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คำนำ 
 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร> (ทAาพระจันทร> และ ศูนย>ลำปาง)  
ไดJจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร> (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ประจำปQการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2564)  
เพ่ือเสนอตAอคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรมีโครงสรJางการนำเสนอ ดังน้ี 
 สAวนท่ี 1 รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร> 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร> ประจำปQการศึกษา 2563 โดยประกอบไปดJวย 
  หมวดท่ี 1 ขJอมูลท่ัวไป 
  หมวดท่ี 2    อาจารย> 
  หมวดท่ี 3    นักศึกษาและบัณฑิต 
  หมวดท่ี 4    ขJอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
  หมวดท่ี 5    การบริหารหลักสูตร 
  หมวดท่ี 6    ขJอคิดเห็นและขJอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูJประเมิน 
  หมวดท่ี 7    การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตAอหลักสูตร 
  หมวดท่ี 8    แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 สAวนท่ี 2 ผลการประเมินรายตัวบAงช้ีตามองค>ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร 
 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร>  ไดJดำเนินการจัดเก็บขJอมูลตัวบAงช้ี
คุณภาพการศึกษาครบถJวนตามคูAมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และจะเขJารับการ
ตรวจประเมินในวันท่ี 15 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน> เนื่องจากสถานการณ>การแพรAระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
(COVID-19) 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
หน,า 

ส-วนท่ี 1 รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตรH 
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต   21 

หมวดท่ี 4 ขJอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร  50 

หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร    95 

หมวดท่ี 6 ขJอคิดเห็นและขJอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูJประเมิน 109  

หมวดท่ี 7 การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตAอหลักสูตร 113 

หมวดท่ี 8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 114 

ส-วนท่ี 2 ผลการประเมินรายตัวบ-งช้ีตามองคHประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร 116  
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หมวดท่ี 1 ข,อมูลท่ัวไป 
(องคHประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน) 

 
รหัสหลักสูตร  25550051100164 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร>  
 Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics 
 
1. อาจารยHผู,รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยHประจำหลักสูตร (เอกสารแนบ 1-1) 
 

มคอ. 2  ป\จจุบัน 
ท-าพระจันทรH 
1. ผศ.ดร.ณัฐพล แสงอรุณ 1. อ.ดร.ปาณิศา วิชุพงษ> 

2. อ.ดร.ปาณิศา วิชุพงษ> 2. อ.ดร.อรณิชา เม่ียงบัว 
3. อ.พ.ต.ท.ดร.ชวนัสถ> เจนการ 3. รศ.ดร.ศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธ> 

4. อ.พนมกร โยทะสอน 4. ผศ.ดร.จุฬณี ตัณติกุลานันท> 
5. อ. Anna Shimshak 5. ผศ.ดร.ณัฐพล แสงอรุณ 
ศูนยHลำปาง 
1. อ.ดร.สุมิตา สุภากรณ> 1. อ.ดร.สุมิตา สุภากรณ> 
2. รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี 2. รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี 
3. ผศ.ดร.รุAงนภา เทพภาพ 3. ผศ.ดร.รุAงนภา เทพภาพ 
4. อ.ชวนนท>  กาญจนสุวรรณ   4. อ.ชวนนท>  กาญจนสุวรรณ   
5. ศ.ธีรยุทธ บุญมี 5. อ.ดลวัฒน> บัวประดิษฐ> 

 
2. อาจารยHผู,สอน      

 
อาจารยHภายใน อาจารยHภายนอก 

1. รศ.ดร.สายฝน  สุเอียนทรเมธี 
2. รศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล 
3. รศ.ดร.ธัชเฉลิม  สุทธิพงษ์ประชา 
4. รศ.ดร.พิทยา  สุวคันธ์ 
5. รศ.ธเนศ  วงศ์ยานนาวา 
6. รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี 

1. ผศ.ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร 
2. ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท>  
3. ผศ.ดร.ฐนันดร>ศักด์ิ บวรนันทกุล  
4. ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน 
5. ผศ.ดร.มาโนชญ> อารีย> 
6. ผศ.ดร.ศิรประภา ชวนะญาณ 
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อาจารยHภายใน อาจารยHภายนอก 
7. ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ 
8. ผศ.ดร.รุ่งนภา  เทพภาพ 

9. ผศ.ดร.ย่ิงลักษณ์  กาญจนฤกษ์ 
10. ผศ.ดร.จุฬณี  ตันติกุลานันท์ 
11. รศ.ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ 

12. ผศ.โอฬาร รัตนภักดี 
13. รศ.ถิรวัฒน์  ตันทนิส 
14. ผศ.เพ็ญศิริ  พันพา 
15. ผศ.ดร.วาสนา  ละอองปลิว 
16. อ.ดร.สุมิตา สุภากรณ์ 

17. ผศ.ดร.ถิรวรรณ  นิพิฏฐกุล 
18. ผศ.ดร.ณัฐพล  แสงอรุณ 

19. อ.ดร.ปาณิศา  วิชุพงษ์ 
20. อ.พ.ต.ท.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ 
21. อ.ดร.ธันยพร สุนทรธรรม 
22. อ.ชวนนท์  กาญจนสุวรรณ 

23. อ.วรรณวนัช อรุณฤกษ์ 
24. อ.ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ 
25. อ.พนมกร โยทะสอน 
26. อ.ดร.อรณิชา เม่ียงบัว 

7. ผศ.สุรัช คมพจน> 
8. ดร.เอกพงษ> สารนJอย 
9. ดร.ณรัณ โพธ็พัฒนชัย 
10. ดร.ปรียาพร พรหมพิทักษ> 
11. ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ> 
12. อ.ดร.รับขวัญ ธรรมบุษดี 
13. อ.ดร.ชรินทร หนองบัว 
14. อ.ดร.สุกฤต สุจริตกุล 
15. อาจารย>จุฑา สุวรรณมงคล 
16. อ.ยุวดี วงศ>วีระประเสริฐ 
17. อ.ธีรภัทร ร่ืนศิริ 
18. อ.ศุภลักษณ> บำรุงกิจ 
19. อ.สินีนาฎ คะมะคต 
20. อ.สุนทร บุญยอด 
21. อาจารย>กุลธีร> บรรจุแกJว 
22. อาจารย>วุฒิพล คิรินทร> 
23. รศ. ดร.ศิริพรรณ ทวีสุข 
24. รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ 
25. รศ.อุษา วิเศษสุมน 
26. รศ.อรพัช บวรรักษา 
27. ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช 
28. ผศ.เกตุชพรรณ์ คำพุฒ 

29. ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ 

30. ผศ.กิตติพงศ์ ธรรมวงศ์ 
31. ผศ.ดร.บัณฑิต อนุรักษ์ 
32. ผศ.ดร.มารุต สุขสมจิตร 
33. ผศ.ดร.วิมลชยา ญาณสุคนธ์ 
34. ผศ.พรทิพย์ เฉิดฉินนภา 
35. ผศ.ดร.อำนาจ ปักษาสุข 
36. ผศ.ดร.วัจน์กัญจน์ สุริยธรรม 
37. ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน 
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อาจารยHภายใน อาจารยHภายนอก 
38. ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์ 
39. ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล 
40. อ.ดร.ชาติชาย มุกสง 
41. อ.ดร.เอกพงษ์ สารน้อย 
42. อ.ดร.เวฬุรีย์ เมธีวินิจ 
43. อ.ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี 
44. อ.ดร.จุฑาศินี ธัญปรานีตกุล 
45. อ.ดร.ธีระวัฒน์  สิมมาจันทร์ 
46. อ.ดร.สรณ์ สุวรรณโชติ 
47. อ.ธีรพจน์ สิริจันทร์ 
48. นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงลี 
49. อ.ญาดา สุคนธพันธ์ุ 
50. อ.อรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล 
51. อ.ธนภัทร ชีรณวาณิช 
52. คุณสติธร ธนานิธิโชติ 
53. อ.กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล 
54. อ.ปาริชาติ อ่อนทิมวงศ์ 
55. อ.จักรพันธ์ ตรวจมรคา 
56. อ.พชร อาชาศรัย 
57. อ.สมยศ พฤกษาเกษมสุข 
58. อ.ชุลี หวังศิริเลิศ 
59. อ.สรรพจน์ มาพบสุข 
60. คุณอภินันท์ ธรรมเสนา 
61. คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
62. คุณวิป วิญญรัตน์ 
63. Mrs.Zia Collins Free 

64. Mr.William E. Scobie 

65. Mr.Jonathan De Rennes 

66. Mr.Matthew Paul Miklas 

67. Mr.Benjamin Moore 

68. Mr.Joshua David Bernstein 
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อาจารยHภายใน อาจารยHภายนอก 
69. Mr.Edward Bernhardt Geerson 

70. Mr.Steven Bradley Smith 

 
3. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน    

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร>  ทAาพระจันทร> และศูนย>ลำปาง 
 

4. การกำกับให,เป̀นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ-งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑHมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสกอ.)                       
เกณฑHการประเมิน ผลการดำเนินงาน 

1. จำนวนอาจารยHผู,รับผิดชอบหลักสูตร 
-  ไมAนJอยกวAา 5 คน และ 
-  เปâนอาจารย>ผูJรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวAา  
   1 หลักสูตรไมAไดJ และ 
-  ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
 การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

เปâนไปตามเกณฑ> คือ มีอาจารย>ผูJรับผิดชอบหลักสูตร 10 คน ซึ่งมิไดJเปâน
อาจารย>ผูJรับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน ประกอบดJวย 
ท-าพระจันทรH 
1. อาจารย> ดร.ปาณิศา วิชุพงษ> 
2. อาจารย> ดร.อรณิชา เม่ียงบัว 
3. รองศาสตราจารย> ดร.ศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธ> 
4. ผูJชAวยศาสตราจารย> ดร.จุฬณี ตัณติกุลานันท> 
5. ผูJชAวยศาสตราจารย> ดร.ณัฐพล แสงอรุณ 
ศูนยHลำปาง 
1. อาจารย> ดร.สุมิตา สุภากรณ> 
2. รองศาสตราจารย> ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี 
3. ผูJชAวยศาสตราจารย> ดร.รุAงนภา เทพภาพ 
4. อาจารย> ชวนนท> กาญจนสุุวรรณ 
5. อาจารย>ดลวัฒน> บัวประดิษฐ> 
ทั้งนี้ในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1 ท่านในปี 2562 จาก อาจารย์พนมกร โยทะสอน 
เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ์ เนื่องจากอาจารย์พนม
กร โยทะสอน ไปรับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารจัดการภายในวิทยาลัย ซึ่งยังคง
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
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การเมือง และเศรษฐศาสตร์ จำนวน 10 ท่าน ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกำหนดโดยสกอ. 

2. คุณสมบัติอาจารยHผู,รับผิดชอบหลักสูตร 
-  คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทAา 
 หรือดำรงตำแหนAงทางวิชาการไมAต่ำกวAา
 ผูJชAวยศาสตราจารย> ในสาขาท่ีตรงหรือ
 สัมพันธ>กับสาขาวิชาท่ีเปãดสอน 
-  มีผลงานทางวิชาการอยAางนJอย 1 รายการ
 ในรอบ 5 ปQยJอนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปâนไปตามเกณฑ> คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
การเมือง และเศรษฐศาสตร> มีการแตAงตั้งอาจารย>ผูJรับผิดชอบหลักสูตรที่มี
ค ุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือมีตำแหนAงทางวิชาที ่ไม Aต ่ำกวAาผู Jช Aวย
ศาสตราจารย>ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ>กับสาขาวิชาท่ีเปãดสอน ดังน้ี  
 

 คุณวุฒ ิ ตำแหน่งวิชาการ ผลงาน

วิชาการ 
ดร.ปาณิศา วิชุพงษ ์ ปริญญาเอก - ม ี
ดร.อรณิชา เมี่ยงบัว ปริญญาเอก - ม ี
ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ม ี
ดร.จุฬณี ตัณติกุลานันท์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม ี
ดร.ณัฐพล แสงอรุณ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม ี
ดร.สุมิตา สุภากรณ์ ปริญญาเอก - ม ี
ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธ ี ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ม ี
ดร.รุ่งนภา เทพภาพ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม ี
อ.ชวนนท์ กาญจนสุุวรรณ ปริญญาโท - ม ี
อ.ดลวัฒน ์บัวประดิษฐ์ ปริญญาโท - ม ี

 
ลำดับ เอกสารแนบ 
1-1 ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1-2 

 

บันทึกขออนุมัติเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์(ท่าพระจันทร์) 

1-3 คำสั่งแต่งตั ้งรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ  
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3. คุณสมบัติอาจารยHประจำหลักสูตร 
-  คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทAา 
 หรือดำรงตำแหนAงทางวิชาการไมAต่ำกวAา
 ผูJชAวยศาสตราจารย> ในสาขาท่ีตรงหรือ
 สัมพันธ>กับสาขาวิชาท่ีเปãดสอน 
-  มีผลงานทางวิชาการอยAางนJอย 1 รายการ
 ในรอบ 5 ปQยJอนหลัง 
-  ไมAจำกัดจำนวนและประจำไดJมากวAาหน่ึง
 หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

เปâนไปตามเกณฑ> คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
การเมืองและเศรษฐศาสตร> มีการแตAงตั้งอาจารย>ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท หรือมีตำแหนAงทางวิชาที่ไมAต่ำกวAาผูJชAวยศาสตราจารย>ใน
สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ>กับสาขาวิชาท่ีเปãดสอน ดังน้ี  
 

 คุณวุฒ ิ ตำแหน่งวิชาการ ผลงาน

วชิาการ 
ดร.ปาณิศา วิชุพงษ ์ ปริญญาเอก - ม ี
ดร.อรณิชา เมี่ยงบัว ปริญญาเอก - ม ี
ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ ์ ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ม ี
ดร.จุฬณี ตัณติกุลานันท์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม ี
ดร.ณัฐพล แสงอรุณ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม ี
ดร.สุมิตา สุภากรณ์ ปริญญาเอก - ม ี
ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธ ี ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ม ี
ดร.รุ่งนภา เทพภาพ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม ี
อ.ชวนนท์ กาญจนสุุวรรณ ปริญญาโท - ม ี
อ.ดลวัฒน ์บัวประดิษฐ์ ปริญญาโท - ม ี

 
ลำดับ เอกสารแนบ 
1-1 ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1-4 รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร  

4. คุณสมบัติอาจารยHผู,สอน 
•  อาจารยHประจำ 
-  คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทAา หรือ
 ดำรงตำแหนAงทางวิชาการไมAต่ำกวAาผูJชAวย
 ศาสตราจารย> ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชา
 ท่ีสัมพันธ>กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ี
 สอน 
-  หากเปâนอาจารย>ผูJสอนกAอนเกณฑ>น้ี
 ประกาศใชJอนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีไดJ 
•  อาจารยHพิเศษ 

เปâนไปตามเกณฑ> คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
การเมืองและเศรษฐศาสตร> มีการแตAงต้ังอาจารย>ผูJสอนตามเกณฑ>มาตรฐาน 
ดังน้ี  
-  อาจารย>ประจำที่สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือ 
 มีตำแหนAงทางวิชาที่ไมAต่ำกวAาผูJชAวยศาสตราจารย>ในสาขาที่ตรงหรือ
 สัมพันธ>กับสาขาวิชาท่ีเปãดสอน  
-  อาจารย>พิเศษที่สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ
 ปริญญาตรีหรือเทียบเทAา และมีประสบการณ>ทำงานที่เกี่ยวขJองกับวิชา 
 ที่สอนไมAนJอยกวAา 6 ปQ และมีช่ัวโมงสอนไมAเกินรJอยละ 50 ของรายวิชา  
 โดยมีอาจารย>ประจำเปâนผูJรับผิดชอบรายวิชา 
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-  คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิ
 ปริญญาตรีหรือเทียบเทAา และ 
-  มีประสบการณ>ทำงานท่ีเก่ียวขJองกับวิชาท่ี
 สอนไมAนJอยกวAา 6 ปQ 
-  ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมAเกินรJอยละ 50 ของ
 รายวิชา โดยมีอาจารย>ประจำเปâน
 ผูJรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะ 
 เวลาท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามเกณฑ์ คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมือง 
และเศรษฐศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2561 ซึ ่งจะครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรใน พ.ศ. 2565 ทั้งนี ้ในปีการศึกษา 2563 มีการเพิ่มเต่ิม
รายละเอียดหลักสูตรในประเด็นเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงการสร้าง คือ การขอ
เพิ่มรายวิชา ปก.550 รัฐสวัสดิการการศึกษาในภาพยนตร์โลก และปก.551 

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความย่ังยืน ในหมวดวิชาเลือกเสรี 
 
ลำดับ เอกสารแนบ 
1-5 การเพิ่มเติมรายละเอียดหลักสูตรในประเด็นเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงการสร้าง   
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หมวดท่ี 2 อาจารยH 
(องคHประกอบท่ี 4 อาจารยH) 

1. ข,อมูลอาจารยH 
1.1 อาจารยHประจำหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หลักสูตร มีการแตAงตั้งอาจารย>ประจำหลักสูตรจำนวนทั้งหมด 10 คน โดยมีอาจารย>ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกจำนวน 8 คน ไดJแกA  

 1) รศ.ดร.สายฝน  สุเอียนทรเมธี  
 2) รศ.ดร.ศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธ> 

3) ผศ.ดร.รุAงนภา  เทพภาพ  
 4) ผศ.ดร.จุฬณี  ตัณติกุลานันท>  
 5) ผศ.ดร.ณัฐพล  แสงอรุณ  
 6) อ.ดร.อรณิชา  เม่ียงบัว 

7) อ.ดร.สุมิตา  สุภากรณ> 
 8) อ.ดร.ปาณิศา  วิชุพงษ> 
  
1.2. อาจารยHประจำหลักสูตรท่ีมีตำแหน-งทางวิชาการ 

 หลักสูตร มีการแตAงต้ังอาจารย>ประจำหลักสูตรท่ีมีตำแหนAงทางวิชาการจำนวน 5 คน ประกอบดJวย 

• ตำแหนAงรองศาสตราจารย> 2 คน ไดJแกA  รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี และ รศ.ดร.ศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธ> 

• ตำแหนAงผูJชAวยศาสตราจารย> 3 คน ไดJแกA  ผศ.ดร.รุAงนภา เทพภาพ ผศ.ดร.จุฬณี ตัณติกุลานันท> และ 
ผศ.ดร.ณัฐพล  แสงอรุณ 
 

2. การประเมินตัวบ-งช้ี (ตัวบ-งช้ีท่ี 4.1 – 4.3) 
ตัวบ-งช้ี ผลการดำเนินงาน 

2.1.การบริหารและ  
  พัฒนาอาจารยH   
  (ตัวบ-งช้ีท่ี 4.1) 

 
 
 
 
 
 

สำหรับตัวบAงช้ีน้ีหลักสูตรไดJกำหนดคAาเปåาหมาย ดังน้ี 
ตัวชี้วัดตัวบ)งชี้การบริหารและ 

พัฒนาอาจารย: 

ผลการดำเนินงาน ค)าเป@าหมาย 

2561 2562 2563 2563 

4.1 ระบบการรับและแต.งตั้งอาจารย4ประจำหลักสูตร 3 3 3 3 

4.2 ระบบการบริหารอาจารย4 3 3 3 3 

4.3 ระบบการส.งเสริมและพัฒนาอาจารย4 3 3 3 3 

 

ระบบการรับและการแต-งต้ังอาจารยHประจำหลักสูตร 
     หลักสูตรมีการกำหนดกลไกในการดำเนินการตั ้งแตAเปãดรับอาจารย>ใหมA ที ่ตJองมีคุณสมบัติ
สอดคลJองกับความตJองการของหลักสูตร มีความเหมาะสมทั้งในดJานวุฒิการศึกษาและผลงานวิชาการ 
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ตัวบ-งช้ี ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิทยาลัยรAวมกับหลักสูตรดำเนินการคัดเลือกอยAางโปรAงใส มีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบไดJ 
และเมื่อเขJาทำงานแลJวจะมีกลไกในการผลักดันและสนับสนุนใหJอาจารย>ไดJรับตำแหนAงทางวิชาการ 
และผลงานวิชาการอยAางตAอเน่ือง  
1. การรับอาจารยHใหม-  
   - มีระบบ มีกลไก 
     ในการเปãดรับอาจารย>ใหมA ทางหลักสูตรไดJใชJกลไกของคณะกรรมการระดับหลักสูตรในการ
พิจารณาความขาดแคลนของอาจารย>ในหลักสูตร และพิจารณาตามแผนการรับอาจารย>-อัตรากำลังคน
ของวิทยาลัยสหวิทยาการซึ่งสะทJอนการวางแผนระยะยาวดJานอัตรากำลังอาจารย>ใหJเปâนไปตามเกณฑ>
มาตรฐานหลักสูตร พรJอมทั้งมีการกำหนดคุณสมบัติใหJมีความสอดคลJองกับความตJองการทางวิชาการ
และปรัชญาของหลักสูตร จากนั ้นเสนอเรื ่องไปยังคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ  
เพื่อพิจารณาใหJสอดคลJองกับความจำเปâนและความตJองการของหลักสูตร ตลอดจนนโยบายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร>  
   - การนำระบบกลไกไปสู-การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 ในกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย>ใหมAมีกลไกของคณะกรรมการหลัก 2 ชุด ไดJแกA (1) 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผูJสมัครและหัวขJอการสอบสอน และ (2) คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกใหJเปâนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหนAงอาจารย>  และมีระบบหลักเกณฑ>การ
รับอาจารย>ใหมA อาทิ การกำหนดคุณสมบัติ การทดสอบสอน การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การ
ทดสอบภาษาตAางประเทศ การทดสอบทางจิตวิทยา 
 โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ประกอบดJวยผูJทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความชำนาญในสาขาท่ี
เปãดรับสมัคร เพื่อรAวมประเมินการสอบสอนและผลงานทางวิชาการ พรJอมกับการสอบสัมภาษณ>
คุณสมบัติพ้ืนฐานการเปâนอาจารย> โดยมีข้ันตอนรายละเอียดดังตAอไปน้ี 
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ท้ังน้ีปQการศึกษา 2563 วิทยาลัยสหวิทยาการ ไมAมีการรับอาจารย>ใหมA 
 

