซต 
(เอกสารแนบ สกอ.5.2/39) 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน   

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน   

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้สมศ.8 : ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย 
2. ชนิดของตัวบงชี้: ผลผลิต 
3. เกณฑการประเมิน : 

โดยแปลงรอยละของผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 

คารอยละของผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 
4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ : 

4.1 คํานวณคารอยละของผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

2 
X 100 =  100 

2 

4.2 แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได = 

100 
X 5 = 16.67 

30 

5. ผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1.รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัยตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
     แผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2555 
ของวิทยาลัยสหวิทยาการไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555  ซึ่ง
มีโครงการตามแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแกสังคมประจําป จํานวน 
2 โครงการ ซึ่งมีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ดังน้ี 
         1). การนําไปพัฒนาการเรียนการสอน 
             โครงการอบรมความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน โดยศูนย
ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง วิทยาลัยสหวิทยาการ นําไป
พัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา สส.431 การคาและการลงทุนในกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง และรายวิชา สส.331 ประวัติศาสตร
ของกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง  

1. มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 
(เอกสารแนบ สมศ.8/1) 
2. แผนการบริการวิชาการแกสังคม ป
การศึกษา 2555-2559 
(เอกสารแนบ สมศ.8/2) 
3.โครงการเสริมสรางศักยภาพและพลัง
ของผูสูงวัยในการขับเคล่ือนงานดานการ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก รท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูงวัยในชุมชน
บานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง) 
(เอกสารแนบ สมศ.8/3) 
4 .  โครงการอบรมความรู เ ก่ี ยว กับ
ประชาคมอาเซียน โดยศูนยศึกษาสห
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

         2). การนําไปพัฒนาการวิจัย 
               โครงการเสริมสรางศักยภาพและพลังของผูสูงวัยในการ
ขับเคล่ือนงานดานการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
(กรณีกลุมผูสูงวัยในชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง) 
นําไปพัฒนาการวิจัย ไดแกรายงานการวิจัยเรื่อง “การเห็นคุณคาใน
ตัวเองของผูสูงอายุ กรณีศึกษาผูสูงอายุบานเสด็จ หมู 5-หมู 11 ต.บาน
เสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง ซึ่งไดมีการดําเนินงานในพ้ืนที่ชุมชนบานเสด็จ
เปนครั้งที่ 2 โดยมีอาจารยประจําวิทยาลัยสหวิทยาการเปนวิทยากรให
ความรูคือ รศ.สายฝน สุเอียนทรเมธีและอาจารยรุงนภา เทพภาพ โดย
อาจารยรุงนภา   เทพภาพเปนผูประสานโครงการ และวิทยากรจาก
หนวยงานภายนอกจํานวน 3 ทาน ที่มาใหความรูเพ่ิมเติม โดยการจัด
โครงการดังกลาวทําใหอาจารยรุงนภา เทพภาพ ผูประสานโครงการได
เล็งเห็นถึงประโยชน ปญหา และผลกระทบของการจัดโครงการ จึงได
นําผลจากการการจัดโครงการดังกลาวมาทําวิจัยเรื่อง “การเห็นคุณคา
ในตัวเองของผูสูงอายุ กรณีศึกษาผูสูงอายุบานเสด็จ หมู 5-หมู 11 ต.
บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง เพ่ือสะทอนถึงผลประโยชนและปญหาและ
ความตองการของผูสูงอายุในชุมชนบานเสด็จเพ่ือใหไดขอมูลที่จะ
เสนอการจัดโครงการในพ้ืนที่ชุมชนบานเสด็จอยางตอเน่ือง 
                   โครงการบริการ วิชาการแกสั งคมที่ นํ าความรู และ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย  จํานวน  2 โครงการ  คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน
โครงการตามแผนปฏิบั ติงานบริการวิชาการแกสังคม  ประจําป
การศึกษา 2555  เทียบคะแนนประเมิน เทากับ 5.00  คะแนน 
       
 

วิ ท ย า ก า ร ภู มิ ภ า ค ลุ ม แ ม นํ้ า โ ข ง 
วิทยาลัยสหวิทยาการ (เอกสารแนบ สม
ศ.8/4) 
5. แบบฟอรมตัวบงช้ี สมศ.8ผลการนํา
ความรู แ ละประสบการณ จ ากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย (แบบฟอรมที่ 
8-1รายช่ือโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย) 
 (เอกสารแนบ สมศ.8/5) 
6. แบบฟอรมตัวบงช้ี สมศ.8 ผลการนํา
ความรู แ ละประสบการณ จ ากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย (แบบฟอรมที่ 
8-2 รายช่ือโครงการบริการวิชาการตาม
แผนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
(เอกสารแนบ สมศ.8/6) 
7. สรุปผลโครงการอบรมความรูเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน โดยศูนยศึกษาสห
วิ ท ย า ก า ร ภู มิ ภ า ค ลุ ม แ ม นํ้ า โ ข ง 
วิทยาลัยสหวิทยาการ (เอกสารแนบ สม
ศ.8/7) 
8. สรุปผลโครงการเสริมสรางศักยภาพ
และพลังของผูสูงวัยในการขับเคล่ือน
งานดานการจัดการทรัพยากรทางสังคม
และวัฒนธรรม  (กรณีกลุมผูสูงวัยใน
ชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.
ลําปาง) (เอกสารแนบ สมศ.8/8) 
9. เคาโครงการบรรยายวิชา สส .331 
ประวัติศาสตรของกลุมประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 
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(เอกสารแนบ สมศ.8/7) 
10. เคาโครงการบรรยายวิชา สส.431 
การคาและการลงทุนในกลุมประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง  
(เอกสารแนบ สมศ.8/10) 
11. รายงานการวิจัยเรื่อง “การเห็นคุณคา
ใน ตัว เองของผู สู งอา ยุ  กรณีศึ กษา
ผูสูงอายุบานเสด็จ หมู 5-หมู 11 ต.บาน
เสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง  (เอกสารแนบ สม
ศ.8/11) 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 24 รอยละ 28.57 4.76 คะแนน   

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 100 รอยละ 100 5 คะแนน   

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 100 รอยละ 100 5 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้สมศ.9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
2. ชนิดของตัวบงชี้: ผลผลิต 
3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 

4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน..............5........... ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนหรือองคกร 
   วิทยาลัยสหวิทยาการ ดําเนินงานจัดทําตามแผนการบริการวิชาการ
แกสังคมป 2555-2559 ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในเรื่อง
แผนปฏิบัติงานเพ่ือรองรับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.9)มี
การดําเนินงานตามแผนวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังน้ี  
  1.PLAN ไดดําเนินงานจัดประชุมทําแผนการบริการวิชาการแกสังคม
ป 2555-2559 ซึ่งโครงการปริญญาตรีไดจัดโครงการรวมกับชุมชนและ
องคกร คือ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําผูสูงอายุชุมชนบานเสด็จ 
ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง 
   2. DO โครงการปริญญาตรีไดมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกน
นําผูสูงอายุชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง ในวันที่ 19 
กุมภาพันธ 2556  ผูเขารวมจํานวน  70 คน 
   ๓.CHECK โครงการปริญญาตรีไดดําเนินการบรรลุตามแผนที่
กําหนดไว โดยมีผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80  ของจํานวน
กลุมเปาหมายที่ต้ังไวและผูที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
ไดรับประโยชนจากการเขารวมโครงการ 
  ๔.ACTION จากโครงการที่ไดดําเนินงานแลวเสร็จน้ันก็ไดมีการนํา
ผลที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือมาจัดทําเปนแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงานสําหรับการพัฒนากระบวนการทํางานในปการศึกษาตอไป 

1. แผนการบริการวิชาการแกสังคม ป
การศึกษา 2555-2559 
(เอกสารแนบ สมศ.9/1) 
2. บันทึกแจงสภามติมหาวิทยาลัยครั้งที่ 
11 /2555 ระเบียบวาระที่ 7.3 (2) 
(เอกสารแนบ สมศ.9/2) 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ผูสูงอายุชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.
เมือง จ.ลําปาง 
(เอกสารแนบ สมศ.9/3) 
4.  ราย ช่ือผู เข ารวมโครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําผูสูงอายุชุมชนบานเสด็จ 
ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง 
(เอกสารแนบ สมศ.9/4) 
5. รายงานและสรุปโครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําผูสูงอายุชุมชนบานเสด็จ 
ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง 
(เอกสารแนบ สมศ.9/5) 
 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80     
 วิทยาลั ยสหวิทยาการ  ไดมี ก ารประ เมินแผนงานคื อ 

วัตถุประสงค ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ งบประมาณการดําเนินการ 
กลุมเปาหมาย และผลท่ีคาดวาจะไดรับ และมีการประเมินผล ซึ่งมีการ
จัดทําสรุปตัวบงช้ีของแผนงานการบริการวิชาการแกสังคม คือทําสรุป

1. แผนการบริการวิชาการแกสังคม ป
การศึกษา 2555-2559 
(เอกสารแนบ สมศ.9/6) 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ผูสูงอายุชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ   
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ประเมินการดําเนินงานของโครงการท้ังหมด  การเขารวมของ
กลุมเปาหมาย  และ ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม (ตามเอกสาร
แนบ) 

อ.เมือง จ.ลําปาง 
(เอกสารแนบ สมศ.9/7) 
3.  ราย ช่ือผู เข ารวมโครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําผูสูงอายุชุมชนบานเสด็จ 
ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง 
(เอกสารแนบ สมศ.9/8) 
4. รายงานและสรุปโครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําผูสูงอายุชุมชนบานเสด็จ 
ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง 
(เอกสารแนบ สมศ.9/9) 
5. สรุปตัวบง ช้ีความสําเร็จของแผน
บริการวิชาการแกสังคมในป 2555 
(เอกสารแนบ สมศ.9/10) 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเน่ือง 
    วิทยาลัยสหวิทยาการ ไดมีการจัดโครงการเสริมสรางศักยภาพและ
พลังของผูสูงวัยในการขับเคล่ือนงานดานจัดทรัพยากรทางสังคมและ
วัฒนธรรม กรณีศึกษากลุมผูสูงวัยในชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.
เมือง จ.ลําปาง  ซึ่งก็เปนโครงการที่สําคัญที่ทําใหวิทยาลัยสหวิทยาการ
มุงที่จะเนนความรวมมือกับผูนําทองถ่ินในการดําเนินการที่เล็งเห็นการ
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผูสูงอายุในทองถ่ินหรือชุมชนใหมี
ความตระหนักในการสรางคุณคาใหแกตัวเองและชุมชน ดังน้ันจึงทํา
ใหวิทยาลัยสหวิทยาการไดมีการดําเนินโครงการอยางตอเน่ืองในปน้ี ก็
คือโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําผูสูงอายุชุมชนบานเสด็จ ต.บาน
เสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง โดยมีการประสานงานกับผูนําทองถ่ินในการที่
จะชวยเหลือและใหความรวมมือในการประชาสัมพันธและผลักดันใน
การดําเนินโครงการใหประสบผลสําเร็จดวยดี จากการทํากิจกรรม
ดังกลาว ทางชุมชนไดคัดเลือกแกนนําผูสูงอายุเขารวม จํานวน 37 คน 
ซึ่งบุคคลเหลาน้ีจะสามารถเปนผูประสานการทํางานเพ่ือชุมชนตอไป 

1. โครงการเสริมสรางศักยภาพและพลัง
ของผูสูงวัยในการขับเคล่ือนงานดานจัด
ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
กรณีศึกษากลุมผูสูงวัยในชุมชนบาน
เสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง 
(เอกสารแนบ สมศ.9/11) 
2.โครงการ พัฒนาศักยภาพแกนนํา
ผูสูงอายุชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.
เมือง จ.ลําปาง 
(เอกสารแนบ สมศ.9/12) 
3. รายงานและสรุปโครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําผูสูงอายุชุมชนบานเสด็จ 
ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง 
(เอกสารแนบ สมศ.9/13) 
4. ทําเนียบแกนนําผูสูงอายุในชุมชนบาน
เสด็จ หมู 5,หมู 7,หมู 11 
(เอกสารแนบ สมศ.9/14) 

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ
ของคนในชุมชนและเอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเน่ืองหรือย่ังยืน 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกร
มีความเขมแข็ง 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ  4 ขอ 4 คะแนน   

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน   

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 3 ขอ 3 คะแนน  
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1.ตัวบงชี้ สห.2  :โครงการบริการวิชาการท่ีสะทอนตัวตนของหลักสูตรสูชุมชนตอจํานวนโครงการบริการวิชาการ
ท้ังหมด  
2. ชนิดของตัวบงชี้: ผลผลิต 
3.เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละรอยละของโครงการบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการสูชุมชนตอจํานวนโครงการ
บริการวิชาการท้ังหมด เปนคะแนนระหวาง  0-5 
 รอยละของโครงการบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการสูชุมชนตอจํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5  = รอยละ 80  
4. แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรการคํานวณ 
 4.1 คํานวณคารอยละโครงการบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการสูชุมชนตอจํานวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด 
 
 
                                                                                                                                                   
 4.2 แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 คะแนนที่ได =  
 
 
 
 
 
5. ผลการดําเนินงาน:  

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. รอยละโครงการบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการสูชุมชนตอจํานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
     วิทยาลัยสหวิทยาการ  ไดดําเนินโครงการบริการวิชาการเชิง   
สหวิทยาการสูชุมชน จํานวน 11 โครงการ จากจํานวนโครงการบริการ
วิชาการท้ังหมด 13 โครงการ ตามที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัย ไดแก   
1. โครงการอบรมภาษาจีนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
2.โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา   
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศกยุวชนลําปาง รุน 2”  
4.โครงการเสริมสรางศักยภาพและพลังของผูสูงวัยในการขับเคลื่อน
งานดานการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูง
วัยในชุมชนบานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง)  

 1 .  โครงการอบรมภาษาจีนสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 (เอกสารแนบ อัตลักษณ 2/1) 
2.โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 (เอกสารแนบ อัตลักษณ 2/2) 
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก
ยุวชนลําปาง รุน 2”  
(เอกสารแนบ อัตลักษณ 2/3) 
4.โครงการเสริมสรางศักยภาพและพลัง