ลำดับ เอกสารแนบ 

2-1 คำสั่งแต-งตั้งคณะกรรมการระดับหลักสูตร  

2-2 แผนผังแสดงขั้นตอนและกระบวนการรับอาจารยAวิทยาลัยสหวิทยาการ  

2-3 แผนผังแสดงการดำเนินงานการรับสมัครอาจารยA  

 

รูปภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการรับสมัครอาจารย: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได#รับการจัดสรรกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย 

ประกาศรับสมัคร/ขยายเวลารับสมัคร 

กรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู#สมัครและพิจารณา

หัวข#อสอบสอน 

ประกาศรายชื่อผู#ผEานคุณสมบัติพร#อมกําหนดวัน

สอบจิตวิทยา 

ประกาศวันสอบสอนและสอบสัมภาษณI 

ประกาศรายชื่อผู#ผEานการสอนสอนและสอบสัมภาษณI 

เสนอบรรจุตEอมหาวิทยาลัย 

คณะดําเนินการ 
-จัดทําคําสั่งแตEงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ 

คณะดําเนินการ 
-บันทึกขอความอนุเคราะหIเข#าสอบจิตวิทยา 
-แตEงตั้งคณะกรรมการสอบสอนและสอบ

สัมภาษณI 

ประกาศรายชื่อผู#ผEานการสอบสอนและ

สอบสัมภาษณI (มีเงื่อนไข) 

ผู#สมัครสEงผลงานวิชาการเพื่อพิจารณา 

คณะดําเนินการแตEงตั้งกรรมการพิจารณา

ผลงานวิชาการ 

ประกาศผลการพิจาณา 

เสนอบรรจุตEอมหาวิทยาลัย 



 11 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ตัวบ-งช้ี ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระบบการแต-งตั้งอาจารยHประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตรH 
     - มีระบบ มีกลไก  
      ระบบการแตAงต้ังอาจารย>ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยสหวิทยาการน้ัน ใชJกลไกของคณะกรรมการ
ระดับหลักสูตรในการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย>ประจำเพื่อแตAงตั้งเปâนอาจารย>ประจำหลักสูตร
ตามเกณฑ> สกอ. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาใหJความเห็นชอบแลJวจึงเสนอรายชื่ออาจารย>ประจำ
หลักสูตร เพ่ือใหJคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ และมหาวิทยาลัยพิจารณาตAอไป    
     - มีการนำระบบกลไกไปสู-การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
     การแตAงตั้งอาจารย>ประจำหลักสูตร มีการพิจารณาคุณสมบัติใหJเปâนไปตามเกณฑ>คุณสมบัติของ
การเปâนอาจารย>ประจำหลักสูตร โดยวิทยาลัยสหวิทยาการ ไดJพิจารณาและแตAงตั้งอาจารย>หลักสูตร
ทั้งหมด 10 คน ประกอบดJวยคุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 2 คน คุณวุฒิปริญญาเอก 8 คน ทั้งนี้ใน
จำนวนอาจารย> 10 คน ดำรงตำแหนAงรองศาสตราจารย> จำนวน 2 คน (รอโปรดเกลJาฯตำแหนAง
ศาสตราจารย> 1 คน) ผูJชAวยศาสตราจารย> จำนวน 3 คน ซึ่งตรงตามเกณฑ>คุณสมบัติของการเปâน
อาจารย>ประจำหลักสูตร ตามเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี รายละเอียดอาจารย>ประจำ
หลักสูตร จำนวน 10 คน ปรากฏดังน้ี 
 

ลำดับที่ 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ สถาบัน 

ท่าพระจันทร ์
1 รองศาสตราจารย์ 

(รอโปรดเกล้าฯตำแหนง่

ศาสตราจารย์) 

ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ ปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   จุฬมณ ีตันติกุลานันท์ ปริญญาเอก University of Queensland, 
Australia 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ณัฐพล  แสงอรุณ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4 อาจารย ์  ปาณิศา วิชุพงษ์ ปริญญาเอก Nagoya University, Japan 
5 อาจารย ์  อรณิชา เมี่ยงบัว ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

ลำปาง 
1 รองศาสตราจารย์  สายฝน สุเอียทรเมธี ปริญญาเอก Mie University, Japan 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  รุ่งนภา เทพภาพ ปริญญาเอก Japan College of Social Work, 

Japan 
3 อาจารย ์  สุมิตา สุภาภรณ ์ ปริญญาเอก University of Newcastle, 

England 
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4 อาจารย ์  ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5 อาจารย ์  ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ ์ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ลำดับ เอกสารแนบ 
2-4 แผนผังแสดงขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

3. ระบบการบริหารอาจารยH  
     - มีระบบ มีกลไก ในการบริหารและการนำระบบกลไกไปสู-การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 วิทยาลัยสหวิทยาการไดJมีการดำเนินการดJานการบริหารอาจารย>ดังตAอไปน้ี 

1) การจัดทำระบบ กลไกในการบริหารอาจารยH และการนำไปปฏิบัติ 
1.1) การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปQ (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล ประจำปQการศึกษา 2563 ( 1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) เพื่อเปâนแผนพัฒนา
บุคลากรเปâนแผนระดับปฏิบัติการที่จะทำใหJบรรลุเปåาหมายหลักในการบริหารอาจารย>ในภาพรวม ซ่ึง
ครอบคลุมในเรื่องของการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตตำรา การเผยแพรAผลงานทางวิชาการ การ
บริการวิชาการสูAสังคม รวมถึงการอบรมเพ่ิมพูนความรูJเพ่ือพัฒนาตนเอง 
 โดยวิทยาลัยไดJจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปQ โดยกำหนดเปåาหมายในทั้งจำนวนบุคลากรท่ี
ควรสำเร็จวุฒิปริญญาเอก และผูJไดJรับตำแหนAงทางวิชาการในแตAละปQของแผนฯ ซึ ่งในปQ 2563 
วิทยาลัยกำหนดเปåาหมายจำนวนบุคลากรที่คาดวAาจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ราย และ
ผลการดำเนินการพบวAา ในปQ 2563 อาจารย> ดร. อรณิชา เมี่ยงบัว (อาจารย>ประจำหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร> ทAาพระจันทร>) จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จากสถาบันเทคโนโลยีแหAงเอเชีย (AIT) ทำใหJในปQ 2563 วิทยาลัยสหวิทยาการมีจำนวนบุคลากรสำเร็จ
การศึกษาตามเปåาท่ีวางไวJรJอยละ 100  
 

จำนวนบุคลากรท่ีลาศึกษาต-อและคาดว-าจะจบการศึกษา ตามแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปS (พ.ศ.2560-2564) 

 
 

 อยAางไรก็ตามสำหรับอาจารย>ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร> ศูนย>ลำปาง 2 ไดJแกA อาจารย>ชวนนท> กาญจนสุวรรณ และ อาจารย>ดลวัฒน>  
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บัวประดิษฐ> ที่ยังคงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น ทั้ง 2 ทAาน ไดJกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลประจำปQ 2563 เพื่อเตรียมการขอตำแหนAงทางวิชาการระดับผูJชAวยศาสตราจารย>กAอนจะ
วางแผนเพ่ือศึกษาตAอในภายหลัง 
 สำหรับการขอตำหนAงทางวิชาการของอาจารย>ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร> ทAาพระจันทร> ที่ยังไมAมีตำแหนAงทางวิชาการนั้น ทั้ง 2 ทAานไดJแกA 
อ.ดร.ปาณิศา วิชุพงษ> และอ.ดร.อรณิชา เมี่ยงบัว ไดJดำเนินการเตรียมขอตำแหนAงทางวิชาการแลJวท้ัง 
2 ทAาน โดยมีการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลประจำปQการศึกษา 2563 ในการทำงานวิจัย 
ซึ่งในปQ 2563 ทั้ง 2 ทAาน ไดJดำเนินการทำงานวิจัยแลJวเสร็จรAวมกัน 1 โครงการ และมีแผนจะทำงาน
วิจัยเดี่ยวในปQถัด โดยทางวิทยาลัยมีการสนับสนุนอาจารย>ในการขอตำแหนAงวิชาการหลากหลาย
รูปแบบ เชAน มีทุนวิจัยระดับวิทยาลัย ท้ังแบบเด่ียว และแบบกลุAม มีจัดทำแผนการขอตำแหนAงวิชาการ
ท่ีระบุชAวงเวลาอยAางชัดเจนในการกระตุJนและวางแผนของอาจารย>แตAละทAาน เปâนตJน  

 
ลำดับ เอกสารแนบ 

2-5 แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปK (พ.ศ. 2560 – 2564) 

2-6 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปKการศึกษา 2563 

2-7 แผนการขอตำแหน-งทางวิชาการ  

 
1.2) การกำหนดบทบาทหนJาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย>ประจำหลักสูตร  

 วิทยาลัยสหวิทยาการยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในการกำหนดบทบาทหนJาท่ีของอาจารย>ประจำหลักสูตร ซ่ึงไดJระบุวAาอาจารย>
ประจำหลักสูตรมีหนJาท่ีสอนและคJนควJาวิจัยในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขJองกับหลักสูตร 

 
ลำดับ เอกสารแนบ 

2-8 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑAมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

2-9 รายชื่อและคุณสมบัติอาจารยAประจำหลักสูตร 

 
1.3) การมอบหมายภาระหนJาที ่ใหJเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู J ความสามารถและ 

ประสบการณ> 
 ว ิทยาลัยสหวิทยาการ มีการมอบหมายภาระหนJาที ่ใหJเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรูJ 
ความสามารถและประสบการณ>ของอาจารย>ผูJสอนในหลักสูตร การกำหนดอาจารย>ผูJสอนในรายวิชา
ตAางๆ จะใชJกลไกการประชุมรAวมกันพิจารณาความเหมาะสม เจตจำนงรายวิชาที่อาจารย>ประสงค>จะ
สอน โดยพิจารณาจากสาขาที่เชี่ยวชาญเปâนหลัก เชAน วุฒิการศึกษา ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ
ตAางๆท่ีเก่ียวขJอง  
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ลำดับ เอกสารแนบ 
2-10 แบบแสดงความจำนงรายวิชาที่จะสอน 

2-11 แบบแจ้งความประสงค์ที่เปิดรายวิชาสอน 
        

1.4) ระเบียบท่ีโปรAงใสชัดเจนในการบริหารอาจารย>  
           วิทยาลัยสหวิทยาการ มีระเบียบที่โปรAงใสในการบริหารพัฒนาอาจารย>ในหลักสูตร สำหรับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ในปQการศึกษา 2563 ไดJดำเนินการแจJงประกาศหลักเกณฑ> วิธีการคำนวณ
ภาระงานสอน ตลอดจนหลักฐานประกอบการคำนวณคAาภาระงานสอน ซึ่งประกาศหลักเกณฑ>ท่ี
นำมาใชJน้ัน อาจารย>วิทยาลัยสหวิทยาการทุกทAานไดJมีการรAวมกันกำหนดกฎเกณฑ> ขJอเสนอแนะความ
คิดเห็นรAวมกัน อีกทั้งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนคAาจJางเสร็จและ
แจJงผลการประเมินใหJทราบ หากมีขJอสงสัยสามารถสอบถามขJอมูลไดJ ซึ่งวิทยาลัยสหวิทยาการเปãด
โอกาสใหJมีการตรวจสอบและอุทธรณ>ไดJ 

 
ลำดับ เอกสารแนบ 

2-12 บันทึกแจ้งส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม 2564 

2-13 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี

งบประมาณ 2563 

2-14 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นตำ การเทียบเคียง และมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ. 2561 

2-15 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และร้อยละการเลื่อน

ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

2-16 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
วิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ. 2561 

2-17 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักฐานประกอบการคำนวณค่าภาระงาน

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
        

1.5) ระบบในการประเมินอาจารย> 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ มีการกำหนดระบบและกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย>ที่โปรAงใส โดยมีการแจJงเกณฑ>ประเมินลAวงหนJาแกAคณาจารย> มีการแตAงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินซึ่งองค>ประกอบของคณะกรรมการมีทั้งตัวแทนของสภาอาจารย> ผูJทรงคุณวุฒิภายนอก และ
ผูJบริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ กรณีที่คุณภาพของอาจารย>ไมAเปâนไปตามเกณฑ>มาตรฐานวิทยาลัย 
สหวิทยาการจะทำบันทึกแจJงผลการประเมินไปยังผูJรับการประเมินอยAางเปâนทางการ และเปãดโอกาส
ใหJผูJรับการประเมินย่ืนอุทธรณ>ตAอการประเมินดังกลAาวภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  
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ตัวบ-งช้ี ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ เอกสารแนบ 

2-18 บันทึก อว 67.41/719 เรื ่อง ขอส่งสัญญาจ้างและแจ้งผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที ่ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

2-19 คำสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการที่ 180/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง พนักงาน

มหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

2-20 บันทึก อว 67.41/926 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง การต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

2-21 บันทึก อว 67.41/927ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

 
1.6) ระบบการยกยAองและธำรงรักษาอยAางมีประสิทธิภาพ  

 จากการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และคณาจารย>ไดJปฏิบัติหนJาที ่ตามแผน
ดังกลAาว เมื ่อคณาจารย>ของวิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไวJ ท่ีสะทJอน
ความกJาวหนJาทางวิชาชีพ ไดJแกA การไดJเลื่อนตำแหนAงทางวิชาการที่สูงขึ้น หรือการไดJรับรางวัลจากการ
ผลิตผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วิทยาลัยสหวิทยาการจะทำการยกยAองแสดง
ความยินดีในที ่ประชุมคณาจารย>ประจำเดือน และการยกยAองในพื ้นที ่สื ่อสาธารณะของวิทยาลัย 
สหวิทยาการ อาทิ ในเวปไซด>ของวิทยาลัยสหวิทยาการ และในเฟซบุìคแฟนเพจของวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ตลอดจนการติดบอร>ดประชาสัมพันธ>  

 
ลำดับ เอกสารแนบ 

2-22 รูปประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซตแ์สดงความยินดีในการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 

2-23 รูปประชาสัมพันธ์ทาง Facebook แสดงความยินดีในการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 

2-24 รูปติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องคณะ แสดงความยินดีในการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 

 
- การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงพัฒนา 
2) การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

2.1) วิทยาลัยสหวิทยาการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลที่คณาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดค่าเป้าหมายต่าง ๆของตนเอง และมี
การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย รายละเอียดตามตารางแสดงผลการ
ดำเนินงาน โดยในปี 2563 ผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลท่ี
คณาจารย์ได้กำหนดแผนงานของตนและมีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย ผล
ประเมินพบว่า เป็นไปตามแผนร้อยละ 70.30 จำแนกตามลักษณะงานได้แก่  

เอกสารประกอบการสอน เป็นไปตามแผนร้อยละ 80.00 

งานวิจัย เป็นไปตามแผนร้อยละ 64.29 

ตำรา/หนังสือเป็นไปตามแผนร้อยละ 40 
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ตัวบ-งช้ี ผลการดำเนินงาน 
 การเผยแพร่งานวิชาการเป็นไปตามแผนร้อยละ 37.50 

งานบริการวิชาการสู่สังคมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100  

การอบรมเพ่ิมพูนความรู้เป็นไปตามแผนร้อยละ 100  

อาจารย์บางท่านไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการลงพื้นที่วิจัย
และการนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  

2.2) การประเมินผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจำหลักสูตร โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานทางด้านวิชาการผ่านตามเกณฑ์มาตราฐาน 
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ 
วุฒิ

การศึกษา 

ผลงานวิชาการ 
ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ผลการ

ประเมิน 
งานวิจัย ตำรา บทความ 

อ.ดร.ปาณิศา วิชุพงษ ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 3 - 3 P 

อ.ดร.อรณิชา เมี่ยงบัว อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 - 1 P 

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ ์ รองศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 6 - 5 P 

ผศ.ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท ์ ผู้ช่ายศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 4 - 4 P 

ผศ.ดร.ณัฐพล แสงอรุณ ผู้ช่ายศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 3 - 6 P 

อ.ดร.สุมิตา สุภากรณ ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 2 - 1 P 

รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธ ี รองศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 2 - 7 P 

ผศ.ดร.รุ่งนภา เทพภาพ ผู้ช่ายศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 1 - 3 P 

อ.ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ อาจารย ์ ปริญญาโท 1 - - P 

อ.ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ ์ อาจารย ์ ปริญญาโท 1 - 1 P 

 2.3) การประเมินการปฎิบัติงานตามภาระหน้าท่ีให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ หลักสูตรทำการประเมินดังกล่าวผ่านการประเมินการสอน การทวนสอบ อย่างเป็น
ระบบและให้อาจารย์ เสนอแนวทางการปรับปรุงการปฎิบัติงานในปีต่อไป 

 
ลำดับ เอกสารแนบ 
2-5 แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

2-6 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 

2-25 สรุปผลพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 

2-26 บันทึกแจ้งผลการประเมินการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2563 

2-27 บันทึกเรื่อง ขอเชิญประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

2-28 ผลการประมวลแบบประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ปีการศึกษา 2563  
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ตัวบ-งช้ี ผลการดำเนินงาน 
4. ระบบการส-งเสริมและพัฒนาอาจารยH 
 - มีระบบและกลไกในการส-งเสริมและพัฒนาอาจารยH 
 1)  การจัดทำระบบ กลไกในการส-งเสริมและพัฒนาอาจารยH 

1.1 ใชJกลไกของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลดังอธิบายไปแลJวในระบบการ
บริหารอาจารย> 

1.2 วิทยาลัยสหวิทยาการ มีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาตนเองผ่าน
การจัดสรรงบประมาณ โดยวิทยาลัยสหวิทยาการมีการจัดสรรงบประมาณในระดับบุคคลเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ ้น และเป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล โดยจัดสรรงบประมาณครอบคลุมทั้งการวิจัย การพัฒนาการสอนและการพัฒนา
ตำรา จำนวน 15,000 บาทต่ออาจารย์หนึ่งท่านต่อปีงบประมาณ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการ นอกจากนั้น วิทยาลัยสหวิทยาการมีกองทุนส่งเสริมการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการ
ในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดการสนับสนุนเงินทุนดังนี้ งานวิจัยกลุ่ม ทุนละไม่เกิน 400,000 บาท 
งานวิจัยเดี่ยวทุนละไม่เกิน 150,000 บาท งานวิจัยเสริมหลักสูตร ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท งานวิจัย
ในชั ้นเรียนทุนละไม่เกิน 30,000 บาท ทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรือผลงานวิชาการใน
ต่างประเทศทุนละไม่เกิน 70,000 บาท รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ในประเทศ รางวัล ๆ ละไม่เกิน 5,000 บาท 
 

ลำดับ เอกสารแนบ 
2-29 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร 

2-30 ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรือผลงานวิชาการใน
ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

           
1.3 การพัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการสนับสนุนใหJคณาจารย> ที่สำเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาโท ขอทุนศึกษาตAอระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร> เพ่ือ
พัฒนาดJานคุณวุฒิการศึกษา โดยการประชาสัมพันธ>การจัดสรรทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหJ
อาจารย>ที ่สนใจอยAางสม่ำเสมอ กรณีอาจารย>ที ่ยังไมAศึกษาตAอ วิทยาลัยสหวิทยาการสนับสนุนใหJ
คณาจารย>ขอตำแหนAงทางวิชาการ โดยสนับสนุนเงินทุนในการทำผลงานวิชการ การเผยแพรA
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  

 
ลำดับ เอกสารแนบ 
2-31 ประกาศการจัดสรรทุนการศึกษาต่อ 

2-30 ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรือผลงานวิชาการใน

ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
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ตัวบ-งช้ี ผลการดำเนินงาน 
2  1.4. การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ในปีนี้ไม่มีอาจารย์บรรจุใหม่ หากมีอาจารย์ที่บรรจุใหม่
วิทยาลัยสหวิทยาการจะส่งอาจารย์เข้าร่วมปฐมนิเทศ และเข้าร่วมรับการอบรมในการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผลตลอดจน
จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการประชุมเพื่อทำความ
เข้าใจในเร่ืองการจัดการเรียนการ 

3  2) การประเมินกระบวนการจากผลการประเมิน 
2.1 หลักสูตรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

โดยในปี 2563 ผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่คณาจารย์ได้
กำหนดแผนงานของตนและมีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย ผลประเมิน
พบว่า เป็นไปตามแผนร้อยละ 70.30 จำแนกตามลักษณะงานได้แก่  

เอกสารประกอบการสอน เป็นไปตามแผนร้อยละ 80.00 

งานวิจัย เป็นไปตามแผนร้อยละ 64.29 

ตำรา/หนังสือเป็นไปตามแผนร้อยละ 40.00 

การเผยแพร่งานวิชาการเป็นไปตามแผนร้อยละ 37.50 

งานบริการวิชาการสู่สังคมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100  

การอบรมเพ่ิมพูนความรู้เป็นไปตามแผนร้อยละ 100 
  

ลำดับ เอกสารแนบ 
2-25 สรุปผลพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 