                                          11                                                                     X 100 =  84.62 

                                          13                                                                  
 

                                    84.62 
                                                                 X 5 = 5.29 

                                   80 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

5.โครงการอบรมภาษาจีนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รุนที่ 2   
6.โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา   
(ระดับ2)  
7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศกยุวชนลําปาง รุน 3”  
8.โครงการใหความรูเรื่อง “คติชนวิทยากับประชาคมอาเซียน” 
9.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําของผูสูงอายุในชุมชนบานเสด็จ   
อ.เมือง จ.ลําปาง  
10.การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมความรู เรื่องอาเซียน 
“ASEAN กับการปรับตัวของการศึกษาไทย” 
11.การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมความรูเรื่อง “Knowing 
China and its impact” 
  โดย โครงการบริการวิชาการสูสังคมท้ัง 11 โครงการเปนการบริการ
วิชาการที่ใหความรูแกชุมชน 
แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรคํานวณ 
11 x 100 = 84.62 
13 
    ดังน้ัน รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการเชิง สหวิทยาการสู
ชุมชนตอจํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมดคิดเปน รอยละ  
 
แทนคาในสูตรเพ่ือคํานวณคะแนน 

84.62 
X  5         =   5.29 

80 

 คะแนนที่ไดคือ    5.29    คะแนน 

ของผูสูงวัยในการขับเคล่ือนงานดานการ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม(กรณีกลุมผูสูงวัยในชุมชน
บานเสด็จ ต.บานเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง)  
(เอกสารแนบ อัตลักษณ 2/4) 
5 .โครงการอบรมภาษาจีนสํ าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา รุนที่ 2 
(เอกสารแนบ อัตลักษณ 2/5) 
6.โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา(ระดับ2) 
 (เอกสารแนบ อัตลักษณ 2/6) 
7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก
ยุวชนลําปาง รุน 3”  
(เอกสารแนบ อัตลักษณ 2/7) 
8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการพูด
และการนําเสนอในอาชีพมัคคุเทศก 
(เอกสารแนบ อัตลักษณ 2/8) 
9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
อบรมความรูเรื่องอาเซียน “ASEAN กับ
การปรับตัวของการศึกษาไทย” 
 (เอกสารแนบ อัตลักษณ 2/9) 
10.การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
อบรมความรูเรื่อง “Knowing China and 
its impact” 
(เอกสารแนบ อัตลักษณ 2/10) 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ผูสูงอายุในชุมชนบานเสด็จ อ.เมือง จ.
ลําปาง 
(เอกสารแนบ อัตลักษณ 2/11) 
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   6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 64 รอยละ  71.43 4.46   

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 64  รอยละ  84.62    5  คะแนน   

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 64 รอยละ 84.62 5 คะแนน  
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 ในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ ดําเนินการจัดก็บขอมูลจําวน 4 ตัวบงช้ี 
ประกอบดวย สกอ.1 ตัวบงช้ี  สมศ.2 ตัวบงช้ี และ สห. 1 ตัวบงช้ี รวมคาเฉล่ียทุกองคประกอบคือ 4.75  มีผลการดําเนินงาน
ดังตอไปน้ี  
 
ตัวบงช้ี: จํานวน 4  ตัวบงช้ี  ประกอบดวย  

 
ตัวบงช้ีที่ 

ตัวบงช้ี 

สกอ. สมศ. มธ. อัตลักษณ 

สกอ.6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4    
สมศ.10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  4   
สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  5   

สห 3 รอยละของโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถ่ินตอ จํานวนโครงการ ดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด  

   5 

 เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 6 สกอ  4    
 เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 6 สมศ  4.5   
 เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 6 หนวยงาน    5 
 รวมคะแนนตามองคประกอบที่ 6 4.50 

ตารางที่  13 คะแนนตามตัวบงช้ีในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
                            รายละเอียดผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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1. ตัวบงชี้สกอ.6.1 : ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ชนิดของตัวบงชี้:กระบวนการ 
3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5หรือ 6 ขอ 

 
4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน  5 ขอ   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
     วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีแผนการดํา เนินงานศูนย
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งจัดทําขึ้นโดย
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากน้ี
วิทยาลัยสหวิทยาการ ยังมีการจัดต้ังงบประมาณประจําป
งบประมาณ 2555 และงบประมาณประจําป 2556 เพ่ือ
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมตางๆที่เก่ียวของกับการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.แผนการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
(เอกสารแนบ สกอ.6.1/1) 
2 .  งบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  2555 และ 
งบประมาณประจําป 2556 
(เอกสารแนบ สกอ.6.1/2) 
3. คําสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 99/2554 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการทํ า นุบํ ารุ งศิลปะและ วัฒนธรรม 
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
(เอกสารแนบ สกอ.6.1/3) 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
     วิทยาลัยสหวิทยาการ มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
สส.443 สัมมนาประเด็นการจัดการทรัพยากรทางสังคม
และวัฒนธรรม หลังจากการเรียนการสอนในหองเรียนแลว
อาจารยผูสอนไดใหนักศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให
นักศึกษาไดเรียนรูและเขาถึงทรัพยากรทางศิลปะและ
วัฒนธรรมและประยุกตใชความรูที่ไดรับจากการเรียนใน
ช้ันเรียนมาวิเคราะห ใชในชีวิตประจําวัน กิจกรรมตางๆ 
ไดแก  
     1 .โครงการ กิจกรรมสืบสาน ภูมิปญญาท อ ง ถ่ิน 
“กาดผญาคนหางฉัตร”    
     2. โครงการคืนสีสันถนนสายวัฒนธรรม 
     3.โครงการเวทีกิจกรรมสงเสริมเยาวชนสืบทอดภูมิ

1.เคาโครงการสอน  วิชา สส.443 สัมมนาประเด็นการ
จัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
(เอกสารแนบ สกอ.6.1/4) 

2 .โครงการ กิจกรรมสืบสานภูมิปญญาทอง ถ่ิน 
“กาดผญาคนหางฉัตร” 

(เอกสารแนบ สกอ.6.1/5) 
3. โครงการคืนสีสันถนนสายวัฒนธรรม 
(เอกสารแนบ สกอ.6.1/6) 
4.โครงการเวทีกิจกรรมสงเสริมเยาวชนสืบทอดภูมิ
ปญญา  “ละออนปลอยพลัง  ภูมิปญญาสรางสรรค 
มหัศจรรยบานวังหมอ” 
(เอกสารแนบ สกอ.6.1/7) 
5.เคาโครงการสอน  วิชา สห.833 สัมมนาวัฒนธรรม
ศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ปญญา  “ละออนปลอยพลัง  ภูมิปญญาสร า งสรรค 
มหัศจรรยบานวังหมอ” 
         ระดับบัณฑิตศึกษา  มีการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา สห.833 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งวิทยาลัยไดมี
การจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา  
เ พ่ือนํานักศึกษาไปทัศนศึกษาและดูงาน  และศึกษา
วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือนําประสบการณ
ความรู มาประยุกตใชในการเรียน 

(เอกสารแนบ สกอ.6.1/8) 
6.ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแหง
สหภาพพมา 
(เอกสารแนบ สกอ.6.1/9) 

7.รูปภาพโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแหง
สหภาพพมา 

(เอกสารแนบ สกอ.6.1/10) 
 
 

3.มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
     วิทยาลัยสหวิทยาการ มีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนอยางตอเน่ือง 
โดยนักศึกษาในรายวิชาสส.443 สัมมนาประเด็นการ
จัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม ไดมีการจัด
แสดงนิทรรศการ ณ โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร อ.หางฉัตร 
จ.ลําปาง/  ณ ถนนสายวัฒนธรรม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.
ลําปาง /ณ วัดบานวังหมอ ต.ตนธงชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 
เพ่ือใหนักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ เขารวมและนํา
ความรูที่ ได รับจากการ จัดนิทรรศการไปใช ให เ กิด
ประโยชน    

1.รูปภาพการจัดโครงการกิจกรรมสืบสานภูมิปญญา
ทองถ่ิน “กาดผญาคนหางฉัตร” 

(เอกสารแนบ สกอ.6.1/11) 

2.รูปภาพการจัดโครงการคืนสีสันถนนสายวัฒนธรรม 
(เอกสารแนบ สกอ.6.1/12) 
3.รูปภาพการจัดโครงการเวทีกิจกรรมสงเสริมเยาวชน
สืบทอดภูมิปญญา  “ละออนปลอยพลัง  ภูมิปญญา
สรางสรรค มหัศจรรยบานวังหมอ” 
(เอกสารแนบ สกอ.6.1/13) 

 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา   
           วิทยาลัยสหวิทยาการไดจัดทําแบบประเมินผล
โครงการจากการทํากิจกรรมที่เปนสวนหน่ึงของการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา  สส.443 สัมมนาประเด็นการ
จัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม   ซึ่ งทาง
วิทยาลัยสหวิทยาการ ไดสงเสริมใหนักศึกษาสามารถ
บูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมเขาดวยกัน 

1.แบบประเมินการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
(เอกสารแนบ สกอ.6.1/14) 
2.แบบประเมินการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา 
(เอกสารแนบ สกอ.6.1/15) 
3.รายงานผลการประเมินการบูรณาการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
(เอกสารแนบ สกอ.6.1/16) 

4.แบบประเมินโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแหง
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

สหภาพพมา 

(เอกสารแนบ สกอ.6.1/17) 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 
          วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีการประเมินผลจากการ
ดําเนินโครงการและนําผลการประเมินโครงการไป
ปรับปรุงงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน 
 

1.ผลการประเมินแบบประเมินการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
(เอกสารแนบ สกอ.6.1/18) 
2.ผลการประเมินแบบประเมินการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา 
(เอกสารแนบ สกอ.6.1/19) 

3.ผลการประเมินโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐ
แหงสหภาพพมา 

(เอกสารแนบ สกอ.6.1/20) 
4.แผนการปรับปรุงการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา  (เอกสารแนบ สกอ.6.1/1) 
5.รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ ครั้งที่ 
1/2556 (เอกสารแนบ สกอ.6.1/22) 
 
**(ขาดหลักฐาน  ไม นับคะแนนขอที่  5  ตามการ
ตรวจสอบของกรรมการ)** 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
 

- 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
 4 ขอ  5 ขอ  5 คะแนน   

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 5 ขอ  5 คะแนน   

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 255 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้สมศ.10:การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ชนิดของตัวบงชี้:ผลผลิต 
3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5ขอ 

 
4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน 4 ขอ   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
       วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) คือ 
       1.P = Plan คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมวิทยาลัยสหวิทยาการไดมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ 
เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานตามแผนวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีไดวางไว 
        2.D = Do คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ ไดดําเนินงานตามแผนที่
วางไว โดยการจัดโครงการตาง ๆ ขึ้นมาในระยะเวลาท่ี
กําหนด ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาไดใหความสนใจและเขา
รวมกิจกรรม 
       3.C = Check หลังจากที่มีดําเนินการตามแผนงานท่ีวาง
ไวเรียบรอยแลว ทางคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม วิทยาลัยสหวิทยาการไดดําเนินการประเมินผล
การดําเนินโครงการ โดยไดจัดทําแบบประเมินโครงการ 
เพ่ือนําผลการประเมินที่ไดรับมาพัฒนาและปรับปรุงใน
การจัดโครงการครั้งตอไป 
      4.A = Action หลังจากที่ไดทําการประเมินผลการจัด
โครงการ คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
วิทยาลัยสหวิทยาการ ไดจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงาน
ดานสงเสริมและสนันสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

1 .แผนการ ดํา เ นินงานด านศิลปะและ วัฒนธรรม 
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
(เอกสารแนบ สมศ.10/1) 
2.คําสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 99/2554 เรื่องแตงต้ัง
คณะกรรมการ ทํ า นุบํ า รุ ง ศิ ลปะและ วัฒนธรรม
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
(เอกสารแนบ สมศ.10/2) 
3 .  งบประมาณ  ประจํ าป งบประมาณ  2555  และ 
งบประมาณประจําป 2556  
(เอกสารแนบ สมศ.10/3) 
4.รายงานผลการปฏิบัติดานศิลปะและวัฒนธรรม 
(เอกสารแนบ สมศ.10/4) 
 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80 
       วิทยาลัยสหวิทยาการ  โดยคณะกรรมการทํานุบํารุง

1.รายงานการประเมินแผนการดําเนินงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ศิลปะและวัฒนธรรม  วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของศูนยศิลปวัฒนธรรม 
วิทยาลัยสหวิทยาการ โดยกิจกรรมมีผลการดําเนินงาน
บรรลุตามแผนประจําปดังกลาว ไมตํ่ากวารอยละ 80 

(เอกสารแนบ สมศ.10/5) 
 

3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออยางตอเน่ือง 
       วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีนโยบายในการดําเนินงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง ซึ่งในปการศึกษา 2555 
ไดมีการจัดโครงการ”ธรรมศาสตรตลาดวิชาสหวิทยาการ”
ภาคการศึกษาที่ 1/2555 และภายใตโครงการดังกลาวไดมี
การจัดโครงการยอย ไดแก การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ “คติ
ชนวิทยากับประชาคมอาเซียน” และวิทยาลัยสหวิทยาการ 
มีการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมตอเน่ืองทุกป
การศึกษา  ภายใตโครงการธรรมศาสตรตลาดวิชาสห
วิทยาการ 
           

1.โครงการ”ธรรมศาสตรตลาดวิชาสหวิทยาการ”ภาค
การศึกษาที่ 1/2555  การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ “คติชน
วิทยากับประชาคมอาเซียน” 
(เอกสารแนบ สมศ.10/6) 
2.แบบประเมินโครงการ”ธรรมศาสตรตลาดวิชาสห
วิทยาการ”ภาคการศึกษาที่ 1/2555  การจัดสัมมนาเชิง
วิชาการ “คติชนวิทยากับประชาคมอาเซียน” 
(เอกสารแนบ สมศ.10/7) 
3.ผลการประเมินโครงการ”ธรรมศาสตรตลาดวิชาสห
วิทยาการ”ภาคการศึกษาที่ 1/2555  การจัดสัมมนาเชิง
วิชาการ “คติชนวิทยากับประชาคมอาเซียน 
(เอกสารแนบ สมศ.10/8) 

4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 
      จากการดําเนินงานโครงการ ดังตอไปน้ี 
      1.โครงการคืนสีสันถนนสายวัฒนธรรม 
      2 .โครงการ กิจกรรมสืบสานภูมิปญญาทอง ถ่ิน 
“กาดผญาคนหางฉัตร”        
      3.โครงการ เวทีกิจกรรมสงเสริมเยาวชนสืบทอดภูมิ
ปญญา  “ละออนปลอยพลัง  ภูมิปญญาสร า งสรรค 
มหัศจรรยบานวังหมอ” 

      4. โครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 

      พบวามีประโยชนและคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 
ดังตอไปน้ี 
    1.ทําใหนักศึกษาไดรูจักการทํางานรวมกับหนวยงาน / 
องคกร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย 
     2 .ทํ า ให นั ก ศึ กษ าส าม า ร ถ นํ า อ ง ค ค ว า ม รู ด า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของปราชญที่ไดรับไปตอ

1.รายงานสรุปผลโครงการคืนสีสันถนนสายวัฒนธรรม
(เอกสารแนบ สมศ.10/9) 
2.รายงานสรุปผลโครงการกิจกรรมสืบสานภูมิปญญา
ทองถ่ิน “กาดผญาคนหางฉัตร” 
(เอกสารแนบ สมศ.10/10) 
3.รายงานสรุปผลโครงการเวทีกิจกรรมสงเสริมเยาวชน
สืบทอดภูมิปญญา  “ละออนปลอยพลัง  ภูมิปญญา
สรางสรรค มหัศจรรยบานวังหมอ” 
(เอกสารแนบ สมศ.10/11) 

4.รายงานสรุปผลโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐ
แหงสหภาพพมา 

(เอกสารแนบ สมศ.10/12) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ยอดในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันและกิจกรรมอื่น ๆ 
ได 
     3.ทําใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการสืบ
สานภูมิปญญาของปราชญในทองถ่ิน 
     4.ชวยธรรมรงรักษาไวซึ่งอัตลักษณของชุมชนแตละ
ชุมชน โดยการปลูกฝงจิตสํานึกและการถายทอดกิจกรรม
สงเสริมภูมิปญญา และวัฒนธรรมตาง ๆไปยังเด็กเยาวชน
ในชุมชน  เพ่ือใหกิจกรรมดังกลาวเปนพ้ืนที่สรางสรรคที่
นําไปสูการสงเสริมการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิ
ปญญาทองถ่ินของเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนจุดเริ่มที่สําคัญที่
จะนําไปสูการสืบทอดอัตลักษณและวิถีชีวิตของผูคนใน
ชุมชนตอไป 
      5.เปนการสรางรายไดใหกับคนชุมชน เมื่อคนในชุมชน
สามารถนําความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมตาง ๆไปตอยอด
ในการประกอบอาชีพ 
     6.เพ่ือใหชุมชนและสังคมยังคงเปนชุมชนและสังคมท่ีมี
ศักยภาพ จนกลายเปนชุมชนเขมแข็งได 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

- 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ  3 ขอ  3 คะแนน    

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ  4 ขอ  4 คะแนน    

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้สมศ.11:การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ชนิดของตัวบงชี้:ผลผลิต 
3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5ขอ 

 
4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1.การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอให เ กิด
วัฒนธรรมท่ีดี 
     วิทยาลัยสหวิทยาการ  ไดสรางการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบันในการสรางวัฒนธรรมที่ ดีในการ
ทํางาน คือ วัฒนธรรมเรื่องของการใชงบประมาณของ
ราชการอยางถูกตอง โปรงใส รวมถึงการสรางวัฒนธรรม
การสํานึกและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย จึงไดทํา
โครงการตาง ๆ ขึ้น และมีการประชาสัมพันธใหบุคลากร
เขารวม กลาวคือ 
     1. โครงการอบรมเรื่องการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ฝกอบรม การจัดงาน การประชุมและระเบียบ
ตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจการ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฝกอบรม การจัด
งาน  การประชุมและที่ เ ก่ียวของ  ให เกิดความถูกตอง 
รวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
     2.โครงการการพัฒนาสุนทรียภาพสําหรับบุคลากร 
วิทยาลัยสหวิทยาการ ณ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย เปน
หน่ึงในนโยบายในดานการพัฒนาคน(People) ของทาน
อธิการบดี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ทั กษะให รอบด านทั้ งท า ง วิช าก าร  ด านสุ นทรี ย ะ 
ภาษาตางประเทศ ศิลปะ การสื่อสาร ดังน้ันจึงไดจัดทํา
โครงการการ พัฒนาสุนทรี ยภาพสํ าหรับบุ คลากร 
วิทยาลัยสหวิทยาการ ณ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย โดย
การศึกษาดูงานที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีสถานที่ที่นาสนใจ 
อ าทิ  อุ ท ย านปร ะ วั ติ ศ า สตร สุ โ ขทั ย แ ล ะอุ ท ย าน

1.โครงการอบรมเรื่องการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ฝกอบรม การจัดงาน การประชุม
และที่เก่ียวของ 
(เอกสารแนบ สมศ.11/1) 
2 .รูปภาพการจัดโครงการอบรมเ ร่ืองการ เบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฝกอบรม การจัด
งาน การประชุมและที่เก่ียวของ 
(เอกสารแนบ สมศ.11/2) 
3.โครงการการพัฒนาสุนทรียภาพสําหรับบุคลากร 
วิทยาลัยสหวิทยาการ  ณ  อุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัย 
(เอกสารแนบ สมศ.11/3) 
4.รูปภาพการจัดโครงการการพัฒนาสุนทรียภาพ
สําหรับบุคลากร วิทยาลัยสหวิทยาการ ณ อุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย 
(เอกสารแนบ สมศ.11/4) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย ซึ่งเปนโบราณสถานที่ยังคงมี
รองรอยแหงอารยธรรมทางสังคม  งานศิลปะ  และ
สถาปตยกรรมทรงคุณคาหลงเหลืออยูอยางครบถวน 

2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี 
สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 
      วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีการจัดพ้ืนที่บริ เวณหอง
สํานักงานบริหารโครงการ หองพักคณาจารย เพ่ือปรับปรุง 
ดูแล ใหสะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงใหสวยงามอยาง
มีสุนทรียภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมดังตอไปน้ี 
     1.โครงการ Big Cleaning Day เปนกิจกรรมที่ บุคลากร
ทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
     2.การติดสต๊ิกเกอรเพ่ือเปนการรณรงคประหยัดพลังงาน
และเปนการใหความสําคัญของการใชทรัพยากร 
     ระดับบัณฑิตศึกษา  มีการจัดสิ่งแวดลอมดานความ
ปลอดภัยของอาคาร  โดยมีกลองวงจรปดอยูบริ เวณ
ทางเขาออกสํานักงาน เพ่ือความปลอดภัย รวมถึงมีอาคาร 
สถานที่ หองทํางานบุคลากร/สํานักงาน หองเรียน ที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย สวยงาม 
นอกจากน้ียังไดสงเจาหนาที่เขาอบรมโครงการตามแผนตัว
บงช้ี สมศ. 18.1  ซึ่งทางสํานักงานอาคารสถานท่ี ศูนย
รังสิต   เปนผูจัดอบรมหลักสูตร   โดยวิทยาลัยฯ  ได
ดําเนินการทําตามนโยบายของมหาวิทยาลัยดังน้ี 
1.  มีการจัดการคัดแยกขยะ  โดยมีถังขยะรีไซเคิล  และไม

รีไซเคิล   
    2.การติดประกาศเพ่ือเปนการรณรงคประหยัดพลังงาน
และเปนการใหความสําคัญกับการลดใชทรัพยากร 
 

1. โครงการ Big Cleaning Day 
(เอกสารแนบ สมศ.11/5) 
2.ภาพถายการติดปายสต๊ิกเกอรรณรงคการประหยัด
พลังงานในสํานักงาน 
(เอกสารแนบ สมศ.11/6) 
3.ภาพถายการตกแตงหองสํานักงานบริหาร 
และหองพักคณาจารย โครงการปริญญาตรี 
(เอกสารแนบ สมศ.11/7) 
4. โครงการคัดแยกขยะ ประเภทของขยะ วิธีการคัด
แยกขยะกอนทิ้งลงถัง 
(เอกสารแนบ สมศ.11/8) 
5 .  โครงการอนุรั กษพ ลังงาน  ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ภายในหนวยงาน 
(เอกสารแนบ สมศ.11/9) 
6.ภาพถายถังขยะแยกประเภทรีไซเคิลและไมรีไซเคิล 
(เอกสารแนบ สมศ.11/10) 
7.ภาพถายการติดประกาศการรณรงคการประหยัด
พลังงานในสํานักงาน 
(เอกสารแนบ สมศ.11/11) 
8. ภาพถายดานความปลอดภัยของอาคาร 
(เอกสารแนบ สมศ.11/12) 
9. ภาพถายหองเรียน / หองพักอาจารย 
(เอกสารแนบ สมศ.11/13) 

3.ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
          วิทยาลัยสหวิทยาการ (มธ.ศูนยลําปาง) ไดใชพ้ืนที่
ร วม กับมหาวิทยา ลัยธรรมศาสตร  ศูนย ลํ าปาง  ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศนของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงประโยชนการใชสอย

1.ภาพถายภูมิทัศนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
ศูนยลําปาง 
(เอกสารแนบ สมศ.11/14) 
2.ภาพถายภูมิทัศนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
ทาพระจันทร 
(เอกสารแนบ สมศ.11/15) 



159 

 รายงานการประเมินตนเอง                                            
               วิทยาลัยสหวิทยาการ ปการศึกษา 2555  

                                                                                                                                                                              

  

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ในมิติทางดานสิ่งแวดลอมและความมีสุนทรียภาพ ทั้งของ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น  ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 
         ร ะ ดั บบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า   มี ก า ร ใ ช พ้ื น ที่ ร ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร  ซึ่งมีการปรับปรุง
ภูมิทัศนโดยคํานึงถึงประโยชนการใชสอยในมิติทางดาน
สิ่งแวดลอมและความมีสุนทรียภาพ ทั้งของนักศึกษาและ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 

 

4. การจัดการใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือ
และสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยาง
สมํ่าเสมอ 
          โ ค ร ง ก า ร ป ริ ญ ญ า ต รี  ใ ช ส ถ า น ที่ ร ว ม กั บ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร  ศู น ย ลํ า ป า ง  โ ด ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง มีการจัดพ้ืนที่ที่เอื้อ
ตอการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาใชพ้ืนที่
น้ันเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา   
       ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า   ใ ช ส ถ า น ที่ ร ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยมีการจัดพ้ืนที่
ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรที่ใช
พ้ืนที่ น้ันเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมตางๆ  ของ
นักศึกษาและบุคลากร  

1.ภาพถายบริเวณลานกิจกรรมขวงโดม 
(เอกสารแนบ สมศ.11/16) 
2.ภาพถายบริเวณลานโพธิ์ 
(เอกสารแนบ สมศ.11/17) 
3.ภาพถายอาคารเอนกประสงค ศูนยกีฬาในรม (โรง
ยิมเนเซียม)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 
(เอกสารแนบ สมศ.11/18) 
4.ภาพถายบริเวณลานปรีดีพนมยงค 
(เอกสารแนบ สมศ.11/19) 
5.ภาพถายบริเวณลานโพธิ์ 
(เอกสารแนบ สมศ.11/20) 
6.ภาพถายบริเวณลานเปตอง 
(เอกสารแนบ สมศ.11/21) 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับ
ประเด็น 1 – 4 ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
     วิทยาลัยสหวิทยการมีการประเมินผลความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกาในประเด็น 1-4 ซึ่งมีผลการประเมิน
ดังน้ี 
     1.ความพึงพอใจของบุคลากร มีผลการประเมิน 4.84 
     2.ความพึงพอใจของนักศึกษา มีผลการประเมิน 4.46 

1 .แบบสอบถามความพึ งพอใจตอการ พัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
(เอกสารแนบ สมศ.11/22) 
2.ผลการประเมินแบบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอการพัฒนาสุนทรียภาพในมิ ติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 
(เอกสารแนบ สมศ.11/23) 
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5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ  4 ขอ  4 คะแนน   

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ  5 ขอ 5 คะแนน   

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  
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ตัวบงชี้ท่ี สห.3 โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นตอ จํานวนโครงการ ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท้ังหมด  
ชนิดของตัวบงชี  ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน 
 โดยแปลงคารอยละของรอยละของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินตอจํานวนโครงการดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด เปนคะแนนระหวาง 0-5 
 รอยละของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินตอจํานวนโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งหมด กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 50  
  
สูตรการคํานวณ: 
 1 คํานวณคารอยละโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินตอจํานวนโครงการดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 
   
 
 
                                                                                                                                                   
 
 
  2 แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
 
 
 
 ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1.รอยละโครงการ /กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถ่ินตอ   จํานวนโครงการดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 
แทนคาผลการดําเนินงานตามสูตรคํานวณ 
     3 x 100  = 100 
     3 
ดังน้ัน รอยละโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถ่ินตอ   จํานวนโครงการดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด คิดเปน รอยละ 100 

1. โครงการคืนสีสันถนนสายวัฒนธรรม 
(เอกสารแนบ สห./1) 
2 .โครงการกิจกรรมสืบสานภูมิปญญาทอง ถ่ิน 
“กาดผญาคนหางฉัตร” 
(เอกสารแนบ สห./2) 
3.โครงการเวทีกิจกรรมสงเสริมเยาวชนสืบทอดภูมิ
ปญญา “ละออนปลอยพลัง ภูมิปญญาสรางสรรค 
มหัสจรรยบานวังหมอ” 
(เอกสารแนบ สห./3) 

                                                                                                     

                                                       3                                                                                  X 100        = 100                      

                                                 3 

100 
                                                                                                                                                  X5 =10 

50 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

2.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 
5 
แทนคาในสูตรเพ่ือคํานวณคะแนน 
     100 x5 = 10  
       50 

 
 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 40 รอยละ 62.5 5 คะแนน    

7. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 75 รอยละ 100 5 คะแนน   

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 75 รอยละ 100 5 คะแนน  
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องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 
 