  
 2.2 วิทยาลัยสหวิทยาการและหลักสูตรไดJใชJกลไกการประชุมอาจารย>ที่จัดขึ้นอยAางสม่ำเสมอ 
ในการประเมินผลเพื่อรับทราบความตJองการหรือความชAวยเหลือทางวิชาการ รวมทั้งมีการแบAงปîนองค>
ความรูJซ่ึงกันและกันเพ่ือพัฒนางานวิจัย งานวิชาการของคณาจารย> 
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ตัวบ-งช้ี ผลการดำเนินงาน 
 2.2. คุณภาพอาจารยH  

     (ตัวบ-งช้ีท่ี 4.2) 
วิทยาลัยและหลักสูตรมีการสAงเสริมและพัฒนาอาจารย>ในหลักสูตรใหJมีคุณสมบัติที่เหมาะสม

และเพียงพอ มีความรูJ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาตAาง ๆ ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอยAาง
ตAอเนื่อง โดยในชAวง 3 ปQที่ผAานมา หลักสูตรมีจำนวนอาจารย>ผูJรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
และอาจารย>ผูJรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นอยAางตAอเนื่อง เปâนไปตามคAาเปåาหมายท่ี
วางไวJ มีเพียงจำนวนอาจารย>ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนAงทางวิชาการที่ยังคงต่ำกวAาเปåาหมาย 
อยAางไรก็ตามอาจารย>ประจำหลักสูตรที่ยังไมAไดJดำรงตำแหนAงทางวิชาการในปîจจุบันไดJวางแผนการขอ
ตำแหนAงวิชาการเปâนที่เรียบรJอยแลJว ซึ่งคาดวAาจะสามารถขอตำแหนAงฯไดJตามแผนการขอตำแหนAง
ทางวิชาการ 

 

ตัวชี้วัดตัวบ)งชี้คุณภาพอาจารย: 
ผลการดำเนินงาน ค)าเป@าหมาย 

2563 2561 2562 2563 

รBอยละอาจารย4ประจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 5 5 5 

รBอยละอาจารย4ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน.งทางวิชาการ 2.5 4.17 4.17 5 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย4ประจำหลักสูตร 2.5 5 5 5 

ภาพรวมตัวบ.งชี้ 3.33 4.44 4.44 4.72 

 

1. ร,อยละของอาจารยHผู,รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยHประจำหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร> มีอาจารย>ประจำ
หลักสูตร จำนวน 10 คน มีอาจารย>ประจำหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอกท้ังส้ิน 8 คน คิดเปâนรJอยละ 80  
 

 รายการ จำนวน 

จำนวนอาจารย4ผูBรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 8  คน 

จำนวนอาจารย4ผูBรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 10  คน 

คิดเปJนรKอยละ 8 x 100 
                                                                    10 

รKอยละ 80 

เกณฑ:กำหนดรKอยละ 20 ขึ้นไป = 5 คะแนน 

ค)าคะแนน 5  คะแนน 
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ตัวบ-งช้ี ผลการดำเนินงาน 
2. ร,อยละของอาจารยHประจำหลักสูตรท่ีมีตำแหน-งทางวิชาการ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร> มีอาจารย>ประจำ
หลักสูตร จำนวน 10 คน มีจำนวนอาจารย>ประจำหลักสูตรที่มีตำแหนAงทางวิชาการทั้งสิ้น 5 คน คิด
เปâนรJอยละ 50 ค่าคะแนน 4.17 คะแนน 
 

 รายการ จำนวน 

จำนวนอาจารย4ผูBรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน.งทางวิชาการ 5 คน 

จำนวนอาจารย4ผูBรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 10 คน 

คิดเปJนรKอยละ 5 x 100 
                                                                    10 

รKอยละ 50 

เกณฑ:กำหนดรKอยละ 60 ขึ้นไป = 5 คะแนน; รKอยละ 50 = 50%*5 คะแนน /60% 

ค)าคะแนน 4.17 คะแนน 

 

3. ผลงานวิชาการของอาจารยHประจำหลักสูตร 
       ผลงานทางวิชาการของอาจารย>ประจำหลักสูตรแสดงใหJเห็นวAา อาจารย>มีความกJาวหนJาทาง
วิชาการและมีการพัฒนาองค>ความรูJอยAางตAอเน่ือง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ:ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู)ในฐานขKอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (1.0) 

1 Sumita Supakorn (2020). A conversation analytic study of classroom 

interactional competence. LEARN Journal: Language Education and 

Acquisition Research Network Journal, 13(2), 15-40. 

1.0 

2 Rungnapa  Thepparp (2020).Covid – 19 and its impact on informal sector 

worker : a case study of Thailand. Asia Pacific Journal of Social Work and 

Development,31 : 1-2,80-88. 

1.0 

ผลงานวิจัยที่หน)วยงานหรือองค:กรระดับชาติว)าจKางใหKดำเนินการ (1.0) 

1 รศ.ดร.สายฝน  สุเอียนทรเมธี (2563) คุณภาพชีวิตและสังคมในประเทศไทย ปÉ 2563 พื้นที่

ภาคกลาง 

1.0 

2 ผศ.ดร.รุ.งนภา  เทพภาพ (2563) การปÖองกันและแกBไขปÜญหาการกระทำความรุนแรงต.อ

ผูBสูงอาย ุ

1.0 

3 ผศ.ดร.ณัฐพล แสงอรุณ อ.ดร.ปาณิศา วิชุพงษ4 และ อ.อรณิชา เมี่ยงบัว (2563) การประเมิน

ความตBองการหลังเกิดสาธารณภัย เพื่อจัดทำกรอบการฟäãนฟูหลังเกิดสาธารณภัย 

1.0 

4 ผศ.ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท4 (2563) บทบาทรัฐในการพัฒนาประเทศใหBเปçนมหานครไมซ4 

(MICE) แห.งเอเชีย: กรณีศึกษาไทยกับมาเลเซียภายใตBบริบทนักท.องเที่ยวกลุ.ม Millennials 

1.0 
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ตัวบ-งช้ี ผลการดำเนินงาน 

 
ลำดับ เอกสารแนบ 

2-32 ผลงานทางวิชาการของอาจารยAผู^รับผิดชอบหลักสูตร 

  

5 รศ.ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ4 (2563) ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายดBานสวัสดิการสังคมใน

อาเซียน 

1.0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ:ในวารสารวิชการที่ปรากฏในฐานขKอมูล TCI กลุ)มที่ 2 (0.60) 

1 ผศ.ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท4 (2563) บทบาทของรัฐในการพัฒนาประเทศใหBเปçนมหานครไมซ4 

(MICE) แห.งเอเชีย: กรณีศึกษาไทยกับมาเลเซียภายใตBบริบทนักท.องเที่ยวกลุ.มมิลเลนเนียล 

0.6 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ:ที่ตีพิมพ:ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (0.40) 

1 ผศ.ดร.ณัฐพล แสงอรุณ (2563) บทเรียนจากการศึกษาวิจัยการประเมินความตBองการหลัง

เกิดสาธารณภัยของประเทศไทย 

0.4 

รวม 8.0 

                                                   คิดเปJนรKอยละ 8.0 x 100 
                                                                         10 

80 

เกณฑ:กำหนดรKอยละ 20 ขึ้นไป = 5 คะแนน 4.00*100/10 

ค)าคะแนน 5 

 2.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารยH  
      (ตัวบ-งช้ีท่ี 4.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การคงอยู-ของอาจารยH 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ

เศรษฐศาสตร์ มีอาจารย์ประจำหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) จำนวน 10 คน ซึ่งในปีการศึกษา 
2563 มีการคงมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร (ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร) จำนวนเท่าเดิม การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการบริหารจัดการภายในวิทยาลัย โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1 ท่านในปี 2562 จาก อาจารย์พนมกร โยทะ
สอน เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ์ เนื่องจากอาจารย์พนมกร โยทะสอน ไปรับ
ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งทำให้หลักสูตรยังคงจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย
สกอ. 
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ตัวบ-งช้ี ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ความพึงพอใจของอาจารยHประจำหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2560 – 2562 หลักสูตรมีกลไกในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร โดยได้สำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ แบ่งออกเป็น 3 

ประเด็นหลัก แต่ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้รวมหัวข้อย่อยใน 3 ประเด็นหลักที่มีเนื้อหาประเด็น
ที่ใกล้เคียงรวมกันและแบ่งประเด็นการสำรวจใหม่ ออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือระบบการบริหาร
อาจารย์ และระบบการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ โดยสามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
 
 

ลำดับ หัวขKอหลัก 2560 2561 2562 

1 การบริหารและพัฒนาอาจารย4 4.33 4.33 4.46 

2 การบริหารจัดการหลักสูตร 4.28 4.48 4.41 

3 กระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 4.24 4.34 4.33 

  

ลำดับ หัวขKอหลัก 2563 

1 ระบบการบริหารอาจารย4 4.46 

2 ระบบการส.งเสริมและการพัฒนาอาจารย4 4.41 

 
 

ลำดับ เอกสารแนบ 

2-33 ตารางสรุปความพึงพอใจของอาจารยAประจำหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องคHประกอบท่ี 2 บัณฑิต และองคHประกอบท่ี 3 นักศึกษา) 

1. ข,อมูลนักศึกษา 
1.1. จำนวนนักศึกษาช้ันปSท่ี 1 ท่ีรับเข,าในปSการศึกษาท่ีรายงาน 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตร มีแผนการรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ศูนย์ท่าพระจันทร์และศูนย์ลำปาง จำนวน 160 คน 
แบ่งเป็นศูนย์ละ 80 คน โดยท่าพระจันทร์รับนักศึกษาใหม่จำนวน 80 คน และศูนย์ลำปางรับนักศึกษาใหม่จำนวน 65 คน รวม
ท้ังส้ิน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 90.63 ของจำนวนแผนรับนักศึกษา 

1.2. การคงอยู-ของนักศึกษา   
  สัดสAวนของนักศึกษาที่สอบผAานตามแผนกำหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตAอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจำนวน
นักศึกษาท้ังหมดของรุAนในปQท่ีผAานมา แสดงรายละเอียดไดJดังน้ี 
 

ปhการศึกษาที่รับเขKา จำนวนรับเขKา (คน) 
จำนวนนักศึกษาที่สิ้นสภาพ

การศึกษา (คน) 

จำนวนนักศึกษา (คน) 

(ภาค S/2563) 

อัตราการคงอยู) 

(รKอยละ) 

ท)าพระจันทร: 

2560 68 2 66 97.06 

2561 146 12 134 91.78 

2562 72 10 62 86.11 

2563 80 - 80 100.00 

ศูนย:ลำปาง 

2560 65 12 53 81.54 

2561 32 6 26 81.25 

2562 59 7 52 88.14 

2563 65 3 62 98.41 

 
จำนวนนักศึกษาท่ีหายไปจำแนกตามสภาพ (ท-าพระจันทรH) 
 

ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษาที่หายไป สาเหตกุารสิ้นสภาพนักศึกษา 
 

2560 (รหัส 60) 
 

2 คน 
ลาออก 1 คน 
เกรดเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.0 - 
ไม่จดทะเบียนรายวิชา 1 คน 

 
2561 (รหัส 61) 

 
 

 
12 คน 

ลาออก 6 คน 
เกรดเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.0 - 
ไม่จดทะเบียนรายวิชา 6 คน 
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ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษาที่หายไป สาเหตกุารสิ้นสภาพนักศึกษา 
 

2562 (รหัส 62) 
 

10 คน 
ลาออก  6 คน 
เกรดเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.0 - 
ไม่จดทะเบียนรายวิชา 4 คน 

2563 (รหัส 63) - 
ลาออก - 
เกรดเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.0 - 
ไม่จดทะเบียนรายวิชา - 

 

จำนวนนักศึกษาท่ีหายไปจำแนกตามสภาพ (ศูนยHลำปาง) 
 

ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษาที่หายไป สาเหตกุารสิ้นสภาพนักศึกษา 
 

2560 (รหัส 60) 
 

12 คน 
ลาออก 9 คน 
เกรดเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.0 - 
ไม่จดทะเบียนรายวิชา 3 คน 

 
2561 (รหัส 61) 

 
6 คน 

ลาออก 5 คน 
เกรดเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.0 - 
ไม่จดทะเบียนรายวิชา 1 คน 

 
2562 (รหัส 62) 

 
7 คน 

ลาออก 3 คน 
เกรดเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.0 - 
ไม่จดทะเบียนรายวิชา 4 คน 

2563 (รหัส 63) 3 คน 
ลาออก - 
เกรดเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.0 - 
ไม่จดทะเบียนรายวิชา 3 คน 

 
 สาเหตุหลักของนักศึกษาท่ีลาออก คือ  
 1.   นักศึกษาประสงค>ท่ีจะเรียนตAอสถาบันอ่ืนๆ ท่ีมิใชAมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร>และ  
 2.   มีปîญหาในเร่ืองผลการเรียน ซ่ึงมีผลกระทบตAอการส้ินสภาพนักศึกษา 
 

1.3 ป\จจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบต-อการรับนักศึกษา และจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
ในปQการศึกษา 2563 การรับนักศึกษาของหลักสูตร ในภาพรวมทั้ง 2 ศูนย> รับนักศึกษาต่ำกวAาแผนรับที่ตั้งไวJ รJอยละ 

7.5 โดยหลักสูตร ศูนย>ทAาพระจันทร>สามารถรับไดJตามแผนการรับฯ ในขณะท่ีหลักสูตร ศูนย>ลำปาง รับนักศึกษาต่ำกวAาแผนรับฯ 
คิดเปâนรJอยละ 18.75 ซึ่งปîจจัยท่ีเปâนสาเหตุใหJจำนวนการรรับเขJาต่ำกวAาแผนรับนักศึกษาท่ีตั้งไวJ เนื่องจากความทJาทายเชิงพ้ืนท่ี 
ท่ีมีท่ีต้ังอยูAตAางจังหวัด คAอนขJางไกล ความกังวลของผูJปกครองในการใหJบุตรหลานมาเรียนจึงคAอนขJางมาก  
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สำหรับการคงอยูAของนักศึกษานั้น พบวAา อัตราการคงอยูAของนักศึกษาในทั้ง 2 ศูนย> สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปQกAอนหนJา  
(ปQ 2562) โดยปîจจัยท่ีมีผลกระทบตAอจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา ดังน้ี 

(1) นักศึกษาลาออกเน่ืองจากมีความสนใจศึกษาในหลักสูตรหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 
(2) ภาระคAาใชJจAายตลอดหลักสูตรท่ีคAอนขJางสูง 
(3) สถานที่จัดการศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตร ศูนย>ลำปาง อยูAหAางไกลจากภูมิลำเนาของนักศึกษา ซึ่งสAวนใหญAมี

ภูมิลำเนาอยูAภาคกลางและภาคใตJของประเทศไทย ทำใหJผูJปกครองมีคAาใชJจAายเพ่ิมมากข้ึนในเร่ืองคAาท่ีพักและ
คAาเดินทาง 

(4) นักศึกษาถูกถอนรายชื่อจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร>เนื่องจากเกรดเฉลี่ยรวมไมAถึงเกณฑ>ตามขJอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร>วAาดJวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 
2. การประเมินตัวบ-งช้ี (ตัวบ-งช้ีท่ี 2.1-2.2 (บัณฑิต) และ 3.1-3.3 (นักศึกษา)) 

 

ตัวบ-งช้ี ผลการดำเนินงาน 
 3.1. คุณภาพบัณฑิตตาม   

 กรอบมาตรฐาน  
 คุณวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษา 
 แห่งชาติ  

  (ตัวบ่งช้ี 2.1) 

1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  บัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2562 มีจำนวน
ทั้งสิ้น 114 คน โดยได้สำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตที่ส่งข้อมูลกลับมาจำนวนทั้งสิ้น 24 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 21.43) ซึ ่งแบ่งหัวข้อการสำรวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้จำนวน 5 ด้าน คือ (1) ด้านความรู้ (2) ด้านทักษะทางปัญญา 3) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี  
โดยมีค่าเฉล่ียผลความพึงพอใจรวมเท่ากับ 4.43 และมีคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้านดังน้ี 
1.ด้านความรู้ ค่าเฉล่ีย 4.43 คะแนน 
2.ด้านทักษะทางปัญญา ค่าเฉล่ีย 4.42 คะแนน 
3.ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่าเฉล่ีย 4.87 คะแนน 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ค่าเฉล่ีย 4.40 คะแนน 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี ค่าเฉล่ีย 4.03 คะแนน 
6.ด้านจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม ค่าเฉล่ีย 4.72 คะแนน (ไม่นำมาคำนวณค่าเฉล่ียรวม) 
 สำหรับการสAงกลับแบบสอบถามในปQนี้มีจำนวนคAอนขJางนJอยเนื่องจาก การแพรAระบาด
ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหJประสานงานกับหนAวยงานคAอนขJางยาก 
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ลำดับ เอกสารแนบ 
3-1 สรุปผลสำรวจคุณภาพบัณฑิตปริญญาตร ีโท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิรุ่นปีการศึกษา 2562 
 
 

  
3.2.ร,อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีได,งานทำ
หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปS  
(ตัวบ-งช้ี 2.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1ร,อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได,งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปS  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร>ไดJสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาโดย
ใชJการสำรวจดJวยการใหJบัณฑิตตอบแบบสอบถามดJวยตนเอง ซึ่งในปQการศึกษา 2563 หลักสูตร 
มีผู Jสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร> ร ุ AนปQการศึกษา 2562 จำนวน 114 คน  
มีบัณฑิตตอบกลับแบบสอบถาม 80 คน คิดเปâนรJอยละ 70.18 ของบัณฑิตท้ังหมด และบัณฑิตท่ี
มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ่งปQ จำนวน 53 คน หรือคิดเปâนรJอยละ 77.94  
จากจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดโดยไมAนับรวมบัณฑิตที่มีงานทำกAอนเขJาศึกษา หรือ
มีกิจการของตนเองที่มีรายไดJประจำอยูAแลJวที่ไมAไดJเปลี่ยนงานใหมA ผูJที่กำลังศึกษาตAอในระดับ
บัณฑิตศึกษา ผูJท่ีอุปสมบทและผูJท่ีเกณฑ>ทหาร  
 

สถานการณ:มีงานทำของบัณฑิต จำนวน (คน) 

จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 114 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปÉ 

หลังสำเร็จการศึกษา 

80 

จำนวนผูBสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก.อนเขBาศึกษา  - 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต.อระดับบัณฑิตศึกษา  12 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ4ทหาร  - 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดBประจำอยู.แลBว  2 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดBงานทำภายใน 1 ปÉหลังสำเร็จการศึกษา (ไม.