                   ในองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  มีตัวบงช้ีทั้งหมด 5 ตัวบงช้ี วิทยาลัยสหวิทยาการ            
ไดดําเนินการทั้งหมด โดยแบงเปนตัวบงช้ีของ สกอ. 4  ตัวบงช้ี  ตัวบงช้ีของ สมศ. 1 ตัวบงช้ี รวมคะแนนเฉล่ียตามตัว
บงช้ีของ สกอ.สมศ. คะแนนเฉล่ียรวมเทากับ 4.50 
 

คะแนนตามตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

จํานวน 5 ตัวบงชี้  ประกอบดวย  

ตัวบงช้ีที่ 
ตัวบงช้ี 

สกอ. สมศ. มธ. 
สกอ. 7.1  ภาวะผูนําของสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 3   
สกอ.7.2  การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรุ 4   
สกอ.7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 3   
สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 4   
สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน   4.28  

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 7 สกอ. 3.50   

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 7 สมศ.  4.28  

รวมคะแนนตามองคประกอบท่ี 7 3.66 

  
ตารางคะแนนตามตัวบงช้ีในองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
1. ตัวบงชี้ สกอ. 7.1: ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

2. ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน  .... ขอ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

 

 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน 

   ผูบริหารของวิทยาลัยฯ  ไดกําหนดนโยบาย  ทบทวน
วิสัยทัศน แผนกลยุทธระยะยาวและระยะสั้นที่นําไปสูแผนปฏิบัติ
ราชการในแตละป ซึ่งมีการกําหนดตัวช้ีวัดของหนวยงานท่ีบงช้ีถึง
คุณภาพการปฏิบัติราชการนอกเหนือจากภายใตตัวช้ีวัดรวมของ
มหาวิทยาลัย  

  นอกจากนี้ ผูบริหารวิทยาลัยฯยังไดสรางระบบและกลไก
ในการถายทอดนโยบาย เปาหมาย ภารกิจตางๆ ในแตละประเด็น
ยุทธศาสตรใหแกบุคลากรและเจาหนาที่ทุกระดับไดรับทราบและ
เขาใจรวมกันถึงพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ รวมถึงมีการดําเนินการ
ในการประเมินตนเองระดับหนวยงานเทียบเทาที่กําหนดเปน 2 
ระดับ โครงการปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 

1. เปาหมายและแผนปฏิบัติงานของคณบดีใน
วาระการดํารงตําแหนง 3 ป 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/7) 
2. แผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/8) 
3.แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยฯ 5 ป ประจําป
งบประมาณ 2555 -2559 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/9) 
4.ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 
ประจําปการศึกษา 2555 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/10) 
5 .  ผลรายงานการประเมินตนเอง  ประจําป
การศึกษา 2554  

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/11) 

6 .  หนังสื อ เ ชิญประ ชุม  และร าย ง านการ
ประชุมสัมมนาบุคลากร (สุโขทัย 17-18 พฤศิจ
กายน 2555)  

(เอกสารแนบ สกอ.1.1/12)  
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

7. หนังสือเชิญเขารวมประชุม เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2554 และรายงานการประชุมวันที่ 
30 พ.ย. 2554 ครั้งที่ 2/54 

- วาระที่ 4 แนวทางการดําเนินงานจัดทําแผน  5 
ป กับแผนรายป  

- วาระที่ 5 หารือเรื่องการจัดทําแผน 

กลยุทธ (เอกสารแนบ สกอ.7.1/13) 
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 
3/54 เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2554 

วาระที่ 1-2 แผน 5 ป และรายป 2555  

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/14) 
9.  บันทึกวิทยาลัยฯ  วันที่ 23 ธันวาคม 2554 
เรื่อง ขอเชิญเขารวมการประชุมทําแผน
ยุทธศาสตรของวิทยาลัย  

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/15) 
10. รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 
4/54 เมี่อ 26 ธันวาคม 2554 

- วาระที่ 3.1 นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน
ในแตละโครงการศึกษาฯ ตามหลักพันธกิจของ
วิทยาลัยฯ 

- วาระที่ 3.2 มอบหมายผูรับผิดชอบโครงการและ
ตัวบงช้ีแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2555 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/16) 
11. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 09/56 วันที่  28 มกราคม 
2556 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ประ กันคุณภาพการ ศึกษาวิทยา ลั ยฯ  และ
คณะกรรมการระดับโครงการศึกษา (เอกสาร
แนบ สกอ.7.1/17) 
12. คําสั่งที่ 09/56แตงคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชาและหนวยงาน
เทียบเทา และขั้นตอนพรอมเอกสารประกอบการ
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ตรวจประเมิน 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/18) 

3.ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
            วิทยาลัยฯมีกลไก 2 กลไก ในการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ไดแก  
(1) คณะกรรมการประจําวิทยาลัย ซึ่งมีการประชุมอยางนอยปละ 2 
ครั้ง เพ่ือวางนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัย พรอม
ทั้งติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของโครงการศึกษาทั้ง 3 
โครงการ และ  
(2) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งมีการประชุมอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามกรอบนโยบายและแผนท่ีไดวางไว หรือหารือในประเด็น
การบริหารของวิทยาลัย ซึ่งในการประชุมดังกลาวไดมีการเปด
โอกาสใหบุคลากรเขามาเสนอขอมูล และความคิดเห็นดวย 
(3) มีการกําหนดผูรับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจําป และการรายงานประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป 
2555 เพ่ือเปนการสรางการมีสวนรวมในการบริหารของคณาจารย 
วิทยาลัยฯไดมีการแตงต้ังคณาจารยใหเปนคณะทํางานชุดตางๆ และ
ในระดับเจาหนาที่ วิทยาลัย โดยโครงการป.ตรี ไดเปดโอกาสให
บุคลากรสายสนับสนุนเขารวมประชุมกับผูบริหารทุกเดือน ซึ่งกลไก
ดังกลาวเอ้ือใหเกิดการสื่อสารทางนโยบายระหวางผูบริหารกับ
คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 
            นอกจากที่กลาวมาแลว ผูบริหารยังมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของสถาบัน เชน การรายงานประเมิน
ตนเองของคณบดีตอสภามหาวิทยาลัยฯ  

1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสห
วิทยาการ 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/19) 
2. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานของ
วิทยาลัยฯ  

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/20) 
3.  คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 09/2556 (28 มกราคม 2556)
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
วิทยาลัยฯและคณะกรรมการระดับโครงการศึกษา  

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/21) 
4. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 22/56 แตงต้ังวันที่ 12 
กุมภาพันธ 2556คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา  

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/22) 
5. บันทึกของโครงการปริญญาตรี วิทยาลัยสห
วิทยาการ ที่ ศธ 0516.46 (1) /ว.094 ลงวันที่ 7 
กุ ม ภ า พั น ธ  2556 เ รื่ อ ง  ข อ แ จ ง ร า ย ช่ื อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพและเจาหนาที่
ผูดูแลองคประกอบ ประจําปการศึกษา 2555  
(เอกสารแนบ สกอ 7.1/23) 
6. คําสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ  ที่ 99/2553 เรื่อง
แตงต้ังคณะกรรมการฝายวิชาการ โครงการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/24) 
7. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฝายการนักศึกษา 
โครงการป.ตรี 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/25) 
8 .คําสั่ง วิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 51/2554 เรื่อง 
แตงต้ังคณะกรรมการศูนยศึกษาสหวิทยาการ
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/26) 
9. คําสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 99/2554 เรื่อง 
แตง ต้ังคณะกรรมการทํา นุบํ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/27) 
10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ  

- ครั้งที่ 14/55 (1 ส.ค.55) วาระ 4.1 

- ครั้งที่ 15/55 (23 ส.ค.55) วาระ 4.6 

- ครั้งที่ 16/55 (17 ต.ค.55) วาระ 4.1 

- ครั้งที่ 17/55 (24 ต.ค.55) วาระ 4.3 และวาระ 
4.5 

- ครั้งที่ 18/55 (24 ธ.ค.55) วาระ 2.1 

- ครั้งที่ 1/56 (9 ม.ค.56) วาระ 3.2  

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/28) 
11. รายงานการประชุมสัมมนาบุคลากร (สุโขทัย 
17-18 พฤศิจกายน 2555) (เอกสารแนบ สกอ.
7.1/29) 

12. รายช่ือผูรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ 
(ก.พ.ร) วิทยาลัยประจําป 2555 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/30) 
13 .  ผลการปฏิบั ติราชการ  และรายงานผล
ประเมินตนเองคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัย 
ประจําป 2554 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/31) 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ  ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

             วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ โดย 

1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการ
ประเมินผลการปฏิบั ติงานพนักงานราชการ 
ประเภทพิเศษ 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/32) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. จัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหบุคลากรทุก
คนมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2555 

2. ต้ังกลุมบุคคลใหเปนคณะทํางานในกิจกรรมตางๆ 
เชน การจัดทํารายงานประเมินตนเองในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3. มีการจัดต้ังคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ประกอบไป
ด วย ผู บริหาร  คณาจารย  และเจ าหน าที่  เชน 
คณะกรรมการประจําโครงการปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา มีการจัดประชุมโครงการศึกษาทั้ง 3 
โครงการ โดยให เจาหนาที่ เขามามีสวนรวมใน
คณะกรรมการฯชุดตางๆ เพ่ือการดําเนินงานและให
ความเห็นเพ่ือประโยชนตอคณะกรรมการในการ
ดําเนินงาน 

             นอกจากนี้ วิทยาลัยยังมีการจัดสัมมนาบุคลากรทั้งหมดของ
วิทยาลัย เ พ่ือใหบุคลากรทุกคนไดแลกเปลี่ ยนความคิดและ
ประสบการณในการทํางานของตนเอง สะทอนปญหาในการ
ปฏิบัติงาน และนําเสนอแนวทางแกปญหาแกผูบริหารวิทยาลัยฯ 

    

  

2 .  คํ า สั่ ง แ ต ง ต้ั ง คณะก ร รมก า รป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือปรับ
คาจางใหสูงขึ้น 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/33) 
3. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน  พนักงานเงินรายได  สาย
สนับสนุนวิชาการ ประเภทช่ัวคราว 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/34) 
4. คําสั่งแตงต้ังเลขานุการประจําวิทยาลัย หัวหนา
งานโครงการปริญญาตรี รษกหัวหนางานบริหาร
สํานักงานเลขาฯ  

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/35) 
5. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ปริญญาโท-เอก 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/36) 
6. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกบุคคล
ใหเปน พนักงานเงินรายได (ประเภทช่ัวคราว) 
(เอกสารแนบ สกอ.7.1/37) 
7. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการโครงการปริญญา
โท และปริญญาเอก 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/38) 
8. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 09/56 วันที่  28 มกราคม 
2556 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ประ กันคุณภาพการ ศึกษาวิทยา ลั ยฯ  และ
คณะกรรมการระดับโครงการศึกษา (เอกสาร
แนบ สกอ.7.1/39) 
9. คําสั่งที่ 09/56แตงคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชาและหนวยงาน
เทียบเทา และขั้นตอนพรอมเอกสารประกอบการ
ตรวจประเมิน 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/40) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

10. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย 
สหวิทยาการ  
(เอกสารแนบ สกอ.7.1/41) 
11. คําสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 51/2554 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการศูนยศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุม
แมนํ้าโขง  

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/42) 
12. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฝายการนักศึกษา 
(เอกสารแนบ สกอ.7.1/43) 
13. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
เกณฑและอัตราการจายเงินของวิทยาลัยสห
วิทยาการ พ.ศ. 2555(เอกสารแนบ สกอ.7.1/44) 
14. รายงานการประชุมอาจารยประจําเดือนของ
โครงการปริญญาตรี 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/45) 
15. รายงานการประชุมระดับบัณฑิตศึกษา 

      - โครงการปริญญาโท 

      - โครงการปริญญาเอก 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/46) 
16. รายช่ือผูรับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการและรายงานประเมินตนประกันคุณภาพ
การศึกษา 2555 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/47) 
17. รายงานการประชุมสัมมนาบุคลากร (สุโขทัย 
17-18 พฤศิจกายน 2555) (เอกสารแนบ สกอ.
7.1/48) 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
           วิทยาลัยสหวิทยาการมีการใชเวทีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยทุกสัปดาหเปนพ้ีนที่ของการถายทอดความรูของ
คณบดีสูผูบริหารของวิทยาลัย จากน้ันผูบริหารของแตละโครงการ
ศึกษาฯ  ก็มีการนําความรู ดังกลาวถายทอดไปสูคณาจารยและ

1. หนังสือแตงต้ังคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
(เอกสารแนบ สกอ.7.1/49) 
2.หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจําแตละ
โครงการตางๆ  และรายงานการประชุม (เอกสาร
แนบ สกอ.7.1/50) 
3.หนังสือเชิญประชุมประจําเดือน โครงการ
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

เจ าหน าที่ ของแตละโครงการศึกษาฯ  ผ าน เวทีการประชุม
ประจําเดือน     
        นอกจากน้ี  วิทยาลัย โดยคณบดีไดสนับสนุนใหบุคลากรใน
หนวยงานไดรับการพัฒนาศักยภาพและความรูความสามารถ ซึ่งมี
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพแกคณาจารยและ
เจาหนาที่  

ศึ ก ษ า ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต สห วิ ท ย า ก า ร
สังคมศาสตร วิทยาลัยวิทยาการ 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/51) 
4. แผนงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
ในกํากับ มธ. ประจําปงบฯ 2555 (เอกสารแนบ 
สกอ.7.1/52) 
5. บันทึกขอความแจง เกณฑในการขอเ งิน
สนับสนุนคาใชจายในการนําเสนอบทความทาง
วิชาการ  
(เอกสารแนบ สกอ.7.1/53) 
6. สรุปการเขารับการอบรม/สัมนาของบุคลากร
ประจําปการศึกษา 2555 

(เอกสารแนบ สกอ.7.1/54) 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน
ของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
              วิทยาลัยฯ มีการประเมินการบริหารงานดวยหลักธรรมภิ
บาลของคณะกรรมการบริหาร โดยประเมินจากบุคคลากรของ
วิทยาลัยฯสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการทุกคน การประเมิน
มีทั้งหมด 10 ดานไดแก ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง 
ภาระรับผิดชอบ ความโปรงใส การมีสวนรวม การกระจายอํานาจ 
นิติธรรม ความเสมอภาค และการมุงเนนฉันทามติ              

1. เกณฑการประเมินเพ่ือพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน (เอกสารแนบ สกอ.7.1/55) 
 

 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 4  

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 4  
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7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 5 ขอ 3  คะแนน  
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1. ตัวบงชี้ สกอ.7.2 : การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

2. ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน  ...5 .ขอ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ี
สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
                   วิทยาลัยสหวิทยาการ ไดกําหนดประเด็นการจัดการ
ความรูที่สอดคลองตามแผนกลยุทธฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
วิทยาลัยสหวิทยาการ และสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ.
2555 ทั้งน้ีไดกําหนดประเด็นการจัดการความรูดานการวิจัยและการ
เรียนการสอน ซึ่งมีโครงการ ดังตอไปน้ี 
               1. การจัดการความรูดานงานวิจัย  : การทําวิจัยและการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร 
              2. การจัดการความรูดานการเรียนการสอน  
โครงการการจัดการความรู : วิธีการสอนที่สามารถสรางแรงจูงใจ
ใหแกนักศึกษา  

1.แผนยุทธศาสตรฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
วิทยาลัยสหวิทยาการ   
(เอกสารประกอบ สกอ.7.2-1) 
2.แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
2555 (โครงการปริญญาตรี)  
(เอกสารประกอบ สกอ.7.2-2) 
 3.แผนการจัดการความรู วิทยาลัยสหวิทยาการ 
ปการศึกษา 2555  
(เอกสารประกอบ สกอ.7.2-3) 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ี
กําหนดในขอ 1 

วิทยาลัยสหวิทยาการ สํารวจประเด็นการจัดการความรูดาน
การวิจัยและการเรียนการสอนและกําหนดกลุมเปาหมายดังตอไปน้ี  

กลุมเปาหมายการจัดการความรู 
การวิจัย : การทําวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร 

กลุมเปาหมาย คณาจารย  
           การความรูด านการเรียนการสอน  (การผลิตบัณฑิต )  :  
โครงการการจัดการความรู : วิธีการสอนที่สามารถสรางแรงจูงใจ

1.แผนการจัดการความรู วิทยาลัยสหวิทยาการ 
ปการศึกษา 2555 
(เอกสารประกอบ สกอ.7.2-4) 
2.รายงานการประชุมการสัมมนาบุคลากร 
วิ ท ย า ลั ย ส ห วิ ท ย า ก า ร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันที่ 17-19 2555 ณ 
จังหวัดสุโขทัย (ประเด็นการจัดการความรู)  
(เอกสารประกอบ สกอ.7.2-5) 
3. รายช่ือผูเขารวมโครงการจัดการความรู 
(เอกสารประกอบ สกอ.7.2-6) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ใหแกนักศึกษา กลุมเปาหมายคือ อาจารย 

 

4. ภาพถายกิจกรรมการจัดการความรู 

(เอกสารประกอบ สกอ.7.2-7) 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด 
      วิทยาลัยสหวิทยาการ เชิญบุคลากรที่มีผลงานดีเดนทางดาน
วิชาการและผลงานดานวิจัย มาถายทอดความรู เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู การวิจัยและการเรียนการสอน ในการดําเนินการจัดการ
ความรู มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ทั้งในลักษณะของการประชุม/สัมมนากลุม
ยอย, การสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือเปนการคนหาแนวปฏิบัติที่ดี จากการ
จัดการความรู น้ัน ไดสรุปเปนรายงานและเผยแพรไปยังคณาจารย
ประจํา          

1. หนังสือเชิญคณาจารยเขารวมกิจกรรม “การ
พัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู”         
(เอกสารประกอบ สกอ.7.2-8)   
2. หนังสือเชิญเปนวิทยากร 
(เอกสารประกอบ สกอ.7.2-9) 
3.ตารางการจัดกิจกรรมการจัดการความรู 
(เอกสารประกอบ สกอ.7.2-10) 
4.ภาพถายกิจกรรมการจัดการความรู  
(เอกสารประกอบ สกอ.7.2-11) 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมี
อยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา
และจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) 
          วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีการสรุปการแบงปนและการ
แลกเปล่ียนการจัดการความรู ออกมาอยางเปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) พรอมทั้งเผยแพรไปยังคณาจารย และ
กลุมเปาหมายในการใชความรูที่กําหนดไว 

1 รายงานสรุปความรูเรื่องวิธีการเขียนขอเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และ
การเขียนบทความเพ่ือเผยแพรงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ 
(เอกสารประกอบ สกอ.7.2-12) 
2.รายงานสรุปผลวิธีการสอนท่ีสามารถสราง
แรงจูงใจใหแกนักศึกษา 
(เอกสารประกอบ สกอ.7.2-13) 
3. บันทึก ขอสงรายงานการจัดการความรู   
(เอกสารประกอบ สกอ.7.2-14) 
4. หนา เว็บไซต www.cislampamg.com (การ
นําความรูไปเผยแพรบนเว็บไซต)  
(เอกสารประกอบ สกอ.7.2-15) 
5.รายช่ือคณาจารยผูรับรายงานสรุปผลการ
จัดการความรูดานวิจัยและการเรียนสอน 
(เอกสารประกอบ สกอ.7.2-16) 
 

5.มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบัน
หรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 
          

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 2 ขอ 2 ไมบรรลุเปาหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้ สกอ.7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

2. ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

4. ผลการดําเนินงาน :    3 ขอ  

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
                 วิทยาลัยสหวิทยาการ  มีแผนระบบสารสนเทศของ
วิทยาลัยฯ ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 
ภายใตโครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  ซึ่งจากเดิมที่
มีการวางกรอบการดําเนินงานบริหารจัดการตางๆ  ในระบบ
สารสนเทศตามแนวทางการใชรวมระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย ใน
การสนับสนุนดําเนินงานท่ีครอบคลุม การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริหารจัดการทุกสวนของแผนงาน  
                 แต อย า งไร ก็ตาม  ผู บริห าร มีนโยบายปรับระบบ
สารสนเทศที่จะชวยใหผูบริหารมีความสามารถและคลองตัวในการ
บริหารองคกรเพ่ิมขึ้น   โดยสามารถมองเห็นรายละเอียดและ
ประสิทธิภาพของการทํางานอยาง เปนระบบภายในองคกร 
ความสามารถนําไปใชในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยและผลรายงานการปฏิบติัราชการเปนระบบและสะดวก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะตองเปนระบบท่ีเช่ือมโยงกับระบบ IT ของมหาวิทยาลัย
ดวย  จึ งไดวางแนวทางแผนการปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเขามาใชในกระบวนการวางแผนความตองการทรัพยากร
ขององคกรต้ังแตป 2554 เปนตนมา โดยใหหนวยงานสถาบัน
ประมวลขอมูลเพ่ือการศึกษาและพัฒนา (สปข.) มาชวยวิเคราะห
จัดทําระบบใหกับวิทยาลัยฯ               

1.แผนปฏิบัติราชการ 5 ป ประจําป 2555-
2559 (เอกสารแนบ สกอ.7.3/1) 
2. แผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 
(เอกสารแนบ สกอ.7.3/2) 
3.แผนระบบสารสนเทศของวิทยาลัยสห
วิทยาการ  
(เอกสารแนบ สกอ.7.3/3) 
4. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ  
(เอกสารแนบ สกอ.7.3/4) 
5. ความเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ มธ. กับ
วิทยาลัยฯ  
(เอกสารแนบ สกอ.7.3/5) 
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 17/55 วันที่ 24 ตุลาคม 
2555 วาระที่ 3.1 การศึกษาความเปนไปได
ในการจัดทําระบบสารสนเทศของวิทยาลัย
ฯและจะตองมีความเช่ือมโยงกับระบบ IT 
(เอกสารแนบ สกอ.7.3/6) 
7.รายงานการประชุมกรรมการประจํา
วิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 4.1 ขออนุมัติ
หลักการและกรอบงบประมาณการจัดทํา
ระบบสารสนเทศ (เอกสารแนบ สกอ.7.3/7) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
ของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
        วิทยาลัยฯ  มีการสํารวจความพึงพอใจตอการใชระบบ
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการตัดสินใจ โดยมีผูตอบแบบสํารวจ
จํานวน 10 คน ซึ่งผลความพึงพอใจใจโดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง และมีบางระบบใชงานยังไมได ระบบ Oracle Finance ของ
กองคลัง   

1.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการตัดสินใจ 
วิทยาลัยสหวิทยาการ  
(เอกสารแนบ สกอ.7.3/9) 
 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 

5.มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ี
เก่ียวของตามท่ีกําหนด 
           วิทยาลัยฯ ไดเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผาน
ระบบเครือขายทั้งภายในและภายนอก มธ.กับกองแผนงานในการ
รายงานผลปฏิบัติราชการประจําป (KPI) และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

1.ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
(ก.พ.ร.) Kpi http://kpi.tu.ac.th/user/login) 
(เอกสารแนบ สกอ.7.3/10) 
2.ระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา CHE OA Online System 
(http://202.44.139.26/) 
(เอกสารแนบ สกอ.7.3/11) 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 3 ขอ 3 ไมบรรลุเปาหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3 ขอ 4 ขอ 4  

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

3 ขอ 3 ขอ 3 คะแนน  
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1. ตัวบงชี้ สกอ. 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

2. ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑการใหคะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน  6 ขอ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
           วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการทําหนาที่พิจารณา
และวางแผนการดําเนินงานดานตางๆ ของวิทยาลัย ในดานแผนปฏิบัติ
ราชการการบริหารการจัดการ งบประมาณและดานแผนความเสี่ยง 
ควบคุมภายใน ในการดําเนินงานวางนโยบาย ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
ในการบริหารดําเนินงานของวิทยาลัย และรายงานตอมหาวิทยาลัย 
 

1. คําสั่งที่ 84/2554 (12 ก.ย.54)แตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานของวิทยาลัย  

(เอกสารแนบ สกอ.7.4/1) 

2. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสห
วิทยาการสังคมศาสตร (เอกสารแนบ สกอ 
7.4/2) 
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/55 วันที่ 4 กรกฎาคม 
2555 
 - วาระที่ 3.2 การทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ 2555 
- วาระที่ 4.3 การแตงต้ังคณะกรรมการา
บริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2555 
(เอกสารแนบ สกอ.7.4/3) 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16/55 วันที่ 17 ตุลาคม 2555 
วาระที่ 3.4 
(เอกสารแนบ สกอ.7.4/4) 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 18/55 วันที่ 24 ธันวาคม 
2555 วาระที่ 2.1 แผนบริหารความเสี่ยงระดับ
สวนงานยอย 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

(เอกสารแนบ สกอ.7.4/5) 
6 .คําสั่ งแตง ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสห
วิทยาการสังคมศาสตร (เอกสารแนบ สกอ 
7.4/6) 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง
อยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน  

      ในป 2555 วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง ไดมีการพิจารณาขอบเขตแนวทางการบริหารความเสี่ยงวา 
การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงในแตละปจจัยจะมีโอกาสท่ีเกิดและ
มีความเสียหายมากนอยระดับใด จากการวิเคราะหในความเสี่ยง
ทั้งหมด 5 ดาน โดยนํามาพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงอยาง
นอย 3 ดาน  

1. ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรและกลยุทธ 
2. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฏหมาย ระเบียบ/ขอบังคับ 
3. ความเสียงดานทรัพยากร 
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
5. ความเสี่ยงดานบุคลากร 

1. แผนบริหารความเสียงวิทยาลัยฯ ประจําป 
2555 

(เอกสารแนบ สกอ.7.4/7) 
2. เอกสารสรุปการวิเคราะหและระบุความ
เสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงของ
วิทยาลัยฯ ประจําป 2555 

(เอกสารแนบ สกอ.7.4/8) 
3.บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
1/2555 (เอกสารแนบ สกอ 7.4/9) 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
สหวิทยาการสังคมศาสตร ครั้งที่ 1/2555  

(เอกสารแนบ สกอ 7.4/10) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับ
ความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2 
          คณะกรรมการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ  ไดพิจารณา
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงทั้ง 5 ดาน พรอมทั้ง
จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงที่จะดําเนินการ
สําหรับป 2555 ใน 3 ประเด็นที่มีความจําเปนเรงดวน 
             1. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
                       - ดานการเรียนการสอน 
                       - ดานการวิจัย 
               2. ความเสี่ยงดานทรัพยากร  
               3. ความเสี่ยงดานบุคลากร 
      

1. กําหนดความเสี่ยง ปจจัยและระดับความ
เสี่ยง วิเคราะหระดับความเสี่ยงจากโอกาสที่
เกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเส่ียง
เ พ่ื อประ เมิ นระ ดับคว าม เสี่ ย ง จ ากการ
ดําเนินงาน (เอกสารแนบ สกอ 7.4/11)  

2. การประเมินโอกาส ผลกระทบของความ
เสี่ยง และการจัดลําดับความเสี่ยงของวิทยาลัย
ฯ ประจําปงบประมาณ 2555  
(เอกสารแนบ สกอ.7.4/12) 
 

 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและ
ดําเนินการตามแผน 

1. แผนบริหารความเสียงวิทยาลัยฯ ประจําป 
2555 (เอกสารแนบ สกอ.7.4/13) 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

            คณะกรรมการดําเนินงานบริหารของวิทยาลัยฯ ไดนําแผน
บริหารความเสี่ยงที่ไดนําเสนอตอคณะกรรมการประจําวิทยาลัย และ
ใหวิทยาลัยฯ นําแผนดังกลาวไปจัดทํากิจกรรมควบคุมใหตรงกับ
วัตถุประสงคที่สามารถนํามาลดความเสียงในวิทยาลัยฯ  

2. เอกสารสรุปการวิเคราะหและระบุความ
เสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงของ
วิทยาลัยฯ ประจําป 2555  
(เอกสารแนบ สกอ.7.4/14) 
 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
          วิทยาลัยฯ ไดติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16/55 วันที่ 17 ตุลาคม 2555 
วาระที่ 3.4 
(เอกสารแนบ สกอ.7.4/15) 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 18/55 วันที่ 24 ธันวาคม 
2555 วาระที่ 2.1 แผนบริหารความเสี่ยงระดับ
สวนงานยอย 
(เอกสารแนบ สกอ.7.4/16) 
3.  บันทึกวิทยาลัยฯ  เรื่อง  รายงานผลการ
ดํา เนินงานและการประเมินผลตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําป 2555 