นับรวมผูBที่ประกอบอาชีพอิสระ)    

46 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ    7 

 
 การประเมินคะแนนตามตัวบAงชี้ พิจารณารJอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดJงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปQ เทียบกับบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด คิดเปâนร,อยละ 
77.94 ซ่ึงแปลงคAารJอยละท่ีเปâนคะแนนไดJ เทAากับ 3.9 คะแนน 
 

ลำดับ เอกสารแนบ 

3-2 สรุปผลสำรวจข^อมูลภาวการณAมีงานทำของบัณฑิต 
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การวิเคราะหHผลท่ีได, 
วิเคราะห>จากภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดJงานทำหรือประกอบอาชีพ

ภายในระยะเวลา 1 ปQ รุAนปQการศึกษา 2562 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด จำนวน 114 คน  
มีผูJตอบแบบสอบถาม จำนวน 80 คน คิดเปâนรJอยละ 70.18 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตเทAากับ 
รJอยละ  77.94 โดยเม่ือเปรียบเทียบกับขJอมูลของปQการศึกษา 2561 ซ่ึงบัณฑิตหลักสูตรมีอัตราการ
มีงานทำ รJอยละ 96.08 พบวAาบัณฑิตที่จบในปQการศึกษา 2562 มีแนวโนJมการมีงานทำลดลง และ
เมื่อเปรียบเทียบสถิติของหลักสูตร กับรายงานสถานภาพการมีงานทำของบัณฑิตของทั่วประเทศท่ี
จัดเก็บขJอมูลโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปQ 2563 ที่การมีงานทำของบัณฑิตคิดเปâน 
รJอยละ 67.85 จะพบวAาอัตราการมีงานทำของหลักสูตรสูงกวAาการมีงานทำของบัณฑิตในภาพรวม 

บัณฑิตของหลักสูตรที่เปâนผูJที่ไดJเงินเดือนตามเกณฑ> (12,850 บาท) จำนวน 42 คน คิด
เปâนรJอยละ 93.33 จากจำนวนผูJใหJขJอมูลรายไดJทั้งสิ้น 45 คน  และมีรายไดJเฉลี่ยตAอเดือน 19,608 
บาท ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ>กับสาขาที่เรียน พบวAาบัณฑิตรJอยละ 58.49 ไดJทำงานตรง
ตามสาขา ซึ่งสะทJอนใหJเห็นความตJองการของตลาดแรงงานที่มีตAอองค>ความรูJและความเชี่ยวชาญ
ของบัณฑิตของหลักสูตร อยAางไรก็ตามยังคงมีบัณฑิตบางสAวนท่ีไมAไดJทำงานตรงกับสาขาวิชา ดังน้ัน
สำหรับบัณฑิตในรุAนตAอไป หลักสูตรมีแผนการสAงเสริมใหJนักศึกษาเขJารAวมโครงการฝñกงานรAวมกับ
องค>กรตAางๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานของนักศึกษา รวมถึงเปâนการประชาสัมพันธ>หลักสูตรใหJ
เปâนท่ีรูJจักของนายจJาง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจJางงานนักศึกษาของหลักสูตรในอนาคต 

3.3. การรับนักศึกษา  
     (ตัวบ-งช้ีท่ี 3.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค-าเปjาหมายการรับนักศึกษา 
 

ผลการดำเนินงาน 

ตัวบ-งช้ี 2560 2561 2562 2563 
ค-าเปjาหมาย

ปS 2563 
ตัวบAงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 3 

 
3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1. การรับนักศึกษา 
 - ระบบและกลไกในการรับนักศึกษาใหม- และการดำเนินงาน 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร> มีระบบและ
กลไกการรับเขJานักศึกษา ดังแผนภาพตAอไปน้ี 
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แผนผังอธิบายระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภาพข้างต ้น หลักส ูตรจะร ับแนวทางหร ือกลไกระดับมหาว ิทยาลัย  
ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชี้แจงนโยบายแนวทางการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา 2563 และทางมหาวิทยาลัยจะขอให้หลักสูตรดำเนินการจัดทำข้อมูลการรับ
นักศึกษาใหม่ 2563 เกี่ยวกับรายละเอียดจำนวนรอบการรับ จำนวนรับเข้าในแต่ละรอบ รวมท้ัง
เกณฑ์การรับเข้าในแต่ละรอบ ซึ่งก่อนดำเนินการส่งข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมบริหารงาน
หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์จะทำการหารือเพื่อสรุป
รายละเอียดดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป ซ่ึงเม่ือการรับเข้าไปดำเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
หลักสูตรมีการประมวลคะแนน/ตรวจสอบพิจารณาผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและสอบสัมภาษณ์ โดยใน
แต่ละขั้นตอนหากเกิดข้อจำกัดหรือปัญหาใด สถานการณ์เหล่านั้นจะถูกรวบรวมและนำเสนอใน
ต่อคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงแผนการทำงานในปีการศึกษาถัดไป 

 

• มีการนำระบบและกลไกไปสู่การปฎิบัติงาน/ดำเนินงาน 
การดำเนินงานรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรดำเนินงานและประสานงาน

กับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง โดยในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเร่ิมดำเนินงาน
โดยปรับปรุงจากผลการประเมินกระบวนการของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการทบทวนการรับเข้า
ศึกษาในปีที่ผ่านมา และกำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน พร้อมทั้งส่งข้อมูลรายละเอียด 

กำหนดรายละเอียดการรับเข^าระดับหลักสูตร 

(โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตรA) 

ข^อกำหนด/เกณฑAระดับมหาวิทยาลัย 

(โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) 

รายละเอียดข^อมูลการรับเข^าจากฝfาย

วิชาการ กองบริการการศึกษา และ 

สำนักทะเบียนนักศึกษา 

วางแผนการรับเข^า  

กำหนดจำนวน 

คุณสมบัติ และเกณฑA  

ประมวลและตรวจสอบคะแนน

เพ่ือพิจารณาผู̂มีสิทธิ์เข^าศึกษา

และสัมภาษณA  

ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

และประเมินกระบวนการ  
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ต่าง ๆ ทั้งจำนวน เกณฑ์ รวมทั้งกระบวนการจัดการอื่น ๆ เช่น รายชื่ออาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ 

ในแต่ละรอบ  
 

 (1) กำหนดแผนรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ กำหนดเป้าหมายจำนวนการรับนักศึกษาจำนวน  
160 คน ซ่ึงการวางแผนในการรับเข้าน้ีหลักสูตรกำหนดเป้าหมายการรับเข้าศึกษาตามมคอ.
2 โดยรับผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.ท้ังหมด 5 รอบ ดังน้ี 

 

TCAS รอบที ่
แผนรับนักศึกษา (คน) 

ท่าพระจันทร ์ ลำปาง 
รอบที่ 1 Portfolio 5 10 
รอบที่ 2 Quota - 10 
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 40 30 
รอบที่ 4 Admission 35 30 
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ* - - 

รวม 80 80 
หมายเหตุ: * รอบที ่ 5 รับตรงอิสระ จะพิจารณากำหนดจำนวนรับในรอบนี ้จากจำนวนเหลือรับจากทั ้ง 4 รอบ  
ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้สามารถเปิดรับรอบนี้ได้เฉพาะโครงการพิเศษ ดังนั้นในการกำหนดแผนการรับฯยังไม่สามารถ

ระบุได้ว่ามีแผนรับฯในรอบนี้หรือไม่และจำนวนเท่าใด 

 

(2) กำหนดคุณสมบัติรับเข้าในปีการศึกษา 2563 ในการรับเข้าในระบบ TCAS 63 ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติในรูปแบบต่างๆ พร้อม
ทั้งได้กำหนดรูปแบบคะแนนการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ขึ ้นมาหลากหลายรูปแบบ โดย
ผู้อำนวยการหลักสูตร ทั้ง 2 ศูนย์ ก็ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ให้พิจารณาเลือก
รูปแบบคุณสมบัติผู้สมัครและรูปแบบคะแนนและค่าน้ำหนัก ของผู้สมัครเรียนในหลักสูตร 
โดยรูปแบบที่หลักสูตรเลือกใช้ คือ รูปแบบสายสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามระบบและกลไก
ไปสู ่การปฏิบัต ิงาน/ดำเนินงานตามกลไกท่ี ทปอ.วางไว ้ โดยคณะกรรมการคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ได้นำข้อมูลคุณสมบัติและรูปแบบคะแนน ที่ได้จากมติที่ประชุม
ไปวางแผนจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563 ดังน้ี 
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รูปแบบการรับนักศึกษา 

พิจารณาจากคะแนนรวมค่าร้อยละตามเกณฑ์องค์ประกอบของการคัดเลือก ซึ่งใช้วิธีการ
คำนวณตามรูปแบบท่ี ทปอ. กำหนดมาให้ ดังน้ี 
 รอบที่ 1 Portfolio จะไม่มีการนำคะแนนต่างๆมาคำนวณ และไม่มีการแบ่งแยก
ผู้สมัครพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และผู้สมัครพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
 รอบที ่ 2 โควตา และ รอบที ่ 3 ร ับตรงร ่วมก ัน โดยใช้ร ูปแบบคะแนนที ่ 4  

สายสังคมศาสตร์ (Social Science) แบ่งผู้สมัครเป็น 2 รูปแบบ  ได้แก่ 
4.3 รูปแบบท่ี 3 (ONET+ PAT 7.1-7.7)    พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ 
4.4 รูปแบบท่ี 4 (วิชาสามัญ)   พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 

 รอบที่ 4  Admission ใช้วิธีการคำนวณเช่นเดียวกับระบบ Admissions กลางในกลุ่ม 
ท่ี 9 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

(1) ผู ้สมัครพื ้นฐานวิทยาศาสตร์ ต้องมีคะแนน PAT 1 (ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์) 

(2) ผู้สมัครพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบท่ี 2) จะต้องมีคะแนน PAT 7 (ความ
ถนัดทางภาษาต่างประเทศ) 

รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ ใช้รูปแบบเช่นเดียวกันกับรอบท่ี 2 และ รอบท่ี 3 
 

คุณสมบัติผู้สมัครรอบท่ี 1 - รอบท่ี 5 
คุณสมบัติท่ัวไป : Common specification 
1. เป็นผู ้ที ่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตาม 
   ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
2. เป็นผู้ท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบใดๆ มาก่อน 
3. ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาใน 
    มหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ท่ีได้รับปริญญา 
4. ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะท่ีจะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเส่ือมเสียอย่างร้ายแรง 
 

คุณสมบัติเฉพาะ : Program specification (รอบท่ี 1 Portfolio) 
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เช่น สาย  

    สามัญ กศน. ปวช. หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ 
 2. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) : นำเสนอประวัติส่วนตัว ผลการเรียน และผลงาน  

    กิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เก่ียวข้องกับ 
    สาขาวิชา/หลักสูตรท่ีสมัคร   
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 3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 5 - 6 ภาค 
   การศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 

 

คุณสมบัติเฉพาะ : Program specification (รอบท่ี 2 โควตา) 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เช่น สาย
สามัญ กศน. ปวช. หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ 

2.  มีเกรดเฉล่ียสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 5 - 6 ภาค
การศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 

3. ผู ้สมัครต้องเป็นผู ้ท ี ่กำลังศึกษาในโรงเร ียน ในเขตพื ้นที ่ 20 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะ
เกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และ
อุบลราชธานี 

 

รูปแบบคะแนน (รอบท่ี 2 โควตา) Social Science คะแนนเต็ม 300 คะแนน 
 รูปแบบท่ี 4.3 รูปแบบท่ี 3 (ONET+PAT7.1-7.7) (แผนศิลปศาสตร์) 
 1. คะแนน O-NET  

  1.1 ภาษาไทย   60 คะแนน 
  1.2 สังคมศาสตร์   60 คะแนน 
  1.3 ภาษาอังกฤษ   60 คะแนน 
  1.4 วิทยาศาสตร์    60 คะแนน 
 2. คะแนน PAT7.1-7.7  60 คะแนน 
 รูปแบบท่ี 4.4 รูปแบบท่ี 4 (วิชาสามัญ) (แผนวิทยาศาสตร์) คะแนน 9 วิชาสามัญ 
  1.1 ภาษาไทย   60 คะแนน 
  1.2 สังคมศาสตร์   60 คะแนน 
  1.3 ภาษาอังกฤษ   60 คะแนน 
  1.4 คณิตศาสตร์ 2 60 คะแนน 
  1.5 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป   60 คะแนน 
 

คุณสมบัติเฉพาะ : Program specification (รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน) 
 1.กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เช่น สายสามัญ 

กศน. ปวช. หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ 
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 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 5 - 6 ภาค
การศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 

 3.รูปแบบคะแนน (รอบท่ี 2 โควตา) Social Science คะแนนเต็ม 300 คะแนน 
 รูปแบบท่ี 4.3 รูปแบบท่ี 3 (ONET+PAT7.1-7.7) (แผนศิลปศาสตร์) 
 1. คะแนน O-NET  

  1.1 ภาษาไทย   60 คะแนน 
  1.2 สังคมศาสตร์   60 คะแนน 
  1.3 ภาษาอังกฤษ   60 คะแนน 
  1.4 วิทยาศาสตร์    60 คะแนน 
 2. คะแนน PAT7.1-7.7  60 คะแนน 
 รูปแบบท่ี 4.4 รูปแบบท่ี 4 (วิชาสามัญ) (แผนวิทยาศาสตร์) คะแนน 9 วิชาสามัญ 
  1.1 ภาษาไทย   60 คะแนน 
  1.2 สังคมศาสตร์   60 คะแนน 
  1.3 ภาษาอังกฤษ   60 คะแนน 
  1.4 คณิตศาสตร์ 2 60 คะแนน 
  1.5 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป   60 คะแนน 
คุณสมบัติเฉพาะ : Program specification (รอบท่ี 4 Admission) 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาท่ีใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังน้ี 

1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 6 ภาค  
(ร้อยละ 20) 

2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

 5 รหัสวิชา (ร้อยละ 30) 

3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT) (ร้อยละ 30) 

4. ผู ้สมัครต้องมีคะแนนผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT1  

 คณิตศาสตร์ หรือ PAT 7 ภาษาต่างประเทศ) โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ (ร้อยละ  20) 

     4.1 ผู้สมัครพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) ต้องมีคะแนน PAT 1 (ความ
ถนัดทางคณิตศาสตร์) 
      4.2 ผู ้สมัครพื ้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) จะต้องมีคะแนน PAT 7 

(ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ) 
 **ผลสอบ GAT และ PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
คุณสมบัติเฉพาะ : Program specification (รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ) 
 ใช้รูปแบบเช่นเดียวกันกับรอบท่ี 2 และ รอบท่ี 3 
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(3) การดำเนินงานเพื่อเตรียมการสัมภาษณ์ หลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรเป็น
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ไปยังสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อดำเนินการจัดทำคำส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ท้ัง 4 รอบ 

(4) การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรได้รับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยและเรียงลำดับผล
คะแนนของผู้สมัคร โดยพิจารณาในด้านการทดสอบความถนัดและผลการเรียนให้เป็นไป
ตามคุณสมบัติและเกณฑ์กำหนดไว้ ซึ่งหลักสูตรทั้ง 2 ศูนย์มีการประชุมคัดเลือกและแต่งต้ัง
คณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาและกำหนดแนวทางการสอบสัมภาษณ์โดย
มีการต้ังเกณฑ์และข้อพิจารณาในการคัดเลือก เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

(5) ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตามแผนที่วางไว้ โดยมีการพิจารณาและตรวจเอกสารฉบับจริง 
เมื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น คณะกรรมการของหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือ
พิจารณาคุณสมบัติผู้ผ่านการคัดเลือก และตรวจสอบความพร้อมความถนัดในการเข้าศึกษา 
เพ่ือวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

(6) ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และแจ้งปฏิทินการศึกษา ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาใหม่ แจ้งโครงการปฐมนิเทศ และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

 

 - มีการประเมินกระบวนการ  
 ในส่วนของศูนย์ท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา 2563 เปิดรับนักศึกษา 4 รอบ ในระบบ 

TCAS 63 จำนวนนักศึกษารับเข้าสามารถรับได้ตามเป้า ซึ่งนับว่าหลักสูตรที่ท่าพระจันทร์ยังคง
เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมและได้รับความสนใจจากนักศึกษา โดยอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1:7 

นอกจากนี้หลักสูตรที่ท่าพระจันทร์ยังสามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนรับฯตั้งแต่รอบ 4 จึงไม่มี
การเปิดรับในรอบ 5 แต่อย่างใด ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร มีนักศึกษาใหม่รายงานตัว 83 คน 
หลักสูตรท่ีท่าพระจันทร์ มีจำนวนผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาแต่ละรอบดังน้ี 
 

จำนวนผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 

รอบรับเข้าในระบบ TCAS จำนวนผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (คน) 
รอบที่ 1 PORTFOLIO 5 
รอบที่ 2โควตา 3 
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 35 
รอบที่ 4 Admissions  40 

รวม 83 
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ในส่วนของหลักสูตรที่ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรรับนักศึกษาได้ต่ำกว่า
แผนรับในแต่ละรอบ (รอบท่ี 1-4) และจากแนวทางของมหาวิทยาลัยท่ีกำหนดให้สามารถเปิดรับ
รอบที่ 5  รับตรงอิสระได้ในกรณีของโครงการพิเศษนั้น หลักสูตรที่ศูนย์ลำปางจึงได้เปิดรับ 
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ โดยกำหนดจำนวนรับในรอบนี้จากจำนวนเหลือรับจากทั ้ง 4 รอบ  
 จากการปรับแผนรับโดยมีการรับในรอบที่ 5 เพิ่มเติมนั้น ทำให้หลักสูตรที่ศูนย์ลำปางมี
จำนวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ต่ำกว่าแผนการรับฯเพียงร้อยละ 12.25 และแม้ว่า
ในปี 2563 หลักสูตรที่ศูนย์ลำปางจะรับนักศึกษาได้ไม่ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามปี 2563 

หลักสูตรที่ศูนย์ลำปางรับนักศึกษาได้เพิ่มมากขึ้นจากปีการศึกษา 2562 คือรับนักศึกษาได้ 71 

คน (คิดเป็น 88.75% จากแผนการรับ 80 คน) คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา 2562 

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 14.01  
 

จำนวนผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

 

รอบรับเข้าในระบบ TCAS จำนวนผู้ท่ียืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา (คน) 
รอบท่ี 1 PORTFOLIO 6 

รอบท่ี 2โควตา 1 

รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 23 

รอบท่ี 4 Admissions  34 

รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ 7 

รวม 71 
 

โดยสรุปแล้ว  หลักสูตรที่ท่าพระจันทร์ สามารถรับนักศึกษาปี 2563 ได้เกินกว่าแผนรับ
ฯ ร้อยละ 3.75 ในขณะที่หลักสูตรที่ศูนยลำปาง มีจำนวนรับเข้าเพิิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ 88.75 และตามท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมมือกับ ทปอ. กำหนดแนวทาง
และการดำเนินการตามแผนงานรับเข้าโดยระบบ TCAS แต่ละปี ทปอ.จะมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับเข้าเสมอในทุกปี ทั้งนี้จากกระบวนการทำงาน หลักสูตร ได้ติดตาม
และประเมินกระบวนการงานรับเข้านักศึกษาในระบบ TCAS 63 ดังตารางต่อไปน้ี 
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 - มีการปรับปรุงพัฒนา/กระบวนการจากผลการประเมิน   
 สำหรับในปีการศึกษา 2563 การรับสมัครนักศึกษาเขJาศึกษาตAอระดับอุดมศึกษาในระบบ 
TCAS ปQการศึกษา 2563 โครงการพิเศษสามารถเปãดรับไดJถึง 5 รอบ จากนโยบายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร>ท่ีให้รับ 4 รอบ ทำให้ผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยท่ี
เปิดรับพร้อมกันทั่วประเทศ จึงเกิดเป็นการกระจายตัวของนักศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลให้
หลักสูตรที่ศูนย์ลำปาง ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนรับฯ อย่างไรก็ตามหลักสูตรที่ศูนย์
ลำปางยังสามารถรับนักศึกษาได้ถึงร้อยละ 87.75 (71 คน) ของแผนรับฯ โดยกรรมการหลักสูตร
ได้วางแผนปรับนโยบายการรับในแต่ละรอบ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการสมัครจากสถิติการ
ยืนยันสิทธ์ิของผู้สมัครในปีถัดไป ดังน้ี 
  -  ปรับจำนวนรับในแต่ละรอบให้มีความเหมาะสมข้ึน  
  -  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพิ ่มขึ ้นผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การร่วมงานแนะแนว

หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ผ่านทางโซเซียลมีเดีย Facebook ทั้งเพจอย่างเป็น
ทางการของวิทยาลัยสหวิทยาการ และเพจของหลักสูตร PPE ทั้ง 2 ศูนย์ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและเพิ่มการรับรู้ข้อมูลของหลักสูตร อันจะส่งผลให้ผู้สมัครมีความสนใจ

บรรลุ ไม่บรรลุ

1 จัดต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานรับเข้านักศึกษา 1 ชุด P - -

2 จัดทำกลยุทธ์งานรับเข้านักศึกษา 1 แผน P - -

3
พิจารณาเกณฑ์รับเข้าTCAS ปีการศึกษา 2563 (แฟ้ม
สะสมพลงาน/โควตา/รับตรงร่วมกัน/Admissions/รับ

3 เกณฑ์ P - -

4 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3 รูปแบบ P - -

5 จำนวนการรับเข้า  TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน 10 คน P - -

6 จำนวนการรับเข้า  TCAS รอบ 2 โควตา 10 คน P - -

7 จำนวนการรับเข้าระบบ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน 30 คน P -
เรียกจำนวนการสอบสัมภาษณ์เพ่ิม จากจำนวนที่เหลือจาก
รอบที่ 2 (ศูนย์ลำปาง)

8 จำนวนการรับเข้าระบบ TCAS รอบ 4 Admissions 30 คน P -
เรียกจำนวนการสอบสัมภาษณ์เพ่ิม จากจำนวนที่เหลือจาก
รอบที่ 2-3 (ศูนย์ลำปาง)

9 จำนวนการรับเข้า  TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ 15 คน P -
 เรียกจำนวนการสอบสัมภาษณ์เพ่ิม จากจำนวนที่เหลือจาก
รอบที่ 3 และ 4 (ศูนย์ลำปาง)

10 เตรียมความพร้อมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 3 ครั้ง P - -

11 ประชุมสรุป ติดตามผลการรับเข้าใหม่ 2 ครั้ง P -
 เพ่ิมแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
สำหรับปีการศึกษา 2564 โดยจัดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์

การปรับปรุง/การพัฒนา/การแก้ไข/หมายเหตุ
 
ลำดับ

กิจกรรม เป้าหมาย

ผลการ

ดำเนินงาน
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หลักสูตรเพ่ิมขึ้น เข้าใจแนวทางการศึกษาและแนวทางการประกอบอาชีพ และลดอัตรา
การสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษา 

 
ลำดับ เอกสารแนบ 

3-3 แผนผังอธิบายระบบและกลไกการรับนักศึกษา 

 

3.3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและการดำเนินงาน 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มีการเตรียม
ความพร้อมสำหรับนักศึกษาโดยการจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใน
รูปแบบออนไลน์ โดยชี้แจ้งเรื่องต่างๆ เช่น ขั้นตอนการจดทะเบียนนักศึกษา สวัสดิการของ
นักศึกษา การผ่อนผันค่าเทอมแหล่งทุนการศึกษาต่างๆ การใช้ชีวิตในสถานศึกษา ก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ หลังจากจัดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมไปแล้ว 
วิทยาลัยสหวิทยาการก็จะจัดพิธีปฐมนิเทศของหลักสูตร ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ข้ึน 
เพื่อชี้แจงการเรียนการสอน และระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับนักศึกษา รวมทั้งการพบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและการแจกคู่มือนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมตัวและวางแผนในการเรียนและ
การใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษา ตลอดจนลดปัญหาการถอนกระบวนวิชาและการลาออกของ
นักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนจะได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทราบข้อมูลในการวาง
แผนการเรียนตลอด 3.5-4 ปี โดยจัดแบ่งนักศึกษาชั้นปี 1 เป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถสอบถามข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาได้สะดวกและสร้างความคุ้นเคยระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษาใหม่ 
 

การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและผลการปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มีการ

ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คือ การใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาใหม่ โดยผู้ตอบแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจในกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา (โครงการปฐมนิเทศของหลักสูตร) และนำข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาใหม่
หารือในที่ประชุม เพื่อตรวจสอบกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ซึ่งผู้ตอบแบบ
สำรวจประเมินความพึงพอใจในการรับเข้าอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (4.66 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 5.00) คณะกรรมการฯจึงเห็นว่าควรมีการจัดโครงการต่อเน่ืองในทุกปี 
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ลำดับ เอกสารแนบ 
3-4 คู่มือนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563  