(เอกสารแนบ สกอ.7.4/17) 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัย ครั้งที่1/56  วันที่ 4 กุมภาพันธ 2556) 
วาระที่ 4.3 การวิเคราะหความเสี่ยงและแผน 
(เอกสารแนบ สกอ.7.4/18) 
 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชใน
การปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 3 ขอ 3  
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6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5  

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 5 ขอ 4  
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1. ตัวบงชี้ท่ี สมศ. 13 :   การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน  

2. ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

3. เกณฑการประเมิน :  ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

4.  ผลการดําเนินงาน :   

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารหนวยงานระดับ
คณะ/หนวยงานจัดการเรียนการสอน สภามหาวิทยาลัยไดมีการ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร  ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ลงวันที่  24 
ธันวาคม 2555 ในรอบปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยไดมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารหนวยงานที่จัดการเรียนการ
สอน จํานวน 23 หนวยงาน โดยกําหนดระยะเวลาของการนําผลงาน
มาประเมินต้ังแตเดือนมกราคม 2555-เดือนมีนาคม 2556 และได
นําเสนอรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 25มีนาคม 2556 

โดยผลการประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารหนวยงาน เทากับ 
รอยละ 85.66 เทากับ คะแนน 4.28 

1.ประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2555 (เอกสารแนบ สมศ.
13/1) 
2 คําสั่ง มธ. ที่ 26/2556 ลงวันที่ 8 มกราคม 
2556 
(เอกสารแนบ สมศ.13/2) 
3 ขั้นตอนและหลักเกณฑในการพิจารณา 
(เอกสารแนบ สมศ.13/3)  
4รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารหนวยงานที่จัดการเรียนการ
สอน จํานวน 23 หนวยงาน (เอกสารแนบ 
สมศ.13/4) 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

คาเฉล่ีย 4 ใชผลประเมินจากคณบดี
จากงานประชุม 

ใชผลประเมินจากคณบดี
จากงานประชุม 

- 
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7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเปาหมาย 

คาเฉล่ีย 4 คาเฉล่ีย 4.28 คาเฉล่ีย 4.28  
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

                  ในองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จัดเก็บตัวบงช้ี คือ สกอ.8.1 มีผลคะแนนเทากับ 5.00  มีผลการ
ดําเนินงานดังน้ี  

 
คะแนนตามตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

 
จํานวน  1 ตัวบงชี้  ประกอบดวย  

ตัวบงช้ีที่ 
ตัวบงช้ี 

สกอ. สมศ. มธ. 
สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  4   

เฉล่ียคะแนนองคประกอบท่ี 8 สกอ. 4   

รวมคะแนนตามองคประกอบท่ี 8 4 
ตารางคะแนนตามตัวบงช้ีในองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 
รายละเอียดผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีในองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ดําเนินการมีดังน้ี  
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ตัวบงชี้ สกอ.8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
2. ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
3. เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

4. ผลการดําเนินงาน : มีผลการดําเนินงาน 7 ขอโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบัน 
     

 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการ
จัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได 
    วิทยาลัยไดใหโครงการศึกษาฯ  ทั้ งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา พิจารณางบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน 
ประจําปการศึกษา 2555 และผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ รวมทั้งเรื่องการเบิก
จายเงินที่สําคัญจะมีการผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมวิทยาลัย 
ไมวาจะเปนเรื่องการขออนุมัติเก็บคาธรรมเนียมการวิจัยจากแหลง
ทุนภายนอก ,ขออนุมั ติ โครงการจากงบประมาณกองทุน
คาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนา และรายงานการตรวจสอบ
ดานการเงินและบัญชีของวิทยาลยัฯ 
   นอกจากน้ี  โครงการปริญญาตรี  ได ต้ังเกณฑในการจัดสรร
งบประมาณคาใชจายในการศึกษานอกสถานท่ี และคาใชจายใน
การนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย เพ่ือใหมีการใช
จายเงินอยางเสมอภาคและเปนไปอยางยุติธรรม 

1.  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยสหวิทยาการ ครั้งที่  3/2555 วันที่ 31 
สิงหาคม 2555 (เอกสารแนบ สกอ. 8.1/9) 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 12 ม.ค.2554 วาระ
ที่ 1.7 การจัดทําคําของบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2555 และวาระท่ี 3.2 ขออนุมัติแกไข
ระเบียบ มธ.วาดวยหลักเกณฑและอัตราการ
จายเงินของวิทยาลัยฯ  
(เอกสารแนบ สกอ. 8.1/10) 
3. บันทึกขอความขอสงแผนงบประมาณป 
2555 (เอกสารแนบ สกอ. 8.1/11) 
4 .  เ กณฑ ในการส นับส นุนค า ใช จ า ย ใน
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
(เอกสารแนบ  สกอ 8.1/12) 
5. เกณฑในการขอเงินสนับสนุนคาใชจายใน
การนําเสนอบทความทางวิชาการ 
(เอกสารแนบ สกอ 8.1/13) 

3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละ
พันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
      วิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ประจําปงบประมาณ  2555 โดยไดจัดทําแผนงบประมาณให

1. บันทึกขออนุมัติโอนงบประมาณ ครั้งที่ 
1/2555 (เอกสารแนบ สกอ 8.1/14) 
2. การสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยของ
คณาจารยและการสนับสนุนงบประมาณใน
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

สอดคลองกับโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่คาดวาจะดําเนินการให
เกิดผลสําเร็จภายในปงบประมาณ โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร
ที่เปนพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ เพ่ือนําไปสูการจัดกิจกรรให
สอดคลองกับภาระกิจตามงบประมาณที่ต้ังไว ซึ่งไดสนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากรแตละสายงานเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาสถาบัน
ตอไป 
     โดยในปงบประมาณ 2555 โครงการฯ ไดจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนบุคลากรใหเพ่ิมพูนความรูในศาสตรที่ตนสนใจและ
ตัดโอนงบประมาณเหลือจายเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยและตํารา 
ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอีกดวย 
 

การผลิตหนังสือและตําราเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน  ประจําปงบประมาณ  2555 
(เอกสารแนบ สกอ 8.1/15) 
3 .  แผนงบประมาณรายจ า ยจ ากรายได
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2555 
(เอกสารแนบ สกอ 8.1/16) 
4. คาใชจายเพ่ือพัฒนาอาจารย ปงบประมาณ 
2555 (เอกสารแนบ สกอ 8.1/17)  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอ
สภาสถาบันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
       วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณใน
การดําเนินงานตามขั้นตอนที่สอดคลองกับงานวิเคราะหและจัดทํา
งบประมาณ กองแผนงานของมหาวิทยาลัย อยางเปนระบบและมี
กลไกทางการเงินอยางถูกตองครบถวน โดยมีการรายงานทาง
การ เ งินงบประมาณ  ทั้ ง งบประมาณแผน ดิน  งบกองทุน
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา และงบประมาณรายจายจาก
รายไดหนวยงานในกํากับ ปงบประมาณ 2555 ทุกไตรมาส และ
รายงานเงินลงทุนใหกับงานการเงิน กองคลังอีกดวย ทั้งน้ีรายงาน
ทั้งหมดไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 
กอนรายงานใหกับมหาวิทยาลัยตอไป 

1. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจาก
รายไดหนวยงาน ปงบประมาณ 2555 ไตรมาส
ที่ 1-4 (เอกสารแนบ สกอ 8.1/18) 
2. รายงานการรับ-จายจริง ปงบประมาณ 2555 
ไตรมาสที่ 1-4 (เอกสารแนบ สกอ 8.1/19) 
3. เอกสารการจัดทํางบประมาณประจําป 2555 
ฝายวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ กอง
แผนงาน (เอกสารแนบ สกอ 8.1/20) 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 12 ม.ค.2554 
วาระที่ 1.7 การจัดทําคําของบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2555(เอกสารแนบ สกอ 8.1/21) 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันอยาง
ตอเน่ือง 
    วิทยาลัยฯ ไดรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากรายได
หนวยงานและรายงานการรับ-จายจริง แตละไตรมาสใหผูบริหาร
ไดรับทราบผลการดําเนินงานและคาใชจายตามแผนงาน ในแตละ
ยุทธศาสตร เพ่ือนํามาวิเคราะหและวางแผนการใชเงินในไตรมาส
ถัดไป และไดเรงรัดใหทุกฝายเรงดําเนินการตามแผนงานอยาง
ตอเน่ือง ผานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เปนประจํา
ทุกเดือน  เพ่ือรายงานไปยังคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ซึ่ง
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยมีหนาที่กําหนดนโยบายและแนว

1.  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจาก
รายไดหนวยงาน ปงบประมาณ 2555 ไตรมาส
ที่ 1-4 (เอกสารแนบ สกอ 8.1/22) 
2. รายงานการรับ-จายจริง ปงบประมาณ 2555 
ไตรมาสที่ 1-4 (เอกสารแนบ สกอ 8.1/23) 
3. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
(เอกสารแนบ สกอ 8.1/24) 
4. แผนงบประมาณประจําป 2556  
(เอกสารแนบ สกอ 8.1/25) 
5. คาใชจายตอหัวของนักศึกษา ปงบประมาณ 
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ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ทางการบริหารงานดานตางๆ รวมทั้งทางดานการเงิน เพ่ือให
เปนไปตามแผนกลยุทธของวิทยาลัย รวมทั้งกํากับ ควบคุม ดูแล 
ติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

2555 (เอกสารแนบ สกอ 8.1/26)   
6. รายงานการลงทุน  ปงบประมาณ  2555 
(เอกสารแนบ สกอ 8.1/27)  

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ 
ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบัน
กําหนด 
      ในปงบประมาณ 2555 สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดมีการเขา
ตรวจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมทั้งวิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่ง
เปนหนวยงานหน่ึงในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดวย ซึ่งวิทยาลัยฯ
ไดมีการเตรียมพรอมจัดทําเอกสารดานการเงินและงบประมาณ ไว
สําหรับการณดังกลาวแลว หากมีขอทักทวงหรือผลการตรวจสอบ
อยางไรจะนําผลดังกลาวมาปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพในการ
บริหารและดําเนินการตอไป 
 

1. บันทึกขอความใหหนวยงานในมหาวิทยาลัย
ขอหนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร  ณ  30 
กันยายน 2555 สงใหกับสํานักงานการตรวจ
เ งินแผนดิน  เ พ่ือประกอบการตรวจสอบ
รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(เอกสารแนบ สกอ 8.1/28) 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผน
และการตัดสินใจ 
      คณบดีวิทยาลัยฯ รวมท้ังผูอํานวยการโครงการปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ไดมีการติดตามการใชเงินปงบประมาณ 2555 อยาง
ตอเน่ืองซึ่งจะกระทําเปนประจํา ทั้งกอนและหลังการรายงานทาง
การเงินแตละไตรมาส ซึ่งทุกโครงการจะตองรายงานการรับ-จาย
จริงประจําปงบประมาณ  2555 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผน
และวิ เคราะหการใช เ งินในไตรมาสตอไป  และการจัดทํ า
งบประมาณจากรายไดหนวยงานในปงบประมาณถัดไปดวย ซึ่ง
การดําเนินการดังกลาวจะสอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงิน
ของวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการ 5 ปของวิทยาลัยดวยเชนกัน 
และ ในส วนขอ ง โค ร งก า รป ริญญาตรี  ใน ไต รม าสที่  3 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาการใชเงินงบประมาณ
เหลือจ ายในการสนับสนุนใหอาจารยและเจ าหน าที่ เสนอ
โครงการวิจัยและทุนสนับสนุนการพิมพตําราเพ่ือใชในการเรียน
การสอนดวย 
 
 

1. รายงานการรับ-จายจริง ปงบประมาณ 2555 
ไตรมาสที่ 1-4 (เอกสารแนบ สกอ 8.1/29) 
2. บันทึกขออนุมัติโอนงบประมาณ ในแตละ
ครั้งของปงปบระมาณ 2555  
(เอกสารแนบ สกอ 8.1/30) 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย  
(เอกสารแนบ สกอ 8.1/31) 
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5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีผานมา 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน   

6. ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน   

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

เปาหมาย ผลการดําเนินการ คะแนนประเมินจากกรรมการ บรรลุเปาหมาย 
6 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน  
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บทท่ี 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

 
 

1.  สรุปผลการประเมิน 
  
 ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยสหวิทยาการ กําหนดตัวบงช้ี 47 ตัวบงช้ี จําแนกเปนตัวบงช้ีการประกัน

คุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 23 ตัวบงช้ี  สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 18 ตัวบงช้ี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 3 ตัว บงช้ี และตัวบงช้ีเฉพาะเอกลักษณของ
หนวยงาน 3 ตัวบงช้ี ซึ่งเกณฑการแปลผลการประเมิน ดังน้ี 

 
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของวิทยาลัยสหวิทยาการ ทั้งหมด 47ตัวบงช้ี 10 องคประกอบ คะแนน
ประเมินเทากับ 4.10 เมื่อเทียบเกณฑไดคุณภาพในระดับดี โดยมีผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมาย 39 ตัวบงช้ี  
คิดเปนรอยละ 82.98 และที่ไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 14.89 ทั้งน้ี ตัวบงช้ี สมศ.13 ยังไมทราบผลการ
ประเมิน  สวนผลการประเมินตามองคประกอบ พบวา องคประกอบที่ 1, 3-6, 9 และ 97 มีผลการประเมินอยูในระดับ
ดีมาก 5.00  และมี องคประกอบที่ 7 และ 9 มีผลประเมินอยูในระดับดี  คงเหลือองคประกอบที่ 2 มีผลประเมินใน
ระดับพอใช  นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาครบทุกมิติตามระบบประกันคุณภาพ ในดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และ
ผลผลิต พบวา ดานกระบวนการ มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 4.72 รองลงมาจะเปนดานผลผลิตดี 4.25 และ
ปจจัยนําเขา อยูในระดับพอใช 2.31  

สวนผลการประเมินตามตัวบงช้ีของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบงช้ี 9 องคประกอบ คะแนนประเมินอยูใน
ระดับดี 4.43  โดยผลการประเมินดานกระบวนการอยูในระดับดี 4.72 ดานผลผลิตอยูในระดับดี 4.00  และดานปจจัย
นําเขาอยูในระดับพอใช 2.82   

และผลการประเมินตามตัวบงช้ีของ สมศ. จํานวน 18 ตัวบงช้ี คะแนนประเมินอยูในระดับดี 4.29  โดยผล
ประเมินคะแนนที่อยูในระดับดีมากคือ องคประกอบที่ 4 5 และ 97 สวนองคประกอบที่ 6 และ 9 ผลประเมินระดับดี  
และองคประกอบที่ 2 อยูในระดับพอใช ซึ่งตัวบงช้ีของ สมศ. จะเปนตัวบงช้ีดานผลผลิตทั้งสิ้น  

ดังรายละเอียดปรากฏในตาราง ส.1 และ ส.2 

ดังน้ัน จากผลการประเมินตนเองทุกองคประกอบคุณภาพตามตัวบงช้ีในภาพรวม ตัวบงช้ีของ สกอ.และ
สมศ. มีผลประเมินอยูในระดับดีที่ 4.43 และ 4.29 ตามลําดับ  สวนตัวบงช้ี มธ.จะมีคะแนนระดับที่ตองปรับปรุงคือ 
1.94 แตผลภาพรวมอยูคงในระดับดี 4.10 นอกจากน้ี ยังมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนของผลประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ และตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะพิจารณาผล
ประเมินไดจากตาราง ส.3 – ส.5  
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2.  สรุปผลการประเมินจุดแข็ง ขอสังเกตและแนวทางการพัฒนาในแตละองคประกอบ 
 
องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 
 
 1.1  จุดแข็ง 
  1) มีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  ที่สอดคลองกับภารกิจหลักของวิทยาลัย และประเด็น
ยุทธศาสตรในมหาวิทยาลัยดวย 
  2) มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ และแผนงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานและนําไปสูความสําเร็จ 
  3) มีการกําหนดและจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนแผนกลยุทธ ซึ่งมีตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ
ตางๆ ที่ไดดําเนินการ และมีการติดตามการดําเนินงานของทั้ง 3 โครงการศึกษา 
  4) มีการกําหนดอัตลักษณและเอกลักษณที่สะทอนใหเห็นลักษณะที่โดดเดนของวิทยาลัยฯ 
 
 1.2  ขอสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
  วิทยาลัยฯ มีนโยบายและมาตรการใหทุกโครงการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตามแผนที่กําหนดไว โดยใหความสําคัญดานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของทุกกิจกรรม โดยเฉพาะประเมินถึงกิจกรรมใดท่ีไมไดดําเนินการเปนไปตามแผนหรือไมบรรลุ
เปาหมายท่ีต้ังไว  ซึ่งจะตองทําใหเกิดความพรอมทุกๆ ดานในกระบวนการปรับปรุงจากผูเก่ียวของทุกฝาย   
 
องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน 
 
  2.1  จุดแข็ง 
 1)  วิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในเชิงสหวิทยาการ ที่เนนการบูรณาการองคความรูทั้งดาน
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร พรอมทั้งมีการสรางเครือขายกับนักวิชาการและหรือผูเช่ียวชาญใน
สาขาวิชาตางๆใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  2) วิทยาลัยสหวิทยาการ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีความสอดคลองกับการกาว
เขาสูการเปนประชาคมอาเซียน  
  3) หลักสูตรของวิทยาลัยฯ มีการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ  รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนองค
ความรู  มุมมอง  ทัศนคติและประสบการณทางวิชาการระหวางสถาบัน  องคกรทางวิชาการ  บุคคล  และชุมชน
ภายนอกอยางสมํ่าเสมอ  อาทิ  โครงการปริญญาเอก  สาขาสหวิทยาการจะจัดสัมมนาทางวิชาการรวมกับโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สวนโครงการปริญญาโท  สาขาสตรีศึกษา  จะมีการ
จัดประชุมวิชาการประจําป  บรรยาย  อภิปราย  และสัมมนาวิชาการ  และโครงการปริญญาตรีจะมีการเชิญ
ผูเช่ียวชาญในศาสตรสาขาตางๆ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาเปนผูบรรยายพิเศษใหแกนักศึกษาและเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม 
  4) หลักสูตรปริญญาเอกเปนหลักสูตรที่มีความโดดเดนในดานเครือขายของคณาจารยผูสอน ผูควบคุม
วิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษา  กรรมการสอบตางๆ และผูทรงคุณวุฒิจากองคกรภาครัฐและเอกชนดานวิชาการใน
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สาขาตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาชวยพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะหลักสูตร
ของโครงการปริญญาตรี มีความสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ จึงเปนโอกาสที่จะสามารถพัฒนาความเขมแข็งทาง
วิชาการเชิงสหวิทยาการที่สอดคลองกับปญหาความตองการของคนในชุมชน หรือบริบทของพ้ืนที่ได 
 
 2. 2  ขอสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
  1) สรางระบบสนับสนุนใหอาจารยประจําขอตําแหนงวิชาการเมื่อถึงเกณฑระยะเวลาที่จะเสนอขอ
ตําแหนง  
  2) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการทําวิจัย             2) สราง
เครือขายความรวมมือทางวิชาการรวมกับสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งในประเทศ และภูมิภาคและในแถบประเทศใน
แถบอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงใหมากขึ้น โดยที่วิทยาลัยฯ มีคณาจารยไมวาจะเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิที่มาจาก
หลากสาขาวิชา เอื้อใหเกิดกระบวนการสรางองคความรูที่มีลักษณะเชิงสหวิทยาการ 
 
องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
 
 3.1  จุดแข็ง  
 1) มีการใหความสําคัญกับการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ซึ่ง
สอดคลองกับจิตวิญญาณความเปนธรรมศาสตรที่มุงผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใชสังคม  
 2) สงเสริมและใหความสําคัญกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เนนการทํางานรวมกับชุมชน  3) มีการ
สงเสริมใหสถาบันและองคกรนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครอบคลุมทุกประเภท  ตามโครงสราง  : กิจกรรม
วิชาการ  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ  
กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา และการสรางเสริมประสบการณดานวิชาชีพใน
รูปแบบตางๆ เพ่ือเตรียมความพรอมกอนจบการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพในอนาคต 
  
   3.2 ขอสังเกตและแนวทางการพัฒนา  
 สงเสริมและพัฒนากระบวนการทํางานของนักศึกษาภายใตกระบวนการ PDCA ใหมากขึ้น ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

 
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
 4.1  จุดแข็ง 
  1) วิทยาลัยมีระบบสนับสนุนดานการวิจัยของคณาจารย โดยมีคณะกรรมการกองทุนวิจัยของวิทยาลัยใน
การสรางระบบสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย ตลอดจนมีการสรางความเช่ียวชาญเฉพาะที่สอดคลองกับบริบท
ของพ้ืนที่ โครงการปริญญาตรี มีการดําเนินงานของศูนยศึกษาสหวิทยาการอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ทําหนาที่สนับสนุน
พันธกิจดานการวิจัยของคณาจารยประจําในโครงการปริญญาตรี 
 2) ใหความสําคัญกับการนําความรูจากการวิจัยเผยแพรไปยังชุมชนทองถ่ิน ผานโครงการบริการวิชาการสู
ชุมชน  
 3) คณาจารยมีการพัฒนาผลงานศึกษาวิจัยที่มีความสอดรับกับความต่ืนตัวในการเขาเขาสูการเปนประชาคม
อาเซียน 
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 4.2  ขอสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
 1) สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เชน การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย 
 2) พัฒนาระบบที่สงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยของคณาจารยไปใชประโยชน และการสังเคราะหองค
ความรูจากงานวิจัยใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปในสังคมเขาใจไดงายใหเพ่ิมมากขึ้น  
 
องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 5.1  จุดแข็ง 
   1) วิทยาลัยฯ มีการบริการทางสังคมดวยรูปแบบที่หลากหลาย โดยที่เฉพาะโครงการปริญญาตรีจะเนน
ในเร่ืองของการจัดบรรยายสาธารณะและขยายวงกวางใหแกชุมชน สวนราชการระดับทองถ่ินตามหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนไดเขามามีสวนรวมมากย่ิงขึ้น มีบริการวิชาการแกสังคมที่สะทอนตัวตนของหลักสูตรและสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ิน โดยคณาจารย และหรือมีการเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญในประเด็นที่นักศึกษา หรือหนวยงาน
ตามองคกรตางๆ สนใจมาบรรยายเพื่อเสริมองคความรูและดานวิชาการตางๆ สวนในระดับบัณฑิตศึกษาและใน
ภาพรวมของวิทยาลัยน้ันจะเนนการบริการทางวิชาการแกสังคมในรูปแบบการเผยแพรงานวิจัย ผลงานวิชาการของ
นักศึกษาใหกับสาธารณะชน และไดขยายการใหบริการทางวิชาการใหกับสาธารณชนในวงกวางที่ใหนักศึกษาและ
ประชาชนเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น  
 2) มีการจัดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการท่ีมีความโดดเดนในเรื่องของการเปนประเด็นรวมสมัย 
ไดแก การใหความรูในเร่ืองของการเตรียมความพรอมเขาสูประคมอาเซียนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
รวมถึงการมีโครงการ/กิจกรรมที่มีบทบาทในการรวมช้ีนําทางออกใหกับปญหาสําคัญของสังคม คือ โครงการ/
กิจกรรมที่เนนการเสริมสรางศักยภาพของผูสูงอายุ เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  
 3) มีการบูรณาการการใหบริการวิชาการแกสังคมเขากับการวิจัยที่ชัดเจน คือ สามารถสรางสรรคผลงานวิจัย
ที่มีความเช่ือมโยงกับการบริการวิชาการได 
 4) ใหความสําคัญกับการใหบริการวิชาการแกสังคมที่เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน และ
คํานึงถึงความย่ังยืน  
   
 5.2  ขอสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
  การใหบริการวิชาการสูสังคมที่เนนการสรางความเขมแข็งและความย่ังยืนในการพัฒนาของชุมชน
ทองถ่ิน จําเปนตองมีกระบวนการดําเนินงานที่ตอเน่ือง ฉะน้ันวิทยาลัยตองมีการดําเนินงานอยางจริงจัง และตอเน่ือง 
 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 6.1  จุดแข็ง 
  1) วิทยาลัยสหวิทยการ โดยโครงการปริญญาตรีมีผลการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
ของชุมชนทองถ่ินไดอยางชัดเจน เน่ืองจากมีความใกลชิดกับชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่
เอื้อตอการดําเนินงานดังกลาว คือ การมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
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  2) มีอาจารยประจําที่มีความสนใจและมีความสามารถดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนผูผลักดัน
ใหเกิดโครงการ/กิจกรรมอยางตอเน่ือง  
  3) การท่ีนักศึกษาโครงการปริญญาตรีสวนใหญเปนคนในทองถ่ินและความพรอมทางดานกายภาพ ทํา
ใหโครงการฯ สามารถดําเนินการดานการจัดกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมได
เขาถึงและเปนการชวยเสริมสรางความเขาใจและความภูมิใจในรากเหงาของตนเอง  กอใหเกิดระบบคุณคาหรือ
คานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรมจริยธรรม 
 6.2  ขอสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
                 ควรเนนการดําเนินการใหเปนไปตามกระบวน PDCA  และการสรางความรวมมือกับสถาบันองคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือเผยแพรศิลปะวัฒนาธรรมใหกวางขวาง 
และสงเสริมมาตรฐานคุณภาพศิลปและวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับมากขึ้น  
  
องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 
 7.1  จุดแข็ง 
  1) วิทยาลัยใหความสําคัญกับการสรางใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู โดยจัดใหมีกระบวนการจัดการ
ความรูในประเด็นที่สําคัญ คอื การพัฒนาเรียนการสอน และการวิจัย  
  2) วิทยาลัยฯ ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการและนโยบายของคณบดี จัดการ
ดานทรัพยากรบุคคล โดยเนนการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ และพัฒนาความรูที่ตรงกับสายงาน นอกจากน้ียัง
มีเปาหมายจะพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรเรียนรูโดยเริ่มจากการจัดโครงการแลกเปล่ียนความรู  และออกแบบ
ระบบฐานขอมลูที่ดีเพ่ือใหสามารถนํามาใชประโยชนในการบริหารงาน การบริหารจัดการดานการเรียนการสอน และ
การวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2) ผูบริหารจัดระบบการบริหารในแตละสวนงานภายในของแตละสํานักงานทั้งที่สํานักงานทา
พระจันทร และสํานักงานศูนยลําปางใหเปนระบบและมีความชัดเจนมีประสิทธิภาพ สงเสริมการบริหารงานที่ให
อิสระในการบริหารจัดการอยางเต็มที่ สงผลใหการดําเนินงานมีความชัดเจน รวดเร็วมากขึ้น 
 
 7.2  ขอสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
  วิทยาลัยไดคํานึงถึงการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน อันเปนชองทางหน่ึงที่จะให
เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบใหครอบคลุมที่สุด พรอมทั้งสราง
กระบวนการเรียนรูแกบุคลากรเพ่ือใหขอมูลในระบบและใชประโยชนจากระบบอยางมีประสิทธิภาพ  
 
องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 
 8.1  จุดแข็ง 
 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติใหถูกตอง 
ชัดเจน มีการตรวจสอบและควบคุมการใชเงินยืมทดรองจาย โดยมีบันทึกแจงคณาจารยที่เปนลูกหน้ีเงินยืมทดรองจาย
ใหดําเนินการคืนเงินยืมกอนสิ้นปงบประมาณ เพ่ือเปนการปองกันการยืมเงินซ้ําซอน และสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองได 
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 8.2  ขอสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
 ดานการใชจายงบประมาณควรดําเนินการเปนไปตามแผนงานที่วางไวใหสอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงานและนโยบายของวิทยาลัยฯ รวมถึงการวางแผนสัดสวนการใชจายแตละประเภทงบประมาณใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
   
องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 9.1  จุดแข็ง  
  1)  วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของวิทยาลัยฯ อันประกอบดวย  อาจารยและบุคลากรจากทุกโครงการและสํานักงานเลขานุการเพ่ือทําหนาที่
รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ ในภาพรวมใหสอดคลองกับขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  รวมท้ังสอดคลองกับพันธกิจ 
  2)  วิทยาลัยฯ มีการนํารายงานผลการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทําแผน
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เพ่ือมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ อยางตอเน่ือง  และมีการเผยแพรให
สาธารณชนเขาถึงสารสนเทศเหลาน้ีผานทางหองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง และ Website ของ
วิทยาลัย 
  3)  วิทยาลัยฯ เนนการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพจากทุกภาคีทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 
    
 9.2  ขอสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
  วิทยาลัยฯ ควรมีระบบการจัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือการนํามาใชประโยชนในการทํางาน การ
ตัดสินใจและการกํากับดูแลขอมูลดานประกันคุณภาพใหมีความตอเน่ือง ซึ่งควรมีการประสานงานดานวิเคราะห
ขอมูลกับการจัดทําระบบประกันคุณภาพใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและการดําเนินการตอเน่ืองของผูบริหาร เพ่ือ
พัฒนาเปนฐานขอมูลที่เปนประโยชนตอการบริหารงานดานตางๆ ดวย ตลอดจนเผยแพรความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาใหมากยิ่งขึ้น 
 

......................................................... 
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3. เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต 
 วิทยาลัยสหวิทยาการมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น และระยาวในอนาคต ไวดงน้ี 
 3.1 การวิเคราะหจุดแข็ง ปญหาทาทาย ขอจํากัด และโอกาสของวิทยาลัย  
  1) จุดแข็ง 
   1.1) จุดแข็งในเรื่องของการมีหลักสูตรและกระบวนการท่ีเอื้อตอการสรางองคความรู
เชิงสหวิทยาการ โดยทุกหลักสูตรไดเชิญอาจารยผูสอนจากคณะอื่นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนผูที่มีความรู
ความสามารถไดรับการยอมรับ จึงกลาวไดวาวิทยาลัยเปนองคกรที่สามารถใชประโยชนจากความโดดเดนและความ
เขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไดคอนขางมาก 
   1.2) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
ลําปาง สงผลใหวิทยาลัยมีจุดแข็งในเรื่องของการสามารถสรางผลงานทางวิชาการ เชน งานวิจัยของอาจารยที่
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนสามารถสรางสรรคใหเกิดกิจกรรมการบริการวิชาการสูสังคม และกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐาน อันสามารถตอบสนองและสรางเสริมจิตวิญญาณแหงความเปนธรรมศาสตร ที่
เนนการทํางานเพ่ือประชาชนและสังคมไดเปนอยางดี 
   1.3) คณาจารยมีความเช่ียวชาญดานวิชาการหลากหลายสาขาจึงมีศักยภาพและสามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการไดหลากหลายดาน/หลายสาขาวิชา  
   1.4) วิทยาลัยมีอาจารยรุนใหม ที่มีพลังและมีความมุงมั่น และมีศักยภาพในการพัฒนา
หลักสูตร และหรือโครงการ/กิจกรรมตางๆของวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 
   1.5) วิทยาลัยสหวิทยาการ โดยเฉพาะโครงการปริญญาตรี ที่เปดการเรียนการสอน ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง เปนหลักสูตรที่มีการสะสมองคความรูที่เอื้อ/สอดรับการการกาวเขาสูประชาคม
อาเซียนมาอยางยาวนานระดับหน่ึง (14 ป โดยประมาณ)  
    
  2) ปญหาทาทาย—ขอจํากัด 
   2.1) การเปดการเรียนการสอนทั้ง 2 ศูนย (ทาพระจันทร และลําปาง) ซึ่งมีระยะทางเปน
อุปสรรคสําคัญ การบริหารงานใหมีการหลอมรวมใหบุคลากรท้ัง 2 ศูนยรูสึกถึงความเปนเจาของวิทยาลัยรวมกัน หรือ
มีความรูสึกถึงการเปนองคกรเดียวกัน ถือเปนประเด็นทาทายในเชิงการบริหารงาน 
   2.2) คณาจารยประจํามีความหลากหลายดานสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษามา สงผลใหการ
สรางใหวิทยาลัยมีองคความรูที่โดดเดนในดานใดดานหน่ึงเปนเรื่องที่ทําไดไมงายนัก เพราะทามกลางความหลายท่ี
เปนเสนห/จุดแข็งของวิทยาลัย แตก็มีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาการสรางองคความรูหลักเพ่ือสรางตัวตนของ
องคกรเชนเดียวกัน  
   2.3) วิทยาลัยสหวิทยาการ ถือเปนองคกรที่ต้ังขึ้นมาใหม ยังไมมีช่ือเสียงเปนทุนเดิม และ
คําวาวิทยาลัยสหวิทยาการ ถือเปนคําใหมที่สังคมโดยภาพรวมยังคงตองการคําอธิบาย ทําใหเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
กับคณะ/วิทยาลัยที่ต้ังขึ้นมากอนและมีช่ือเสียงเปนที่รูจักแลว ซึ่งอาจมีปญหาในแงของการตลาดและการแขงขัน 
   2.4) วิทยาลัยมีขอจํากัดและความขาดแคลนทรัพยากรท่ีจําเปน เชน เงินทุน อาคาร
สถานที่ และเครื่องมือ/อุปกรณตางๆ  
   2.5) สืบเน่ืองจากวิทยาลัยต้ังใหม สงผลใหวิทยาลัยมีขอจํากัดดานคุณวุฒิและตําแหนง
ทางวิชาการของคณาจารยประจํา โดยพบวา อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีอยูเปนสัดสวนที่ไมสูงนัก 
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เชนเดียวกับผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป มีอยูนอยมาก ซึ่งขอจํากัดเหลาน้ีจําเปนตอง
อาศัยระยะเวลายาวนานระดับหน่ึงในการพัฒนา  
 
  3) โอกาส  
   3.1) ทิศทางของโลกวิชาการในอนาคตมีแนวโนมที่จะศึกษาแบบสหวิทยการมากขึ้น ซึ่ง
นาจะสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของวิทยาลัย ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการของ
วิทยาลัย 
   3.2) ความต่ืนตัวในการกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนของสังคมไทย เปนโอกาสที่
เปดกวางใหคณาจารยและบัณฑิตของวิทยาลัย โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี ที่มีการสะสมองคความรูที่สอดรับการ
เขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในระดับหน่ึงแลว สถานการณดังกลาวจึงเปนโอกาสที่จะทําใหคณาจารยและนักศึกษา
มีโอกาสไดรับการยอมรับ และสามารถมีพ้ืนที่ทางวิชาการและหรือตลาดงานไดมากขึ้น 
   3.3) วิทยาลัยไดเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีใหม คือ หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ซึ่งเปนหลักสูตรที่สะทอนอัตลักษณเชิงประวัติศาสตรของ
ธรรมศาสตร (ธรรมศาสตรบัณฑิต) และเปนการบูรณาการสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความโดดเดน ไดแก 
รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร ปรัชญา และกฎหมาย นอกจากน้ียังไดรับแรงสนับสนุนจากผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ ศิษยเกา 
และประชาคมธรรมศาสตร จึงถือเปนโอกาสสําคัญที่หลักสูตรดังกลาวจะทําใหผูคนรูจักและเขาใจวิทยาลัยและตัวตน
ทางวิชาการของวิทยาลัยมากขึ้น  
 
 3.2 เปาหมายการดําเนินงานของวิทยาลัย 
 จากการวิเคราะหจุดแข็ง ปญหาทาทาย ขอจํากัด และโอกาสของวิทยาลัยขางตน ทําใหวิทยาลัยมีการกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานของวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไดดังน้ี 
  1) เปาหมายระยะสั้น (ภายในระยะเวลา 5 ป) 
   1.1) การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการสรางความโดดเดนทางวิชาการที่สรางอัต
ลักษณรวมของวิทยาลัย และการสรางความรูที่ตอบสนองความตองการของสังคม  

1.2) การพัฒนาบุคลากร สายวิชาการใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น 
   1.3) การพัฒนาความรูสึกรวมในฐานะองคการเดียวกันใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองทามกลาง
ขอจํากัดดานที่ต้ังและระยะทางที่หางไกล  
   1.4) การมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการท่ีเขมแข็งทั้งในและตางประเทศ 
  2) เปาหมายระยะยาว (ภายในระยะเวลา 10 ป) 
   2.1) การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะสายวิชาการใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น  
   2.2) การสรางตัวตนทางวิชาการที่มีความโดดเดน แตกตาง และเปนที่ยอมรับ 
   2.3) การสรางระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดขอจํากัดในเรื่องระยะทาง 
และสอดรับกับความหลากหลายของการเปดหลักสูตรการเรียนการสอน  
 
 
 



                                                                                                                                                

รายงานการประเมินตนเอง                                    
วิทยาลัยสหวิทยาการ ปการศึกษา 2555     

 

235 

4. แผนการพัฒนาวิทยาลัยสหวิทยาการในอนาคตใหสอดรับเปาหมาย   

เปาหมาย แผนการพัฒนาวิทยาลัยในอนาคตท่ีสอดรับเปาหมาย 

เปาหมายระยะส้ัน  (ภายในระยะเวลา 5 ป) 
1. การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการสรางความโดดเดน
ทางวิชาการท่ีสรางอัตลักษณรวมของวิทยาลัย และการสราง
ความรูที่ตอบสนองความตองการของสังคม  

1. จัดต้ังศูนยวิจัยเพ่ือดําเนินงานดานการวิจัยอยางครบวงจร 
ไดแก การกําหนดแผน/ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย การเปนศูนย
ประสานงานกับแหลงทุนภายนอก เพ่ือหาทุนสนับสนุนงานวิจัย
ของคณาจารย การใหทุนวิจัยแกคณาจารย การฝกอบรมดานการ
วิจัย การประสานงานกับเครือขายวิจัยแลการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน และเผยแพรสูสาธารณะ 
2. การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการเรียนการ
สอนในเชิงสหวิทยาการ เชน หลักสูตรการศึกษาการพัฒนา 
(Development Studies) หรือหลักสูตร Liberal Arts ทั้งน้ีเพราะ
หลักสูตรดังกลาวมีความสอดคลองกับทิศทางของโลกวิชาการ
ในปจจุบันซึ่งมุงเนนไปในทางสหวิทยาการมากข้ึน  

2. การพัฒนาบุคลากร สายวิชาการใหมีตําแหนงทางวิชาการ
สูงขึ้น 

1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการท่ีมีการกําหนดเปาหมาย
และตัวช้ีวัดความสําเร็จอยางชัดเจน  
2.สรางระบบสนับสนุนในการขอตําแหนงทางวิชาการ เชน การ
มีโครงการ/กิจกรรมสรางแรงจูงใจและการใหขอมูลเก่ียวกับการ
ขอตําแหนงทางวิชาการ 

3.การพัฒนาความรูสึกรวมในฐานะองคการเดียวกันให
เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองทามกลางขอจํากัดดานที่ต้ังและ
ระยะทางที่หางไกล  

1. สรางโครงการ/กิจกรรมสวนกลางที่สงเสริมความสัมพันธอัน
ดีระหวางบุคลากรทั้ง 2 ศูนยการศึกษา  
2. มีแนวทางในการแลกเปล่ียนเรียนรูการทํางานระหวาง 2 ศูนย
การศึกษา เชน การสงเจาหนาที่จากทาพระจันทร ไปเรียนรูงาน
การจัดการเรียนการสอดระดับปริญญาตรีที่ศูนยลําปาง 
3. พัฒนากิจกรรมทางวิชาการท่ีเช่ือมโยงและเปดโอกาสให
คณาจารยจากหลักสูตร/โครงการตางๆมีโอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรูกันทางวิชาการและการทํางานรวมกัน เชน การจัดงาน
สัมมนาวิชาการประจําปของวิทยาลัย  
3. การจัดทําแผนกําลังคน แผนพัฒนาบุคลากร แผนงบประมาณ 
และการบริหารจัดการโดยภาพรวม โดยแบงเปนแผนระยะ 3 ป 5 
ป  

4. การมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการท่ีเขมแข็งทั้งใน
และตางประเทศ 

1. การสรางความรวมมือทางวิชาการ (Academic Network) กับ
สถาบันวาการภายในและนอกประเทศใหมากขึ้น ทั้งสถาบันที่
จัดการเรียนการสอน สถาบันที่ใหทุนวิจัย (Granting Agency) 
สถาบันวิจัย (Research Institute) ภาคเอกชน องคการระหวาง 
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เปาหมาย แผนการพัฒนาวิทยาลัยในอนาคตท่ีสอดรับเปาหมาย 

เปาหมายระยะส้ัน  (ภายในระยะเวลา 5 ป) 
 ประเทศ และองคการพัฒนาเอกชน  

2. การสงเสริมการแลกเปล่ียนบุคลากรดานการสอนและการวิจัย
กับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยในตางประเทศ เชน การเชิญ 
visiting professor การสนับสนุนใหอาจารยประจําของวิทยาลัย
ไปศึกษาระยะสั้น หรือทํางานวิจัยในสถาบันการศึกษา/วิจัยใน
ตางประเทศ 

เปาหมายระยะยาว  (ภายในระยะเวลา 10 ป) 
1. การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะสายวิชาการใหมีคุณวุฒิ
สูงขึ้น  

1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการท่ีมีการกําหนดเปาหมาย
และตัวช้ีวัดความสําเร็จอยางชัดเจน  
2. สรางระบบสนับสนุนที่จะชวยผลักดันใหเปนไปตามเปาหมาย 
เชน การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองในดานที่
เก่ียวของกับการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก, การหา
ทุนการศึกษา, การสรางเครือขายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศเพ่ือสงคณาจารยไปเปน Visiting Professor 

2. การสรางตัวตนทางวิชาการท่ีมีความโดดเดน แตกตาง 
และเปนที่ยอมรับ 

1. สรางความเขมแข็งใหแกศูนยวิชาที่มีการดําเนินงานดานการ
วิจัยอยางครบวงจรอยางตอเน่ือง 

3. การสรางระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือลด
ขอจํากัดในเรื่องระยะทาง และสอดรับกับความหลากหลาย
ของการเปดหลักสูตรการเรียนการสอน 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
และใชไดจริง พรอมทั้งสรางกระบวนการเรียนรูใหแกบุคลากร
ใหใชประโยชนจากเทคโนโลยีดังกลาว  
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