3-5 เอกสารแนะนำค่าใช้จ่าย 

3-6 ปฏิทินกิจกรรมปีการศึกษา 2563  

3-7 ตาราง Office Hour ของคณาจารย์ที่ปรึกษา 2563  

3-8 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ 

3-9 ผลการประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าศึกษา  
 

 

3.4 การส-งเสริมและ   
 พัฒนานักศึกษา  
 (ตัวบ-งช้ีท่ี 3.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค-าเปjาหมาย 
 การสAงเสริมและพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรมีการดูแลใหJคำปรึกษาทั้งทางวิชาการและการ
ปรับตัวในมหาวิทยาลัยตลอด 4 ปQ โดยมีโครงการหรือกิจกรรมที่เพิ่มศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสรJางทักษะการเรียนรูJในศตวรรษท่ี 21 โดยผลการดำเนินงานสามารถแสดงไดJดังน้ี 
 

ผลการดำเนินงาน 

ตัวบ)งชี ้ 2561 2562 2563 
ค)าเป@าหมาย  

2563 

ตัวบ.งชี้ที่ 3.2 การส.งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 

 

1. การควบคุมดูแลการให,คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก-นักศึกษา 
• ระบบและกลไกในการควบคุมดูแลการให,คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก-นักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร>มีการ

ควบคุมดูแลการใหJคำปรึกษา วิชาการและแนะแนวแกAนักศึกษาในระดับปริญญาตรีดังน้ี 
(1) มีการจัดระบบและแตAงตั ้งอาจารย>ที ่ปรึกษาเพื ่อดูแลนักศึกษาซึ ่งเปâนตามเกณฑ>

ขJอกำหนด เพื่อใหJคำปรึกษาทางวิชาการและดJาน ๆ เชAน การปรับตัวในมหาวิทยาลัย 
ตามศักยภาพของนักศึกษารายบุคค 

(2) มีการกำหนดเวลาเขJาพบอาจารย>ที ่ปรึกษา รวมทั้งชAองทางในการสื่อสารระหวAาง
อาจารย>ท่ีปรึกษาและนักศึกษา 

(3) มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตลอดระยะการศึกษา โดยโครงการดังกลAาวจะ
แตกตAางกันออกไปตามความเหมาะสมกับนักศึกษาในแตAละช้ันปQ  
 

- นำระบบกลไกไปสู-การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
หลักสูตรมีการดำเนินงานตามระบบและกลไกในการควบคุมดูแลการใหJคำปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแกAนักศึกษาตั้งแตAชั้นปQที่ 1 จนถึงชั้นปQที่ 4 ตามสถานการณ>การเรียนและการ
ดำเนินชีวิตในแตAละชAวงช้ันปQ 
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(1) มีระบบการแตAงตั้งอาจารย>ที่ปรึกษาโดยคำนึงถึงสัดสAวนความเหมาะสมของอาจารย>ท่ี
ปรึกษาตAอจำนวนนักศึกษา เพื่อใหJอาจารย>สามารถดูแลนักศึกษาไดJอยAางทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ 

(2) มีการจัดตารางเวลา (Office Hours) บริการใหJคำปรึกษาทั้งในดJานการเรียนและ การ
ใชJชีวิตสAวนตัวแกAนักศึกษาซึ่งทำใหJนักศึกษาสามารถทราบชAวงเวลาในการพบอาจารย>ท่ี
ปรึกษาเพ่ือขอคำปรึกษา 

(3) มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในโครงการปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปîจฉิม
นิเทศใหJแกAนักศึกษา เพื่อใหJคำปรึกษาและแนะนำการลงทะเบียน (ชั้นปQที่ 1) การเลือก
สาขาวิชา (ช้ันปQท่ี 2) และการเตรียมตัวจบการศึกษา (ช้ันปQท่ี 3 และ 4) โดย 

• นักศึกษาใหมAชั้นปQที่ 1 พบอาจารย>ที่ปรึกษาในชAวงกิจกรรมเตรียมความพรJอมเขJา
ศึกษา และเพิ ่มกลไกการตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษา ในโครงการ
ปฐมนิเทศ ซึ่งหลักสูตรที่ทAาพระจันทร> กำหนดใหJนักศึกษาเขJาพบอาจารย>ที่ปรึกษา
ครั้งแรกในโครงการปฐมนิเทศเมื ่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และหลักสูตรที่ศูนย>
ลำปาง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยอาจารย>ที ่ปรึกษากำหนดชAองทางในการ
ติดตAอสื่อสารระหวAางอาจารย>กับนักศึกษาในชAองทางทั้งโทรศัพท> และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส> เพื่อใหJนักศึกษาใหมAขอคำปรึกษา นอกจากนี้โครงการฯยังเปâนการ
แนะแนวการใหJความรู Jเพื ่อการเตรียมความพรJอมเขJาสูAการเปâนนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยทั้งดJานการเรียนกฎระเบียบตAางๆ และการทำกิจกรรมทั้งในหJองเรียน
และนอกหJองเรียนรวมถึงการใชJชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย   

• นักศึกษาในชั้นปQที่ 2 เขJารับฟîงและปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกสาขาวิชาเรียน ใน
โครงการมัชฌิมนิเทศ นักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่ทAาพระจันทร>เขJารับฟîงขJอมูล
รายละเอียดในแตAละสาขาวิชาผAานโครงการดังกลAาวในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
และนักศึกษาสังกัดหลักสูตรที่ศูนย>ลำปางเขJารAวมโครงการฯในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2563 

• นักศึกษาชั้นปQที่ 3 เขJารับการอบรมทั้งทักษะการทำงานเบื้องตJนและการปฏิบัติตัวท่ี
เหมาะสมเพ่ือเขJาสูAชAวงฝñกปฎิบัติงาน ผAานรายวิชาปก.300 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร>
กับสังคม  

• นักศึกษาชั้นปQที่ 4 จะไดJรับการใหJความรูJเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการจบเพ่ือ
เตรียมความพรJอมในการจบการศึกษา และยังเขJารAวมโครงการปîจฉิมนิเทศ ซึ่งเปâน
การแนะนำอาชีพ และแลกเปล่ียนประสบการณ>การทำงานในอาชีพท่ีหลายหลาย 
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อยAางไรก็ตาม ตลอดการศึกษานักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปQ ตJองสAงแผนการจดทะเบียนเรียน
และใบกระจายโครงสรJางหลักสูตรที่ระบุผลการเรียนในชAวงตJนภาคการศึกษา และใหJอาจารย>ท่ี
ปรึกษาลงนามตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทะเบียนผิดพลาด และสามารถดำเนินการ
แกJไขไดJทันกAอนจบการศึกษา 

นอกจากน้ีหลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง  ๆตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
ในเบ้ืองต้น ผ่าน Facebook Page “PPE LAMPANG” และ Facebook Page “PPEThaprachan” 

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารและให้คำแนะนำในเบ้ืองต้น 
 

 - การประเมินระบบและกลไกการให,คำปรึกษาแก-นักศึกษา 
มีการประเมินระบบและกลไกการใหJคำปรึกษาแกAนักศึกษาในปQการศึกษา 2563                          

โดยใชJ “แบบประเมินความพึงพอใจตAอระบบกลไกการใหJคำปรึกษาและบริการดJานขJอมูล
ขAาวสาร” เพ่ือทำการประเมินคุณภาพของการบริการซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจไดJคะแนน
อยูAในระดับ “ดี” อยAางไรก็ตาม ตJองเพิ่มเติมระบบชAวยเหลือนักศึกษาใหJความดูแลใกลJชิด  
เนJนการพัฒนาผูJเรียนเปâนรายบุคคล และเพ่ิมชAองทางเผยแพรAขAาวสารและขJอรJองเรียนเพ่ิมข้ึน 

 
ลำดับ เอกสารแนบ 
3-10 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

3-11 ตาราง Office Hours ของคณาจารย์ที่ปรึกษา 

3-12 โครงการปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ 

 
2. การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร,างทักษะการเรียนรู,ในศตวรรษท่ี 21 
  - ระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา และการดำเนินงาน 
    (1) หลักสูตรมีการแตAงตั้งคณะกรรมการการฝúายการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ซ่ึง
ประกอบดJวย ผูJชAวยคณบดีฝúายการนักศึกษา (ทAาพระจันทร>และศูนย>ลำปาง) ผูJอำนวยการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือพิจารณาวางแผนดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาประจำปQ 2563  
  (2) หลักสูตรมีการแตAงตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ (ทAาพระจันทร>
และศูนย>ลำปาง) ประจำปQการศึกษา 2563 ท้ังน้ีหลักสูตรเปãดโอกาสใหJคณะกรรมการนักศึกษามี
อิสระในการจัดกิจกรรม นักศึกษาสามารถเสนอโครงการที่มาจากความตJองการของนักศึกษา
โดยตรง และเสนอขออนุมัติการจัดกิจกรรมผAานวิทยาลัยและสAงตAอเพื่อขออนุมัติงบประมาณใน
ระดับมหาวิทยาลัยตAอไป 
 (3) หลักสูตรมีการจัดสรรทรัพยกร ทั้งทรัพยากรบุคคล การเงิน กายภาพอื่น ๆ ที่อำนวย
ความสะดวกในการใหJบริการแกAนักศึกษาในทุกประเภทกิจกรรม 
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 - มีระบบและกลไกไปสู-การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูJความสามารถในรูปแบบตAาง ๆ ทั้งกิจกรรมใน
หJองเรียนและนอกหJองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรJางความเปâนพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ 
และสรJางโอกาสการเรียนรูJในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเปâนบัณฑิตในศตวรรษที่ 21ตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค> 6 ดJาน (GREATS) ดังน้ี     

1. Global Mindset ทันโลกทันสังคม        
2. Responsibility สำนึกรับผิดชอบอยAางย่ังยืน 
3. Eloquence  ส่ือสารสรJางสรรค>และทรงพลัง     
4. Aesthetic Appreciation สุนทรียะในหัวใจ 
5. Team  Leader เปâนผูJนำทำงานเปâนทีม      
6. Spirit of Thammasat จิตวิญญาณธรรมศาสตร> 

  ซึ่งกลไกการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในหลักสูตรฯนี้ ดำเนินการภายใต้การดูแลของ
ฝ่ายการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ เริ่มจากการวางแผนการดำเนินงานประจำปีโดยนำ
ปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสหวิทยาการ มาเป็นแนวทางในการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการดำเนินงานคณะกรรมการนักศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีพร้อมงบประมาณ การดำเนินการโครงการตามที่วางแผนไว้ การประเมินผล และ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเม่ือเสร็จส้ินโครงการ  
  ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้วางแผนการดำเนินงานและจัดโครงการทั้งด้าน
กิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมด้านวิชาการ ดังน้ี 

1. กลุ-มวิชาหลัก (Core subjects) 
           มีการสAงเสริมใหJนักศึกษาพัฒนากลุAมวิชาหลักซึ่งประกอบดJวย ฝñกภาษาไทยและภาษา
ที่สำคัญของโลก ศิลปะ การปกครองและหนJาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร> วิทยาศาสตร> ภูมิศาสตร>
และประวัติศาสตร> โดยวิชาแกนหลักนี้จะนำมาสูAการกำหนดเปâนกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร>
สำคัญตAอการจัดการเรียนรูJในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวขJอสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยการสAงเสริมความเขJาใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแหAง
ศตวรรษท่ี 21 จำนวนท้ังหมด 8 โครงการดังน้ี  

• โครงการ PPE ลำปาง ในรายวิชา TU 100 ประจำปีการศึกษา 2563 (ลำปาง) 
• โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี รายวิชา มธ. 143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง (ลำปาง) 

• โครงการศึกษาดูงานการบริหารการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั ่งยืน ตาม
แนวทาง Active learning ประจำปีการศึกษา 2563 (ลำปาง) 
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• โครงการใหJคำปรึกษาการทำวิจัยสาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร> (สAวน
หนึ ่งของรายวิชาปก.204 ระเบียบวิธ ีว ิจ ัยสำหรับปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร>) (ทAาพระจันทร>) 

• โครงการการประกวด “โครงการวิเคราะห>ความคุJมคAาในการลงทุนสำหรับการ
แกJไข ปîญหาสิ่งแวดลJอมในชุมชน” (สAวนหนึ่งของรายวิชา ปก.369 เศรษฐศาสตร>
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลJอม) (ทAาพระจันทร>) 

• โครงการ ออกแบบธุรกิจเพื่อแกJปîญหาสังคม (สAวนหนึ่งของรายวิชา ปก.386 
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบของธุรกิจตAอสังคม) (ทAาพระจันทร>) 

• โครงการ การพัฒนาธุรกิจการเกษตร “God farmer” (สAวนหนึ่งของรายวิชา ปก. 
459 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร>และการพัฒนา) (ทAาพระจันทร>) 

• โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบ
ยุติธรรมของไทย ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ> (ทAาพระจันทร>) 
 

2. กลุ-มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career skills)  
           ในการดำรงชีวิตและทำงานในยุคปîจจุบันใหJประสบความสำเร็จ นักศึกษาจะตJองพัฒนา
ทักษะชีวิตที่สำคัญ คือ ความยืดหยุAนและการปรับตัว การริเริ่มสรJางสรรค>และเปâนตัวของตัวเอง
ทักษะสังคมและสังคมขJามวัฒนธรรม การเปâนผูJสรJางหรือผูJผลิต (Productivity) และความ
รับผิดชอบเชื่อถือไดJ (Accountability) ภาวะผูJนำและความรับผิดชอบ (Responsibility)  โดย
หลักสูตรดำเนินการจัดกิจกรรมดังน้ี 

• โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ PPE ณ มธ. ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 
2563 (ลำปาง) 

• โครงการไหว้ครู PPE LAMPANG ประจำปีการศึกษา 2563 (ลำปาง) 
• โครงการ PPE CARE CAFÉ ประจำปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 1 (ลำปาง) 
• โครงการฮูกเชียร์ฮูกสานสัมพันธ์แบ่งปันความรัก PPE ศูนย์ลำปาง ประจำปี
การศึกษา 2563 (ลำปาง) 

• โครงการ PPE CARE CAFÉ ประจำปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 2 (ลำปาง) 
• โครงการสานสัมพันธ์รับเพ่ือน PPE ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563  

(ลำปาง) 
• โครงการค่ายรับเพ่ือนหลักสูตร PPE ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 

• โครงการ PPE Lampang เลือกในสิ่งที่ใช่ ในสาขาที่ชอบ (มัชฌิมนิเทศ) ประจำปี
การศึกษา 2563 (ลำปาง) 

• โครงการ GREATS PPE TU Lampang สู่งานที่ใช่และอาชีพที่ชอบ (ปัจฉิมนิเทศ) 
ประจำปีการศึกษา 2563 (ลำปาง) 
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• โครงการ PPE TU OPEN HOUSE 2020 (ณ มธ. ศูนย์รังสิต) (ลำปาง) 
• โครงการ PPE Pursue your dreams ประจำปีการศึกษา 2563 (ลำปาง) 
• โครงการสัมมนา กน. (PPE) ประจำปีการศึกษา 2563 (ลำปาง) 
• .โครงการสัมมนา กน. (PPE) ประจำปีการศึกษา 2563 (ลำปาง) 
• โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• โครงการ Open House ประจำปี 2563 (ท่าพระจันทร์) 
• โครงการค่ายอาสาสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) 
• โครงการสานสัมพันธ์ Online (ท่าพระจันทร์) 
• โครงการ SPIRIT PPE TU (ท่าพระจันทร์) 
• โครงการปัจฉิมนิเทศหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  (ท่าพระจันทร์) 

• โครงการมัชฌิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (ทAาพระจันทร>) 
• โครงการสานสัมพันธ์รวมใจสหวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ท่าพระจันทร์) 
• โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และมอบรางวัลผลการศึกษาและกิจกรรมดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2563 (ทAาพระจันทร>) 

 

3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation skills) 
  หลักสูตรฯได้จัดโครงการฯที่เป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู ่โลกการ
ทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเน้นการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ความริเร่ิม
สร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการ
ร่วมมือ ดังน้ี 

• โครงการ Workshop ประเด็นสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา  
ตามแนวทาง Active Learning  (ลำปาง) 

 

4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 
skills) 
           เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย 
ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้
หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศความรู้เกี่ยวกับส่ือ 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี  หลักสูตรได้จัดโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะกลุ่มทักษะสารสนเทศดังน้ี 

• โครงการจัดอบรม 2 กิจกรรมย่อย จากโครงการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
รายวิชาปก.300 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสังคม ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 
2563 (ลำปาง) ดังน้ี 
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(1)  โครงการการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ทักษะการทำงาน
ด ้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  Microsoft Excel แ ล ะ  Microsoft word for long 

document  (ลำปาง) 
(2)  โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานทักษะการทำงานด้วย

โปรแกรม Infographic การแนะแนวสาขาวิชาเอก  (ลำปาง) 
 

5. การอบรมทักษะและแนะแนวด้านอาชีพ 
หลักสูตรได้จัดโครงการ GREATS PPE TU Lampang สู่งานที่ใช่และอาชีพที่ชอบ  

(ปัจฉิมนิเทศ)  ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการทำงาน
ในอนาคต โดยการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาบรรยาย หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเลือก
อาชีพ เช่น “เทคนิคการเลือกอาชีพของบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ” “เทคนิคการสัมภาษณ์
งาน” และ “เทคนิคการเขียน Resume เพื่อการ สมัครงาน ภาษาอังกฤษ” พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้ถาม-ตอบคำถามและแลกเปลี่ยนข้อสงสัย ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดกับ
นักศึกษา เช่นเดียวกับหลักสูตรที่ท่าพระจันทร์มีการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ลักษณะงานใน
แต่ละแขนง อาทิเช่น งานราชการ NGO การทำธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น และเสนอมุมมองความ
ต้องการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการท่ีตลาดแรงงานต้องการในปัจจุบัน  

 

6. การสนับสนุนทุนการศึกษา 
เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้

นักศึกษาได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่ง ทั้งต่อการดำรงชีวิตและการศึกษา ดังนั้น หลักสูตรมีการ
จัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีทุนการศึกษา ดังน้ี 

• ทุนส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ประเภททุนเท่าเทียม โดยหลักสูตรจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจำนวน 300 ทุน ทุนละ 1,500 บาท 

•  ทุนส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ประเภททุนคัดเลือก โดยหลักสูตรจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 80 ทุน  

 

- มีการประเมินกระบวนการ 
 1. หลักสูตรประเมินผลการดำเนินโครงการตามตัวชี ้ว ัดความสำเร็จของโครงการท่ี
ดำเนินการในปีการศึกษา 2563 

 2. หลักสูตรประเมินกระบวนการการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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 ทั้งนี้จาการการประเมินกระบวนในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 และการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน หลักสูตร
ดำเนินการประเมินกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยทำการประเมินความพึงพอใจเมื่อสิ้นสุดโครงการ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินความพึงพอใจและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการในครั้งถัดไป ผู้อำนวยการ
หลักสูตรฯ รวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการทั ้งหมดและรายงานต่อ
คณะกรรมการของหลักสูตรฯ เพื่อทบทวนข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งพบว่า ในปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมและโครงการที่ลดน้อยลงในช่วงภาคการศึกษาที่ 2/2563 เนื่องจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ก็
ยังคงกิจกรรมที่ดำเนินการประจำทุกปีไว้ได้ ความพึงพอใจของทุกกิจกรรมอยู่ในระดับดี รวมถึง
มีโครงการที่มุ ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเกิดจากการ
ปรับปรุงให้มีการวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 

- มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากการประเมิน 
       1. หลักสูตรได้มีการนำผลประเมินการดำเนินโครงการตามตัวชี ้วัดความสำเร็จของ 
โครงการที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2563 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านโครงการสัมมนา กน. 
(PPE) ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อเรื่องการจัดการความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนักศึกษา โดยการประชุมสรุปผลการ
ประเมิน ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควรพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสนอคณะกรรมการฝ่ายการ
นักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
       2. หลักสูตรได้นำผลการประเมินการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2562 และผลประเมินกระบวนการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และข้อสรุปจากการ
ประชุมมาปรับปรุงการทำงานเพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 
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ลำดับ เอกสารแนบ 
3-13 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำปาง 

ประจำปีการศึกษา 2563 

3-14 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ท่าพระจันทร ์

ประจำปีการศึกษา 2563 

3-15 Facebook Page “PPE TU-Thaprachan” (ท่าพระจันทร์)

https://www.facebook.com/PPEThaprachan 

3-16 Facebook Page “PPE Lampang” (ศูนย์ลำปาง) 
https://www.facebook.com/PPELampang 

3-17 แฟ้มโครงการที่จัดขึ้นทั้งหมดของหลักสูตร PPE ประจำปีการศึกษา 2563 

3-18 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมนักศึกษาทุกโครงการประจำปีการศึกษา 2563 

3-19 ผลประเมินการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการในปีการศึกษา 

2563 

 
 

3.5 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
     (ตัวบ-งช้ีท่ี 3.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค-าเปjาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ตัวบ)งชี ้ 2560 2561 2562 2563 
ค)าเป@าหมาย 

ปh 2563 

ตัวบ.งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 3 

 

1. อัตราการคงอยู-ของนักศึกษา 
      

ปhการศึกษา 
จำนวน

รับเขKา 

จำนวนที่ยังไม)

สำเร็จการศึกษา 

(คน) 

จำนวนที่ลาออกและ

คัดชื่ออกสะสมจนถึง

สิ้นปhการศึกษา (คน) 

อัตราการคงอยู) 

(รKอยละ) 

 

2560 (รหัส60) 133 9 14 89.47 

2561 (รหัส61) 178 162 18 89.89 

2562 (รหัส62) 131 115 17 87.02 

2563 (รหัส63) 145 142 3 97.93 
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      จำนวนนักศึกษาท่ีหายไปแยกตามสภาพ 

ปีการศึกษา 
จำนวนนักศึกษาที่

หายไป 
สภาพ 

 
2560 (รหัส 60) 

 
14 คน 

ลาออก 10 คน 
เกรดเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.0 - 
ไม่จดทะเบียนรายวิชา 4 คน 

 
2561 (รหัส 61) 

 
18 คน 

ลาออก 11 คน 
เกรดเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.0 - 
ไม่จดทะเบียนรายวิชา 7 คน 

 
2562 (รหัส 62) 

 
17 คน 

ลาออก 9 คน 
เกรดเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.0 - 
ไม่จดทะเบียนรายวิชา 14 คน 

2563 (รหัส 63) 3 คน 
ลาออก -  
เกรดเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.0 - 
ไม่จดทะเบียนรายวิชา 3 คน 

 

จากการวิเคราะห>จำนวนนักศึกษาคงอยูA ปQการศึกษา 2563 ดังน้ี 
 นักศึกษารหัส 59 ชั้นปQที่ 5 สถานะคงอยูAจำนวน 115 คน (รJอยละ 84.10) หายไป 28 คน 
(ลาออก 7 คน เกรดเฉล่ียรวมต่ำกวAา 2.0 1 คน และไมAจำทะเบียนรายวิชา 4 คน) 
 นักศึกษารหัส 60 ชั้นปQท่ี 4 สถานะคงอยูAจำนวน 119 คน (รJอยละ 89.47) หายไป 14 คน 
(ลาออก 9 คน และไมAจำทะเบียนรายวิชา 5 คน) 

นักศึกษารหัส 61 ช้ันปQท่ี 3 สถานะคงอยูAจำนวน 162 คน (รJอยละ 91.01) หายไป 16 คน  
(ลาออก 5 คน และไมAจำทะเบียนรายวิชา 11 คน) 

นักศึกษารหัส 62 ช้ันปQท่ี 2 สถานะคงอยูAจำนวน 115 คน (รJอยละ 87.79) หายไป 16 คน 
(ลาออก 3 คน และไมAจำทะเบียนรายวิชา 13 คน) 

นักศึกษารหัส 63 ช้ันปQท่ี 1 สถานะคงอยูAจำนวน 142 คน (รJอยละ 95.95) หายไป 16 คน 
(ลาออก 3 คน และไมAจำทะเบียนรายวิชา 3 คน) 

 

2. การสำเร็จการศึกษา ปSการศึกษา 2563 
2.1  จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในปQการศึกษา 2563  

2.1.1 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษากAอนกำหนดเวลาของหลักสูตร   
 - ไมAมี 
2.1.2  จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร  
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 - 107 คน 
2.1.3  จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร  
 - 2 คน 

 

ป\จจัยท่ีมีผลกระทบต-อการสำเร็จการศึกษา  
 จำนวนผูJสำเร็จการศึกษาในปQการศึกษา 2563 จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 109 คน 
สำเร็จการศึกษาตามแผนจำนวน 107 คน และสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลา 2 คน ทั้งน้ี
นักศึกษารหัส 60 ที่ไมAสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลามีจำนวน 10 คน เนื่องจากเหลือรายวิชาท่ี
สอบไมAผAานจึงทำใหJไมAสามารถเก็บหนAวยกิตไดJครบตามโครงสรJางหลักสูตร ทั้งน้ีหลักสูตรไดJมี
แนวทางการติดตามการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาโดยใหJอาจารย>ที ่ปรึกษาดูแลและใหJ
คำแนะนำดJานการเรียนและวางแผนการศึกษาของนักศึกษาในแตAละช้ันปQ 
 

ป0

การศกึษา

ที่รับเข8า 

จำนวนรับเข8า 

(คน) 

จำนวนที่ลาออกหรือ 

คัดชื่อออกสะสมจนถึง

สิ้นป0การศึกษา (คน) 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (คน) 

2560 2561 2562 2563 

2556 94 16 
    4  

(4.25%) 
   

2557 133 22 
   108 

(81.20%) 

2 

(1.50%) 
  

2558 195 31  
148 

(75.90%) 

14 

(7.17%) 

1 

(0.2%) 

2559 143 28   
108 

(75.52%) 

4 

(2.80%) 

2560 133 14    
113 

(84.96%) 

หมายเหต:ุ ( ) คือ อัตราการสำเร็จการศึกษา (ร^อยละ) 

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข,อร,องเรียนของนักศึกษาต-อหลักสูตร 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต-อหลักสูตร 
สำหรับการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาตAอหลักสูตรตลอด 5 ปQยJอนหลัง ตั้งแตAปQ 2558 

ถึง 2563 พบวAา ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตAอหลักสูตรมีแนวโนJมเพิ่มสูงขึ้นอยAางตAอเนื่อง 
โดยในปQ 2563 นักศึกษามีความพึงพอใจของหลักสูตรอยูAท่ีระดับมากท่ีสุด (ระดับคะแนน 4.64)  

 
 
 



 48 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางความพึงพอใจของนักศึกษาต-อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา 
การเมือง และเศรษฐศาสตรH ปS 2558 ถึง 2563 

 
 

อยAางไรก็ตามสำหรับในปQการศึกษา 2563 หลักสูตรไดJมีการสำรวจความพึงพอใจอีกชุดขJอ
คำถาม โดยกำหนดขJอคำถามใหJสอดคลJองกับแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
เรียนแตAละรายวิชาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจในแตAละประเด็นท่ี
หลักสูตรสAงเสริมผAานรายวิชา และกิจกรรมตAาง ๆ ในปQการศึกษา 2563 สามารถสรุปไดJดังน้ี 
 

ประเด็น คะแนน 

1. การเตรียมความพรBอมดBานการเรียนของหลักสูตร 3.87 

2. ความรูB ความสามารถ ของอาจารย4ผูBสอน และการสนับสนุนใหBผูBเรียนพัฒนา

ตนเองไดBอย.างมีประสิทธิภาพและอย.างสม่ำเสมอ 

4.13 

3. สิ่งอำนวยสะดวกดBานการเรียน 3.71 

4. กระบวนการการจัดการเรียนการสอน การใชBสื่อการสอน และการส.งเสริมใหB

นักศึกษาประยุกต4แนวคิด ศาสตร4ทางวิชาชีพ และ/หรือศาสตร4ที่เกี่ยวขBองใน

การพัฒนาการเรียนรูB 

3.96 

5. วิธีการประเมินผล 4.28 

รวมคะแนนโดยเฉลี่ย 3.99 

 
จากการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาตAอหลักสูตร จะเห็นไดJวAา นักศึกษามีความพึง

พอใจระดับ “มาก” อยAางไรก็ตามหลักสูตรเน่ืองจากการสำรวจในครั้งน้ี ทำการสำรวจในชAวงท่ีมี
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การปรับการเรียนการสอนจากปกติเปâนรูปแบบออนไลน> ซึ่งทั้งอาจารย>และนักศึกษายังอยูA
ในชAวงการปรับตัว ดังนั้นในประเด็นของการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกดJานการเรียน จึง
ยังสรJางความพึงพอใจไดJคAอนขJางนJอย อยAางไรก็ตามหลักสูตรไดJเตรียมการรับมือกับสถานการณ>
ดังกลAาว โดยนำประเด็นการปรับตัวในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน>เขJาที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร และประชุมอาจารย>ผูJสอนในหลักสูตร เพื่อทำความเขJาใจ
สถานการณ> และมีการสำรวจขJอจำกัดในการเรียนการสอนออนไลน>ของนักศึกษาในหลักสูตร 
พบวAา นักศึกษาที่มีขJอจำกัดในการเรียนออนไลน> จะประสบปîญหาในเรื ่องคAาใชJจAายดJาน
อินเตอร>เน็ตที ่สูงขึ ้น ดังนั ้นหลักสูตรไดJนำผลการสำรวจแจJงในคณะกรรมการบริหารงาน
หลักสูตร และมีการเห็นชอบใหJมีการจัดหาซิมอินเตอร>เน็ตใหJแกAนักศึกษาท่ีมีความตJองการ (โดย
สำรวจออนไลน>ในนักศึกษาที่ประสงค>รับซิมอินเตอร>เน็ตจากหลักสูตรลงทะเบียน) และไดJแจJง
อาจารย>ผูJสอน เกี่ยวกับประเด็นขอความรAวมือในการปรับสื่อการสอนที่สอดคลJองกับการเรียน
ออนไลน>มากขึ้น นอกจากนี้การสำรวจยังพบวAานักศึกษาตJองการใหJมีการใชJแอพพิเคชั่นเดียวกัน
ในทุกวิชา เพ่ือลดความสับสน ดังน้ัน หลักสูตรจึงขอความรAวมมืออาจารย>ผูJสอนใชJโปรแกรม MS 
TEAMS เปâนหลัก ซึ่งรJอยละ 90 ของรายวิชาในหลักสูตรไดJมีการใชJ MS TEAMS ในการสอน  
อีกทั้งมีการใชJแอพพิเคชั่นอื่นๆรAวมดJวยเพื่อใหJนักศึกษาสามารถมีสAวนรAวมไดJมากที่สุด และ
สุดทJายเรื่องของปริมาณงานที่มอบหมายใหJแกAนักศึกษา ซึ่งคำนึงถึงความเหมาะสมที่ไมAสรJาง
ความกดดันใหJนักศึกษาจนเกินไปแตAยังคงไวJซึ ่งมาตรฐานตามหลักวิชาการ ขั้นตอนในการ
ปรับปรุงการดำเนินการในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน>ที่ไดJจากการสำรวจความพึงพอใจ/
ขJอจำกัดในการเรียนแบบออนไลน> สามารถแสดงไดJดังภาพ 
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กระบวนการปรับการดำเนินงานในการเรียนการสอนออนไลนH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ลำดับ เอกสารแนบ 

3-20 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต-อหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

การเมืองและเศรษฐศาสตรA  วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA (ท-าพระจันทรA และศูนยA

ลำปาง) ประจำปKการศึกษา 2563 

3-21 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต-อหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

การเมืองและเศรษฐศาสตรA  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA ท-าพระจันทรA และศูนยA

ลำปาง) ประจำปKการศึกษา 2563 

3-22 สรุปผลการสำรวจข^อจำกัดในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลนA 

 
 
 

ทำการสำรวจนักศึกษาทุกชั้น

ปีเก่ียวกับความพึงพอใจใน

การเรียนรูปแบบออนไลน์  

นำผลการสำรวจเข้าสู่การประชุมฯ 

 ประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานหลักสูตร 

หารือแนวทางการลดข้อจำกัดในการ

เรียนออนไลน์ของนักศึกษาร่วมกัน 

แนวทางในการแก้ปัญหา 

จัดหาซิมการ์ดให้นักศึกษาที่ต้องการ 

บริการยืมโน้ตบุ๊คให้แก่นักศึกษา 

มีการปรับใช้ MS TEAMS เป็นหลัก 

ปรับรูปแบบการเรียนให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมมากขึ้น 

มอบหมายงานในปริมาณที่เหมาะสม 

และมีความยดืหยุ่น 

นำไปดำเนินการต่อไป 
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- ผลการจัดการข,อร,องเรียนของนักศึกษา 
ในปQการศึกษา 2563 พบขJอรJองเรียนนักศึกษาดังตAอไปน้ี 

 

ปQการศึกษา จำนวนขJอรJองเรียน จำนวนขJอรJองเรียนท่ีแกJไขแลJว 
2559 - - 
2560 2 2 
2561 4 4 
2562 - - 
2563 - - 

 

จากการสำรวจพบวAานักศึกษามีขJอรJองเรียนลดนJอยลงตั้งแตAปQการศึกษา 2561 เนื่องจาก
หลักสูตรดำเนินการติดตามสถานการณ>ของนักศึกษาอยAางใกลJชิด และมีการใหJคำแนะนำปîญหา
ตAาง ๆ รายบุคคล อยAางไรก็ตามหลักสูตรไดJกำหนดกลไกการดำเนินงานการแจJงขJอรJองเรียน
ดังน้ี 

 

กลไกการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ เอกสารแนบ 

3-23 ช-องทางในการรับข^อร^องเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดช.องทางการรBองเรียน 

หลักสูตรพิจารณาขBอรBองเรียน ,บันทึก และส.งต.อผูBเกี่ยวขBอง 

ผูBเกี่ยวขBองจัดการขBอรBองเรียน และแจBงผลใหBนักศึกษาและหลักสูตรทราบผลการจัดการ 

สรุปผลขBอรBองเรียน/นำเสนอคณะกรรมการประจำหลักสูตรและประเมินผล 
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4. ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปS  
(ตัวบ-งช้ี 2.2 ร,อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได,งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปS) 
วันท่ีสำรวจ ขJอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 114 100.00 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 80 70.18 
รวมผู้ตอบแบบสอบถาม (ไม่นับศึกษาต่อและอื่นๆ) 68 85.00 
จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา  
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)  

• ตรงสาขาที่เรียน 
• ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

 
 

31 
13 

 
 

45.59 
19.12 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 7 10.29 
จำนวนบัณฑิตที่มีกิจการของตัวเอง 2 2.94 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา - - 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 12 15.00 
จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร - - 

 

   การวิเคราะหHผลท่ีได, 
วิเคราะห>จากขJอภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดJงานทำหรือประกอบอาชีพ

ภายในระยะเวลา 1 ปQ รุAนปQการศึกษา 2562 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด จำนวน 114 
คน และมีผูJตอบแบบสอบถามจำนวน 80 คน คิดเปâนรJอยละ 70.18 เปâนผูJท่ีศึกษาตAอจำนวน 12 
คน คิดเปâนรJอยละ 15 ซ่ึงเปâนผูJท่ีมีงานทำแลJว 68 คน คิดเปâนรJอยละ 85 และเปâนผูJท่ียังไมAมีงาน
ทำจำนวน 15 คน คิดเปâนรJอยละ 22.06 เปâนผูJที่ไดJเงินเดือนตามเกณฑ> (12,850 บาท) จำนวน 
42 คน คิดเปâนรJอยละ 93.33 และเงินเดือนเฉล่ียตAอเดือน 19,608 บาท  

 ทั้งนี้ เมี่อเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนบัณฑิตระหวAางปQการศึกษา 2561 และ 2562 พบวAา 
บัณฑิตที่จบในปQการศึกษา 2562 ไดJรับเงินเดือนโดยเฉลี่ยต่ำวAาบัณฑิตที่จบการศึกษาในปQ
การศึกษา 2561 โดยในปQ2561 บัณฑิตมีรายไดJโดยเฉลี่ยเทAากับ 23,634.67 บาท ในขณะท่ี
บัณฑิตที่จบการศึกษาปQ 2562 มีรายไดJเฉลี่ยเทAากับ 19,608 บาท และยังมีบัณฑิตที่ยังไมAมีงาน
ทำ 15 คน ซึ่งสถานการณ>ดังกลAาวสAวนหนึ่งเกิดจากการแพรAระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-
19) อันสAงผลกระทบตAอสภาพเศรษฐกิจและอัตราการมีงานทำของบัณฑิตในปQ 2563 
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ลำดับ เอกสารแนบ 

3-23 ร^อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได^งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปK รุ-นปKการศึกษา 2562  

ณ เดือนกรกฎาคม 2563  
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หมวดท่ี 4 ข,อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
(องคHประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู,เรียน) 

 
1. สรุปผลรายวิชาท่ีเป�ดสอนในปSการศึกษา 2563 

ในปQการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร> (ทAาพระจันทร>และ
ศูนย>ลำปาง) เปãดสอนท้ังหมด 126 วิชา ดังน้ี  
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รายวิชาท่ีเปิดสอนท่ีท่าพระจันทร์  

รหัส/ชื่อวิชา ภาค 
ร0อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U W ลงทะเบียน 
สอบ
ผLาน 

มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1  1/2563 - - - - - - - - 32 - - 32 32 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (กลุ่ม 1) 1/2563 52 28 12 8 - - - - - - - 25 25 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (กลุ่ม 2) 1/2563 50 40 10 - - - - - - - - 20 20 
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย 1/2563 21.79 26.92 33.33 12.82 3.84 - - - - - 1.28 78 77 
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง 1/2563 7.40 25.92 34.56 25.92 4.93 - - - - - 1.23 81 80 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน 1/2563 83.82 11.76 1.47 1.47 - 1.47 - - - - - 68 68 
ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน 1/2563 9.75 21.95 21.95 24.39 9.75 4.87 4.87 1.21 - - 1.21 82 81 
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย 1/2563 7.81 4.68 15.62 10.93 25 15.62 - 1.56 - - 18.75 64 51 
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา 1/2563 11.25 12.5 26.25 28.75 13.75 6.25 - - - - 1.25 80 79 
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม ่(กลุ่ม 1 ) 1/2563 66.66 16.66 - - 16.66 - - - - - - 12 12 
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม ่(กลุ่ม 2 ) 1/2563 83.33 0 16.66 - - - - - - - - 6 6 
มธ.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน (กลุ่ม 1 ) 1/2563 18.75 56.25 6.25 18.75 - - - - - - - 16 16 
มธ.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน (กลุ่ม 2 ) 1/2563 36.36 36.36 27.27 - - - - - - - - 11 11 
ปก.200 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน  1/2563 49.20 23.80 11.11 12.69 3.17 - - - - - - 63 63 
ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง 1/2563 3.03 18.18 13.63 9.09 24.24 13.63 15.15 3.03 - - - 66 66 
ปก.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหม ่ 1/2563 18.03 32.78 24.59 19.67 3.03 1.63 - - - - - 61 61 
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 (กลุ่ม 1) 1/2563 4 64 28 - - 4 - - - - - 25 25 
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 (กลุ่ม 2) 1/2563 8.69 91.30 - - - - - - - - - 23 23 
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 (กลุ่ม 3) 1/2563 15.38 76.92 - - 7.69 - - - - - - 13 13 
ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ (กลุ่ม 1) 1/2563 45.83 33.33 12.5 8.33 - - - - - - - 24 24 
ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ (กลุ่ม 2) 1/2563 58.33 41.66 - - - - - - - - - 24 24 
ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ (กลุ่ม 3) 1/2563 53.84 46.15 - - - - - - - - - 13 13 
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง 1/2563 4.87 14.63 26.82 17.07 14.63 12.19 4.87 4.87 - - - 41 39 
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ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง 1/2563 29.09 14.54 18.18 16.36 7.27 9.09 3.63 1.81 - - - 55 54 
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก  1/2563 8.33 9.52 15.47 29.76 19.04 4.76 3.57 3.57 - - 5.95 84 76 
ปก.376 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1/2563 46.42 32.14 3.57 7.14 10.71 - - - - - - 28 28 
ปก.347 รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม ่ 1/2563 57.14 28.57 - - - - - - - - 14.28 7 6 
ปก.378 การพัฒนาระหว่างประเทศเบื้องต้น 1/2563 3.41 21.36 23.96 24.78 19.65 6.83 - - - - - 117 117 
ปก.349 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

1/2563 18.96 46.55 29.31 3.44 1.72 - - - - - - 58 58 

ปก.346 สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ 1/2563 - - 18.75 25 25 18.75 6.25 - - - 6.25 16 15 
ปก.367 หลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 1/2563 40 14 5 1 1 - 1 1 - - 1 64 62 
ปก.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ หลักสูตร 61 
ปก.322 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ หลักสูตร 57 

1/2563 80 12.59 5.18 1.48 - - - - - - 0.74 135 134 

ปก.396 อาเซียนศึกษา  1/2563 21.42 28.57 14.28 10.71 7.14 3.57 3.57 - - - 3 28 25 
ปก.368 ประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยสมัยใหม ่ 1/2563 45.45 48.48 6.06 - - - - - - - - 33 33 
ปก.379 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 1/2563 62.5 31.25 34.37 - - - - - - - - 32 32 
ปก.357 นโยบายสาธารณะ 1/2563 52.63 26.31 5.26 15.78 - - - - - - - 19 19 
ปก.448 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร 61 
ปก.446 กฎหมายกับการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร 57 

1/2563 
60.41 20.83 13.54 4.16 - - - - - - 1.04 96 95 

ปก.469 ปรัชญาสตร ี 1/2563 - 6.45 29.03 16.12 19.35 9.67 6.45 3.22 - - 9.67 31 27 
ปก.466 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถ ี 1/2563 32.65 53.06 14.28 - - - - - - - - 49 49 
ปก.448 สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง หลักสูตร 57 
ปก.456 สัมมนาประเด็นทางกฎหมายและการเมือง หลักสูตร 61 

1/2563 
57.5 40 2.5 - - - - - - - - 40 40 

ปก.447 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
หลักสูตร 57 
ปก.449 กฎหมายไทยในแง่มุมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 

1/2563 
63.82 23.40 10.63 2.12 - - - - - - - 47 47 

ปก.457 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก 
หลักสูตร 57  

1/2563 
- 42.85 28.57 21.42 7.14 - - - - - - 14 14 
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ปก.458 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก 
หลักสูตร 61 
ปก.467 สัมนาประเด็นสำคัญระดับโลก  1/2563 60 20 20 - - - - - - - - 5 5 
ปก.458 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร8และการพัฒนา 1/2563 83.33 0 0 - - - - - - - 16.66 6 5 
ปก.549 การผลิตข้ามชาติและธุรกิจระหว่างประเทศ 1/2563 39.13 43.47 17.39 - - - - - - - - 46 46 
ปก.502 ภาคนิพนธ8 2 1/2563 88.23 11.76 - - - - - - - - - 68 68 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 2/2563 57.83 37.34 0 1.20 3.61 - - - - - - 83 83 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผูNประกอบการ 2/2563 62.02 35.44 2.53 - - - - - - - - 79 79 
มธ.143 มนุษย8กับสิ่งแวดลNอม 2/2563 65.30 20.40 8.16 4.08 - - - - - - 2.04 49 48 
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตTอสังคม (กลุTม 1 ) 2/2563 68.75 29.68 1.56 - - - - - - - - 64 64 
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตTอสังคม (กลุTม 2 ) 2/2563 - - 100 - - - - - - - - 1 1 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารดNวยภาษาอังกฤษ 2/2563 40 40 16.66 3.33 - - - - - - - 30 30 
มธ.104 การคิด อTาน และเขียนอยTามีวิจารณญาณ (กลุTม 1 ) 2/2563 48.14 40.74 11.11 - - - - - - - - 27 27 
มธ.104 การคิด อTาน และเขียนอยTามีวิจารณญาณ (กลุTม 2 ) 2/2563 84 16 - - - - - - - - - 25 25 
มธ.104 การคิด อTาน และเขียนอยTามีวิจารณญาณ (กลุTม 3 ) 2/2563 7.40 70.37 14.81 7.40 - - - - - - - 27 27 
มธ.155 สถิติพื้นฐาน 2/2563 6.52 17.39 43.47 26.08 4.34 - - - - - 2.17 46 45 
ปก.103 เศรษฐศาสตร8มหภาคพื้นฐาน 2/2563 12.65 48.10 22.78 6.32 3.79 2.53 2.53 1.26 - - - 79 78 
ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร8 2/2563 70.49 18.03 9.83 1.63 - - - - - - - 61 61 
ปก.231 การอTานและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 (กลุTม 1) 2/2563 76 24 - - - - - - - - - 25 25 
ปก.231 การอTานและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 (กลุTม 2) 2/2563 - 60 40 - - - - - - - - 10 10 
ปก.231 การอTานและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 (กลุTม 3) 2/2563 32 44 16 4 - 4 - - - - - 25 25 
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย 2/2563 52.72 27.27 9.09 10.90 - - - - - - - 55 55 
ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหมT 2/2563 63.93 26.22 9.83 - - - - - - - - 61 61 
ปก.220 จริยศาสตร8เบื้องตNน 2/2563 16.66 33.33 33.33 16.66 - - - - - - - 30 30 
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ปก.221 ตรรกศาสตร8และการใชNเหตุผล 2/2563 30 26.66 20 13.33 10 - - - - - - 30 30 
ปก.222 ความรูNเบื้องตNนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 2/2563 37.03 7.40 27.77 22.22 5.55 - - - - - - 54 54 
ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร8และสถิติในเศรษฐศาสตร8 2/2563 83.33 11.90 2.38 2.38 - - - - - - - 42 42 
ปก.325 ประวัติศาสตร8แนวคิดทางเศรษฐศาสตร8: จากสมิธถึงยุค
ปeจจุบัน (หลักสูตร 57)  

2/2563 - 100 - - - - - - - - - 2 2 

ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก 2/2563 9.87 28.39 32.09 16.04 11.11 - 1.23 - - - 1.23  81 80 
ปก.369 เศรษฐกิจการเมืองระหวTางประเทศ หลักสูตร 61 
ปก368 เศรษฐกิจการเมืองระหวTางประเทศ หลักสูตร 57 

2/2563 
88.88 11.11 - - - - - - - - - 9 9 

ปก.398 เศรษฐกิจการเมืองของกลุTมประเทศรัฐสวัสดิการ 2/2563 20 5 30 20 5 - - - - - 20 20 16 
ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน 2/2563 76 4 8 8 4 - - - - - - 50 50 
ปก.387 จีนรTวมสมัย หลักสูตร 61 
ปก388 จีนรTวมสมัย หลักสูตร 57 

2/2563 
69.86 20.54 8.21 - - 1.36 - - - - - 73 73 

ปก.377 เศรษฐศาสตร8สถาบันพื้นฐาน 2/2563 0 60 40 - - - - - - - - 5 5 
ปก324 การเมืองโลก หลักสูตร 61 
ปก323 การเมืองโลก หลักสูตร 57 

2/2563 
70.50 25.17 3.59 0.71 - - - - - - - 139 139 

ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบื้องตNน 2/2563 2.56 6.32 17.72 25.31 24.05 15.18 7.59 - - - 1.26 79 78 
ปก.325 สิทธิมนุษษยชน 2/2563 41.73 55.90 - - - - 2.36 - - - - 127 127 
ปก.332 เศรษฐกิจไทยรTวมสมัย หลักสูตร 61 
ปก.376 เศรษฐกิจไทยรTวมสมัย หลักสูตร 57 

2/2563 
59.32 30.50 8.47 1.69 - - - - - - - 59 59 

ปก.489 เศรษฐศาสตร8วTาดNวยนวัตกรรม 2/2563 14.28 14.28 28.57 14.28 7.14 7.14 14.28 - - - - 14 14 
ปก.479 การเมืองและธุรกิจในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใตN หลักสูตร 61 

ปก.478 การเมืองและธุรกิจในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใตN หลักสูตร 57 

2/2563 

50 16.66 - - 16.66 - - - - - 16.66 6 5 

ปก.457 เศรษฐศาสตร8เมือง 2/2563 42.85 28.57 28.57 - - - - - - - - 14 14 
ปก.551 เศรษฐศาสตร8วTาดNวยความยั่งยืน 2/2563 66.66 16.66 16.66 - - - - - - - - 6 6 
ปก.501 ภาคนิพนธ8 1 2/2563 81.34 15.67 0.74 - 0.74 1.49 - - - - - 134 134 
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มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1  1/2563 - - - - - - - - 85.29 8.82 5.88 34 34 
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา กลุ่ม 1  1/2563 6.15 6.15 9.23 20.00 18.46 33.85 6.15 - - - - 65 65 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม กลุ่ม 1  1/2563 82.81 9.38 1.56 3.13 - - 3.13 - - - - 64 64 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร  1/2563 1.61 14.52 20.97 32.26 14.52 8.06 - - - - 8.06 62 57 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ กลุ่ม 1  1/2563 10.94 17.19 28.13 29.69 10.94 3.13 - - - - - 64 64 
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร ์สังคมและ
วัฒนธรรม กลุ่ม 1 

1/2563 
19.44 16.67 36.11 11.11 11.11 - - - - - 5.56 36 34 

มธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่ กลุ่ม 1  1/2563 27.03 27.03 8.11 10.81 16.22 2.70 8.11 - - - - 37 37 
มธ.143 มนุษยับสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1  1/2563 20.00 24.00 36.00 8.00 4.00 4.00 - 4.00 - - - 25 24 
มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย กลุ่ม 1 1/2563 9.38 3.13 6.25 6.25 18.75 21.88 25.00 9.38 - - - 32 29 
มธ.155 สถิติพื้นฐาน กลุ่ม 1  1/2563 - 5.55 11.11 22.22 33.33 - 11.11 11.11 - - 5.56 18 15 
ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน กลุ่ม 1  1/2563 12.31 4.62 7.69 7.69 21.54 32.31 13.85 - - - - 65 65 
ปก.202 ปรัชญาสังคมและการเมือง 1/2563 - - - - 20.00 20.00 20.00 40.00 - - - 5 3 
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ กลุ่ม 1  1/2563 19.05 - 9.52 9.52 28.57 14.29 14.29 - - - 4.76 21 20 
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ กลุ่ม 2 1/2563 20.83 8.33 29.17 4.17 12.50 16.67 8.33 - - - - 24 24 
ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ กลุ่ม 1 1/2563 16.67 4.17 8.33 12.50 20.83 12.50 8.33 12.50 - - 4.17 24 20 
ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ กลุ่ม 2  1/2563 28.00 12.00 4.00 12.00 28.00 12.00 - 4.00 - - - 25 24 
ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง กลุ่ม 1 1/2563 11.11 33.33 22.22 22.22 11.11 - - - - - - 9 9 
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก กลุ่ม 1 1/2563 11.76 17.65 29.41 11.76 17.65 - - - - - 11.76 17 15 
ปก.324 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง กลุ่ม 1  1/2563 - - 100.00 - - - - - - - - 1 1 
ปก.348 ปรัชญากฎหมาย  1/2563 16.67 5.56 16.67 16.67 27.78 - - - - - - 18 18 
ปก.369  เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ กลุ่ม 1  1/2563 13.33 33.33 20.00 20.00 6.67 - - - - - 6.67 15 14 
ปก.388 จีนร่วมสมัย  1/2563 21.43 21.43 10.71 25.00 17.86 3.57 - - - - - 28 28 
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รหัส/ชื่อวิชา ภาค 
ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U w ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ปก.388  ญี่ปุ่นร่วมสมัย  1/2563 80.00 - 20.00 - - - - - - - - 5 5 
ปก.398 เศรษฐกิจการเมืองของกลุ่มประเทศรัฐสวัสดิการ  1/2563 16.67 33.33 22.22 16.67 11.11 - - - - - - 18 18 
ปก.438 สัมมนาทางปรัชญา  1/2563 33.33 33.33 33.33 - - - - - - - - 3 3 
ปก.439 กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  1/2563 - 18.52 14.81 14.81 7.41 - 7.41 - - - - 27 27 
ปก.449 การพัฒนาชนบทและเมือง  1/2563 12.90 29.03 45.16 - 12.90 - - - - - - 31 31 
ปก.458 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา  1/2563 37.50 12.50 - - 37.50 - 12.50 - - - - 8 8 
ปก.468 สัมมนาประเด็นสำคัญระดับโลก  1/2563 50.00 - 25.00 25.00 - - - - - - - 4 4 
ปก.367 หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กลุ่ม 1 1/2563 38.89 44.44 5.56 11.11 - - - - - - - 18 18 
ปก.502 ภาคนิพนธ์ 2  1/2563 28.57 18.37 16.33 14.29 - - - - - - - 49 49 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน  2/2563 4.84 19.35 19.35 33.87 19.35 - 1.61 1.61 - - - 60 59 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาน กลุ่ม 1 2/2563 65.5 27.5 1 - - - - 3.45 - - - 29 28 
มธ.104 การคิด การอ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่ม 
2 

2/2563 
42.86 37.14 17.14 - - - 2.86 - - - - 35 35 

มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1  2/2563 2.94 8.82 29.41 44.12 8.82 2.94 - - - - - 34 33 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2 2/2563 - 5.26 5.26 36.84 31.58 10.53 5.26 - - - - 19 17 
มธ.100 พลเมืองกับการแก้ใขปัญหา กลุ่ม 1 2/2563 68.97 24.14 3.45 - - - - 3.45 - - - 29 28 
มธ.100 พลเมืองกับการแก้ใขปัญหา กลุ่ม 2  2/2563 72.00 24.00 4.00 - - - - - - - - 25 25 
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง 2/2563 20.31 59.38 15.63 - - - - 3.13 - - 1.56 64 61 
ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน 2/2563 10.94 10.94 12.50 20.31 25.00 9.38 6.25 1.56 - - 3.13 64 61 
ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม ่ 2/2563 45.83 35.42 18.75 - - - - - - - - 48 48 
ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร ์กลุ่ม 1 

2/2563 
13.64 13.64 40.91 27.27 4.55 - - - - - - 22 22 

ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับปรัชญา การเมือง และ
เศรษฐศาสตร ์กลุ่ม 2  

2/2563 
28.00 12.00 36.00 8.00 12.00 - - - - - 4.00 25 24 

ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 กลุ่ม 1  2/2563 25.00 20.00 10.00 5.00 20.00 20.00 - - - - - 20 20 
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รหัส/ชื่อวิชา ภาค 
ร้อยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U w ลงทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 กลุ่ม 2 2/2563 15.38 15.38 15.38 26.92 19.23 3.85 - - - - 3.85 26 25 
ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น 2/2563 12.50 6.25 25.00 12.50 9.38 18.75 6.25 3.13 - - 6.25 32 29 
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล 2/2563 3.13 3.13 3.13 43.75 15.63 9.38 21.88 - - - - 32 32 
ปก.222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง  2/2563 2.00 16.00 32.00 16.00 22.00 2.00 4.00 - - - 6.00 50 47 
ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย 2/2563 2.13 6.38 17.02 34.04 21.28 8.51 10.64 - - - - 47 47 
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง  2/2563 6.67 6.67 20.00 33.33 26.67 - -- -  - 6.67 15 14 
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก 2/2563 12.50 31.25 12.50 25.00 18.75 - - - - - - 16 16 
ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบื้องต้น 2/2563 18.75 25.00 25.00 25.00 6.25 - - - - - - 16 16 
ปก.324  การเมืองโลก  2/2563 40.91 18.18 27.27 9.09 4.55 - - - - - - 22 22 
ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์  2/2563 33.33 - - 26.67 26.67 6.67 - - - - 6.67 15 14 
ปก.325 สิทธิมนุษยชน  2/2563 27.27 36.36 18.18 9.09 4.55 4.55 - - - - - 22 22 
ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน  2/2563 - 25.00 50.00 - - - - - - - 25.00 4 3 
ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย  2/2563 25.00 62.00 - 12.50 - - - - - - - 8 8 
ปก.346 สุนทรีศาสตร์และปรัชญาศิลปะ 2/2563 33.33 33.33 33.33 - - - - - - - - 3 3 
ปก.349 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย กลุ่ม 1  

2/2563 
25.00 58.33 16.67 - - - - - - - - 12 12 

ปก.386 ศิลปะกับสังคม 2/2563 17.39 43.48 32.61 2.17 - - - 2.17 - - 2.17 46 44 
ปก.396 อาเซียนศึกษา 2/2563 8.00 20.00 24.00 28.00 12.00 - - 4.00 - - 4.00 25 23 
ปก.501 ภาคนิพนธ์ 1 2/2563 47.83 47.83 - 4.35 - - - - - - - 23 23 



 
60 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

2. การประเมินตัวบ0งช้ี 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
4.1 สาระของรายวิชา  

   ในหลักสูตร  
     (ตัวบ0งช้ี 5.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค0าเปLาหมาย 
  1. หลักสูตรออกแบบเนื้อหาของหลักสูตรและสาระในรายวิชาให<มีองค@ความรู<ในเชิงสหวิทยาการและ

สอดคล<องกับแนวทาง GREATS ของมหาวิทยาลัย 

  2. หลักสูตรปรับปรุงเนื้อหาให<ทันสมัยก<าวทันความก<าวหน<าทางวิชาการและสอดคล<องกับความ

ต<องการของผู<ใช<บัณฑิต 

ตัวบ%งชี ้
ผลการดำเนินงาน ค%าเป7าหมาย 

ป; 2563 ป; 2559 ป; 2560 ป; 2561 ป; 2562 ป; 2563 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 2 2 2 2 2 

 
1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
    1.1 มีระบบกลไก  
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร@ มีระบบและกลไกใน

การออกแบบหลักสูตรให<สอดคล<องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และใช<ระบบกลไกในการพัฒนา

หลักสูตรภายใต<แผนยุทธศาสตร@ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ของมหาวิทยาลัยซ่ึงมุeงเน<นผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณสมบัติ GREATS โดยหลักการออกแบบหลักสูตร มุeงเน<นผลิตบัณฑิตที่มีความรู<ความสามารถใน

เชิงสหวิทยาการ ตลอดจนมีความสามารถในการประยุกต@ความรู<ไปใช<ในทางปฏิบัติ รวมถึงผลิตบัณฑิตท่ี

มีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ@และจิตสำนึกตeอสังคม 

          บัณฑิตที่มี 6 คุณลักษณะสำคัญสำหรับการเปkนผู<นำที่จะประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 

ตามแนวคิดของ “GREATS” 

          G (Global Mindset)  : ทันโลก ทันสังคม เทeาทันการเปล่ียนแปลงของโลกในมิติตeางๆ  

          R (Responsibility)  : มีสํานึกรับผิดชอบอยeางยั ่งยืน ตeอตนเอง บุคคลรอบข<าง สังคมและ

ส่ิงแวดล<อม  

           E (Eloquence)  :  สามารถส่ือสารอยeางสร<างสรรค@ และทรงพลัง มีทักษะสุนทรียะสนทนา   

           A (Aesthetic Appreciation) : ซาบซ ึ ้ ง ในความงาม ค ุณค e าของศ ิลปะ ดนตร ี  และ

สถาปÑตยกรรม  

           T (Team Leader) :  ทํางานรeวมกับผู<อ่ืนได<ท้ังในบทบาทผู<นํา และบทบาททีม   

           S (Spirit of Thammasat) :  มีจิตวิญญาณความเปkนธรรมศาสตร@ ความเชื่อมั ่นในระบอบ

ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพยอมรับในความเห็นท่ีแตกตeางและตeอสู<เพ่ือความเปkนธรรม 
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ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
          หลักสูตรใช<ระบบกลไกตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในการแตeงตั้งอาจารย@ผู<รับผิดชอบ

หลักสูตร เพื่อดำเนินการบริหารจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรให<เปkนไปตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

ลำดับ เอกสารแนบ 
4-1 แผนผังระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
 1.2 มีการนำระบบกลไกไปสู0การดำเนินงาน 
          หลักสูตรมีการนำระบบกลไกไปดำเนินงานโดยแตeงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร 

มีหน<าท่ีกำกับดูแลงานวิชาการหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให<มีประสิทธิภาพทั้งทางวิชาการและทักษะ

การปฏิบัติ เพ่ือให<สอดคล<องกับความต<องการของสังคมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให<มีคุณภาพ 

สอดคล<องกับปรัชญาและวัตถุประสงค@ของหลักสูตร 
 

ลำดับ เอกสารแนบ 
4-2 คำสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง แตDงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร 

   

 1.3 มีการประเมินกระบวนการ 
               หลักสูตรมีการกำหนดให<อาจารย@ผู<รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 10 ทeาน ทำแบบประเมิน

ในประเด็น “การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร” ซึ่งได<คะแนนเฉลี่ยอยูeในเกณฑ@มาก

ที่สุด โดยเนื้อหาวิชา มีความสอดคล<องกับ จำนวนหนeวยกิต มีคeาเฉลี่ยมากที่สุดเทeากับ 4.34 ดังตาราง

ตeอไปน้ี  
 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

ป; 2563 
(1)  การกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติ สFงเสริมใหIเกิดการพัฒนาความรูIและ

ทักษะ 

4.5 

(2)  การแสดงผลลัพธPการเรียนรูIของหลักสูตร มีความทันสมัยและสอดคลIองกับความ

ตIองการของผูIใชIบัณฑิต 

4.4 

(3)  เนื้อหาวิชา มีความสอดคลIองกับ ชื่อวิชา 4.4 

(4)  เนื้อหาวิชา มีความสอดคลIองกับ จำนวนหนFวยกิต 3.9 

(5)  เนื้อหาระหวFางรายวิชา มีความตFอเนื่อง เชื่อมโยงกัน 4.6 

(6)  เนื้อหาวิชาในหลักสูตร เหมาะสมกับ ระดับการศึกษาของหลักสูตร 4.6 

(7)  การลำดับกFอนหลังของรายวิชามีความเหมาะสม เอื้อตFอการใหIมีพื้นฐานความรูI

ในการเรียนรายวิชาตFอยอด 

4.4 

(8)  เนื้อหาวิชาไดIเนIนความรูI ทฤษฎี ที่มีความซับซIอนของสาขาวิชา 4.2 

(9)  เนื้อหาวิชาในรายวิชาศึกษาทั่วไป ไดIเนIนการเตรียมนักศึกษาออกสูFโลกแหFงการ

 ดำรงชีวิต 

4.1 

ค%าเฉลี่ยรวม 4.34 
         

     



 
63 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
 นอกจากน้ี หลักสูตรให<นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตeอเน้ือหาสาระรายวิชาในหลักสูตรและการ

ดำเนินงานของหลักสูตร ซึ่งได<คะแนนเฉลี่ยรวมอยูeในเกณฑ@มาก เทeากับ 4.01 โดยนักศึกษาเห็นวeาเห็น

ด<วยมากที่สุดเรื่อง หลักสูตรเนื้อหาวิชา มีความสอดคล<องกับ ชื่อวิชา มีคeาเฉลี่ยเทeากับ 4.15 ดังตาราง

ตeอไปน้ี 
 

เนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรและการดำเนินงานของหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

ป; 2563  
(1) การกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติ สFงเสริมใหIเกิดการพัฒนาความรูIและ

ทักษะ 

3.92 

(2) การแสดงผลลัพธPการเรียนรูIของหลักสูตร มีความทันสมัยและสอดคลIองกับความ

ตIองการของผูIใชIบัณฑิต 

4.02 

(3) เนื้อหาวิชามีความสอดคลIองกับ ชื่อวิชา 4.20 

(4) เนื้อหาวิชามีความสอดคลIองกับ จำนวนหนFวยกิต 4.05 

(5) เนื้อหาระหวFางรายวิชามีความตFอเนื่อง เชื่อมโยงกัน 3.95 

(6) เนื้อหาวิชาในหลักสูตรเหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 4.15 

(7) การลำดับกFอนหลังของรายวิชามีความเหมาะสมเอื้อตFอการใหIมีพื้นฐานความรูIใน

การเรียนรายวิชาตFอยอด 

3.95 

(8) เนื้อหาวิชาไดIเนIนความรูI ทฤษฎี ที่มีความซับซIอนของสาขาวิชา 4.19 

(9) เนื้อหาวิชาในรายวิชาศึกษาทั่วไป ไดIเนIนการเตรียมนักศึกษาออกสูFโลกแหFงการ

ดำรงชีวิต 

3.69 

ค%าเฉลี่ยรวม 4.01 
 

ลำดับ เอกสารแนบ 
4-3 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยNตDอการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   

ประจำปOการศึกษา 2563 

4-4 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยNตDอการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

ประจำปOการศึกษา 2563 

4-5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตDอเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรแลtการดำเนินงานของหลักสูตร 

ประจำปOการศึกษา 2563 

4-6 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตDอเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรและการดำเนินงานของ
หลักสูตร ประจำปOการศึกษา 2563 

 

 

 



 
64 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
   1.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
        หลักสูตรได<สรุปข<อคิดเห็นจากการประเมินความพึงพอใจตeอสาระรายวิชาในหลักสูตร และ

การดำเนินงานของหลักสูตรในปâ 2563  ของอาจารย@ผู <รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษา จากน้ัน

หลักสูตรจัดประชุมวางแผนและพัฒนาหลักสูตร  
 

ลำดับ เอกสารแนบ 
4-7 รายงานการประชุมหลักสูตร  

 

2. การปรับปรุงหลักสูตรใหQทันสมัยตามความกQาวหนQาในศาสตรTของสาขาวิชา 
   2.1 มีระบบกลไก 
        หลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรให<ทันสมัยตามความก<าวหน<าทางวิชาการ โดยจัดทำทุกๆ 5 ปâ 

ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ดังแผนภาพ ซึ่งหลักสูตรได<ปรับปรุงครั้งลeาสุดและใช<งานในปâ

การศึกษา 2561 อยeางไรก็ตาม ทางหลักสูตรเล็งเห็นวeาหลักสูตรควรมีเนื ้อหาทันสมัย ก<าวทัน

ความก<าวหน<าทางวิชาการและสอดคล<องกับความต<องการของผู<ใช<บัณฑิตอยูeเสมอ หลักสูตรจึงแตeงต้ัง

คณะทำงานเพื่อพิจารณาเนื้อหาของหลักสูตร สำหรับเตรียมความพร<อมในการปรับปรุงหลักสูตรรอบ

ตeอไป 



 
65 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 

 
 

 



 
66 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
   2.2 มีการนำระบบกลไกไปสู0การดำเนินงาน 
         หลักสูตรมีการนำระบบกลไกไปสูeการดำเนินงาน โดยมีการเตรียมความพร<อมเนื้อหารายวิชา

ในหลักสูตรให<ทันสมัย สามารถนำความรู<ไปประยุกต@ใช<และตอบสนองความต<องการของตลาดแรงงาน 

รายละเอียดดังน้ี 

1.โครงสรQางหลักสูตร 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 (เดิม) หลักสูตร พ.ศ. 2561 (ใหม)่ 

2) วิชาเฉพาะ           90  หน่วยกิต 
2.1) หมวดวิชาบังคับ  30  หน่วยกิต 
ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา                                         
ปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง                                         
ปก.200 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค 
ปก.201 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและ

กฎหมายมหาชน                 
ปก.202 ปรัชญาสังคมและการเมือง                                         
ปก.203 การเมืองและการปกครองของประเทศ

ไทยสมัยใหม ่              
ปก.204  รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองใน

สังคมสมัยใหม ่               
ปก.205 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 1 
ปก.210 การอ่านและเขียนทางวิชาการ 2                                      
ปก.300 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสังคม                                   

2) วิชาเฉพาะ                90  หน่วยกิต 
2.1) หมวดวิชาบังคับ       27  หน่วยกิต 
ปก.100  ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา                                         
ปก.101  ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง                                         
ปก.102  เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน                                           
ปก.103  เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน                                          
ปก.200  ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายและกฎหมาย

มหาชน                 
ปก.201  ปรัชญาสังคมและการเมือง                                         
ปก.202  การเมืองและการปกครองของประเทศไทย

สมัยใหม ่              
ปก.203  รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคม

สมัยใหม ่                
ปก.204  ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับปรัชญา การเมือง และ

เศรษฐศาสตร ์      
 

2.2) วิชาบังคับเลือก  24 หน่วยกิต 
      (เลือก 2 ใน 3 สาขา) 
สาขาปรัชญา 
ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น                                          
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล                     
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก                                         
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก                                    
สาขาการเมืองและกฎหมาย 
ปก.222  ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับกฎหมาย

ปกครอง                           

2.2) วิชาบังคับเลือก 30 หน่วยกิต  
       (เลือก 2 ใน 3 สาขา) 
สาขาปรัชญา 
ปก.220 จริยศาสตร์เบื้องต้น                                          
ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล                                         
ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก                              
ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก                                         
ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบื้องต้น                                   
สาขาการเมือง กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน 
ปก.222  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง                           
ปก.223  ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย 



 
67 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
ปก.223  ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรม

ของไทย                          
ปก.322 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทยีบ 
ปก.323 การเมืองโลก 
สาขาเศรษฐศาสตร ์
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง                                         
ปก.225 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติใน

เศรษฐศาสตร ์                 
ปก.324 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง 
ปก.325 ประวัติศาสตร์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร:์ 

จากสมิธถึงยุคปัจจุบัน  

ปก.323 กรอบการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ  
ปก.324 การเมืองโลก                                                     
ปก.325 สิทธิมนุษยชน                                                           
 สาขาเศรษฐศาสตร ์
ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง                                         
ปก.225 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง                                         
ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์                 
ปก.331 เศรษฐมิติพื้นฐาน                                                     
ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย                                                  

2.3) วิชาบังคับนอกคณะ  3  หน่วยกิต 
สษ.217 การฟังและการพูดด้านวิชาการ                                         

2.3) วิชาบังคับหมวดภาษา  9 หน่วยกิต 
ปก.230 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  
ปก.231 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                       
ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ                   

2.4) วิชาเลือก  27  หน่วยกิต 
สาขาปรัชญา 
ปก.336  ญาณวิทยาเบื้องต้น 
ปก.337  อภิปรัชญาเบื้องต้น  
ปก.338  สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ                                     
ปก.339  รากฐานทางปรัชญาของความเป็น

สมัยใหม ่                        
ปก.346  ปรัชญากฎหมาย   
ปก.436 ความยุติธรรมระดับโลก  
ปก.437 ปรัชญาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ปก.438 สัมมนาประเด็นทางปรัชญา                                         
ปก.468 ปรัชญาสตรี    
ปก.466 ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยเพศสภาพ

และเพศวิถ ี  
ปก.467 สัมมนาประเด็นสำคัญระดับโลก                                                    

2.4) วิชาเลือก  15  หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อย 5 วิชา 
ปก.346  สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ                                     
ปก.347  รากฐานทางปรัชญาของความเป็นสมัยใหม ่                         
ปก.348  ปรัชญากฎหมาย                                                    
ปก.349  ความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 
ปก.356  การเมืองกับศาสนา                                                    
ปก.357  ความคิดทางการเมือง: จากเพลโตถึงยุคปัจจุบัน                 
ปก.358  ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ                             
ปก.359  เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ                                       
ปก.366  การบริหารรัฐกิจและการศึกษาองค์การปก.498 

เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน                               
ปก.499  ปรัชญาวิทยาศาสตร์                                                     
ปก.546  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการประยุกต ์                        
ปก.547  การพัฒนาเมืองและชนบท                                             
ปก.548 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น   
                                                        



 
68 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
2.5) ภาคนิพนธ ์  6  หน่วยกิต 
ปก.501 ภาคนิพนธ ์1 (3 หน่วยกิต) 
ปก.502 ภาคนิพนธ ์2 (3 หน่วยกิต) 

2.5) ภาคนิพนธ์และการฝึกปฏิบัต ิ 9  หน่วยกิต 
ปก.500 การฝึกปฏิบัติงาน (3 หน่วยกิต) 
ปก.501 ภาคนิพนธ ์1 (2 หน่วยกิต) 
ปก.502 ภาคนิพนธ ์2 (4 หน่วยกิต) 

 3) เลือกเสร ี    6    หน่วยกิต 3) เลือกเสร ี    6       หน่วยกิต 
         

ลำดับ เอกสารแนบ 
4-8 รายงานสรุปผลการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรN  

 

     2.3 มีการประเมินกระบวนการ 
          หลักสูตรได<จัดประชุม เพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรที่ได<จาก

เพื่อนำมาปรับปรุงแก<ไขหลักสูตรตeอไป ซึ่งในปâการศึกษา 2563 มีการประชุมหลักสูตรพิจารณาการแก<ไข

รายละเอียดหลักสูตรในประเด็นที่ไมeกระทบโครงสร<าง 1 ครั้ง คือ การขอเพิ่มรายวิชา ปก.550 รัฐสวัสดิการ

การศึกษาในภาพยนตร@โลก และปก.551 เศรษฐศาสตร@วeาด<วยความย่ังยืน ในหมวดวิชาเลือก 
 

   2.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
        หลักสูตร ได้นำข้อเสนอแนะการแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรในประเด็นที่ไม่กระทบโครงสร้าง 1 คร้ัง 
คือ การขอเพ่ิมรายวิชา ปก.550 รัฐสวัสดิการการศึกษาในภาพยนตร์โลก และปก.551 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย
ความย่ังยืน ในหมวดวิชาเลือก เข้าพิจารณาเพ่ือให้กรรมการบริหารหลักสูตร ดำเนินการต่อไป 
 

ลำดับ เอกสารแนบ 
4-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร  
4-10 การแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรในประเด็นที่ไม่กระทบโครงสร้าง  

4.2 การวางระบบผูQ 
สอนและกระบวน 
การจัดการเรียน 
การสอน  

   (ตัวบ0งช้ี 5.2) 

ค0าเปLาหมาย 
   1. หลักสูตรมีระบบกลไกในการกำหนดอาจารย@ผู<สอนตามคุณวุฒิและความชำนาญในเนื้อหา นำไปสูe

กระบวนการวางระบบผู<สอนและการเรียนการสอน มีการประเมินปรึกษาหารือเพื่อแก<ไขปรับปรุง และ

พัฒนาอยeางตeอเน่ือง 

   2. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกำกับ ติดตามและตรวจสอบ การจัดการเรียนการสอนให<

สอดคล<องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหeงชาติ 

   3. หลักสูตรมีการวางแผนและมีกระบวนการสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ กับการ

วิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 

ตัวบ%งชี ้
ผลการดำเนินงาน ค%าเป7าหมาย

ป;2563 2559 2560 2561 2562 2563 
5.2 การวางระบบผูIสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 3 3 

 

1. การพิจารณากำหนดผูQสอน 

   1.1 มีระบบกลไก 
         1.1.1 หลักสูตรมีระบบกลไกในการกำหนดอาจารย@ผู<สอนตามคุณวุฒิและความรู<ความชำนาญใน

เนื้อหาวิชาที่สอนตลอดจนประสบการณ@ทำงาน รวมถึงผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของผู<สอน โดยมีการ

กำหนดตรวจสอบและแก<ไขแผนการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย@ประจำหลักสูตร จากน้ัน

คณะกรรมการดำเนินงานของหลักสูตรกำหนดอาจารย@ผู<สอนในแตeละรายวิชาแล<วแจ<งอาจารย@ผู<รับผิดชอบให<

ตรวจสอบความถูกต<องพร<อมทั้งมอบหมายภาระการสอน ทั้งนี้ระบบและกลไกในการจัดอาจารย@ผู<สอน 

รวมถึงข้ันตอนการสอน การประเมินการสอนและการพิจารณาผลการเรียนดังแสดงในแผนภาพ 
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ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
 1.1.2 ในรายวิชาที่มีผู<ทรงคุณวุฒิภายนอกรeวมสอน ผู<ประสานงานรายวิชานั้นจะต<องดำเนินการ

จัดสeงประวัติและผลงานทางวิชาการของผู<ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับรายวิชา

ที่สอน ทั้งนี้มีข<อตกลงวeาวิชาที่เปäดใหมeหรือมีอาจารย@ผู<สอนใหมe สามารถเชิญวิทยากรได<ไมeเกิน 24 

ชั่วโมง (8 ครั้ง) และผู<สอนต<องเข<ารeวมฟÑงการสอนของวิทยากรทุกครั้ง สeวนวิชาที่เคยสอนเดิม สามารถ

เชิญวิทยากรได<ไมeเกิน 12 ช่ัวโมง (4 คร้ัง) 

1.1.3 ในกรณีที่มีอาจารย@ลาออกหรือลาศึกษาตeอ และอาจารย@ประจำมีความเชี่ยวชาญ สามารถ

รับผิดชอบสอนแทนในรายวิชาของอาจารย@ที่ลาออกหรือลาศึกษาตeอนั้นได< แตeอาจารย@มีภาระงานสอน

มากเกินไป ทางหลักสูตรมีระบบกลไกในการหาผู<สอนทeานอื่น โดยเวียนบันทึกสอบถามความประสงค@

ในการเปkนผู<บรรยาย โดยท้ังน้ีต<องจัดสeงประวัติและผลงานทางวิชาการเพ่ือใช<พิจารณาประกอบด<วย ซ่ึง

ในปâการศึกษา 2/2562 มีอาจารย@ศิริศักด์ิ พูลสวัสด์ิ ลาศึกษาตeอจำนวน 1 คน 

1.1.4 ในกรณีรับอาจารย@ใหมeคณะกรรมการดำเนินงานจะมีการประชุมหารือเพื่อกำหนดภาระ

งานสอน จากน้ันผู<บริหารปฐมนิเทศและมอบหมายภาระงานสอน  

  1.2 มีการนำระบบกลไกไปสู0การปฏิบัติ/ดำเนินงาน  
       1.2.1 หลักสูตรมีการนำระบบกลไกไปสูeการดำเนินงานโดยในปâการศึกษา 2563 มีการกำหนด

ผู<สอนตามกลุeมวิชาของหลักสูตร ได<แกe กลุeมวิชาพื้นฐานสหวิทยาการ กลุeมวิชาภาษา กลุeมวิชาฝêก

ประสบการณ@ภาคปฏิบัติและภาคนิพนธ@ รวมท้ังวิชาเลือก โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

              (1) ให<อาจารย@ตรวจสอบความถูกต<องของรายวิชาที่เปäดสอนและดำเนินการมอบหมาย

ภาระงานสอนให<แกeอาจารย@ท่ีรับผิดชอบรายวิชาตeางๆ 
 
ลำดับ เอกสารแนบ 
4-11 บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง ขอมอบหมายภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
4-12 บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง ขอมอบหมายภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 

(2) มีการจัดอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการ
เรียนการสอนสูงสุด หลักสูตรมีการกำหนดการเปิดรายวิชา โดยการตั้งเกณฑ์จำนวนนักศึกษา เช่น อาจารย์
ประจำ รายวิชานั้นจะเปิดได้ต้องมี นักศึกษาลงทะเบียน 5 คน หรือ รายวิชาที่มีวิทยากรมากกว่า 50%  
อย่างน้อยต้อง 15 คน เป็นต้น ท้ังน้ีหากมีความจำเป็นต้องเปิดต้องเข้ากรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
        1.2.2 หลักสูตรดำเนินการพิจารณาหาผู<ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งจะเปkนอาจารย@พิเศษรeวมสอนใน

รายวิชาตeางๆ โดยผeานการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานประจำหลักสูตร ทั้งนี้ ในกรณีเปkน

รายวิชาซึ่งไมeมีอาจารย@ประจำของหลักสูตรสอนได<จะเชิญวิทยากรทั้งรายวิชา แตeเปkนวิทยากรภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร@ 
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ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
 

ลำดับ เอกสารแนบ 
4-13 หนังสือเชิญบรรยายรายวิชาตDางๆ  

 

      1.2.3 ในกรณีที ่อาจารย@ประจำหลักสูตรที่มีความเชี ่ยวชาญสามารถสอนแทนในรายวิชา ที่มี

อาจารย@ลาออกหรือลาศึกษาตeอได< แตeเนื่องด<วยอาจารย@มีภาระงานสอนมากเกินไป และเมื่อเวียน

สอบถามแล<วไมeมีอาจารย@ทeานอื่นแสดงความประสงค@เปkนผู <บรรยายหรือผู <ที ่มีความประสงค@ไมeมี

คุณสมบัติเหมาะสมในการสอน ทางหลักสูตรพิจารณาเชิญวิทยากรเพ่ือเปkนผู<สอนในรายวิชาดังกลeาว 
 

ลำดับ เอกสารแนบ 
4-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการเรื่องการเชิญอาจารยNผูZสอนภายนอก 

 
1.3  มีการประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินกระบวนการวางระบบผู้สอนและการเรียนการสอนจากท้ัง

ผู้สอนและผู้เรียน ในปีการศึกษา 2563 มีข้ันตอนการดำเนินงานดังน้ี 
1. หลักสูตรมีการสำรวจข้อมูลปัญหา/ข้อจำกัดสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดย
สำรวจจากอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรทุกคนผ่านระบบออนไลน์ ประเด็นท่ี
สำรวจได้แก่ ข้อจำกัดในการเรียนการสอน ด้านวิทยากร ด้านกิจการนักศึกษา สถานที่ คำร้อง 
การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น  

2. นำผลการสำรวจข้อมูลปัญหา/ข้อจำกัดสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหา  

3. นำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการจัดการ ยกตัวอย่าง ประเด็นนักศึกษขาด
ความรู้เร่ืองการเรียนข้ามหลักสูตร  

       หลักสูตรนำข<อมูลตeางๆ ข<างต<นเข<าหารือในที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร                

เพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและหาแนวทางแก<ไขปÑญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนา 
 
ลำดับ เอกสารแนบ 
4-15 รายงานประชุมหลักสูตรการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

 
1.4 มีการปรับปรุง / พัฒนากระบวนการประเมิน 

       เมื่อคณะกรรมการหลักสูตรประเมินการวางระบบผู้สอนและการเรียนการสอนแล้วพบปัญหา  
ได้ร่วมกันหาวิธีในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
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ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
2. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรูQ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
   2.1 มีระบบกลไก 
        2.1.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) 
และรายละเอียดของรายวิชาฝึกปฏิบัติ (มคอ.4) โดยกำกับให้อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา จัดทำมคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชาก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ลงในระบบ TQF Online 
ของสำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยและจัดส่งสำเนาเอกสารให้หลักสูตรเพ่ือรวบรวม 
        2.1.2 หลักสูตรมีระบบกลไกในการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน โดยกำกับให้
อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานรายวิชาจัดทำเค้าโครงการเรียนการสอน (Course Syllabus) และระบุ
วิธีการสอนและวิธีการประเมินผล ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
5 ด้าน ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาและจัดส่งให้หลักสูตรตามกำหนดเวลา 
  2.2 มีการนำระบบกลไกสู่การปฏิบัติ/ดำเนินการ 
       หลักสูตรได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
       2.2.1 การประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย รายวิชาที่เปิด
สอน อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับรายวิชา 
โดยเป็นการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  
       2.2.2 แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ตรวจสอบความถูกต้องของตารางวิชาท่ีเปิดสอน       
       2.2.3 หลักสูตรที่ท่าพระจันทร์แจ้งจัดการเรียนการสอนให้สำนักทะเบียนจดรายชื่อวิชา เพื่อเปิด
ให้นักศึกษาลงทะเบียน พร้อมทั้งประสานเรื่องห้องเรียน ในกรณีห้องเรียนวิทยาลัยสหวิทยาการไม่
สามารถรองรับได้ สำหรับหลักสูตรที่ศูนย์ลำปางดำเนินการแจ้งการจัดการเรียนการสอนให้ฝ่ายบริการ
วิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อประกาศให้นักศึกษาจดทะเบียน และแจ้งงาน
อาคารสถานท่ีและยานพาหนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพ่ือกำหนดห้องบรรยาย       
       2.2.4 แจ้งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาให้จัดทำ มคอ.3 มคอ.4  และเค้าโครงการ
เรียนการสอน ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารให้หลักสูตรและได้มีการ
สำเนาแจกนักศึกษาในคาบแรกของรายวิชาเพื่อให้ทราบรายละเอียดก่อนการเรียนในส่วนของรายวิชาท่ี

มีการจัดการเรียนการสอนหลายกลุ่ม หลักสูตรจะมีการควบคุมมาตรฐานโดยการจัดทำและใช้เค้า
โครงการบรรยายชุดเดียวกัน โดยมีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มให้มีรูปแบบที่เหมือนกันตามท่ี
กำหนดในเค้าโครงการบรรยายและใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน 
 
ลำดับ เอกสารแนบ 
4-16 เค้าโครงการบรรยายทุกวิชา   
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2.2.5 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
  ภาคเรียนท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
  ภาคเรียนท่ี 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 
       ในหลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติ ดังน้ี  

   ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนรายวิชา ปก.500 การฝึกปฏิบัติงาน 
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นรายวิชาที่มีจุดมุ่งหมายให้
นักศึกษาฝึกทักษะการปฏิบัติงานในองค์กร เรียนรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์ การปรับตัวในการทำงานร่วมกับ
บุคคลอื่น รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ 
เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ภายใต้กระบวนการดำเนินโครงการซึ่งมีการจัด
สัมมนา และจัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน  

แผนการจัดการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการฝึกประสบการณ์มีรายละเอียดดังน้ี 
1.  สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ในประเด็นความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการฝึกปฏิบัติงาน เช่น การจัดอบรมทักษะการทำงาน
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word การจัดอบรมการนำเสนองานด้วย
รูปแบบ Infographic  

2. นำผลการสำรวจเสนอต่อที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื ่อพิจารณาจัดทำ
รายละเอียดของโครงการ 

3.  ดำเนินการจัดโครงการ 
4.  ประเมินผลหลังส้ินสุดการจัดอบรม 
5.  นำผลประเมินรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
6.  ปรับปรุงแนวทางในการจัดโครงการสำหรับปีการศึกษา 2564 

 

ลำดับ เอกสารแนบ 
4-17 คู่มือ ปก.500 การฝึกปฏิบัติงาน 

       
       2.2.6 แจ้งอาจารย์ให้ส่งข้อสอบและผลคะแนนตามกรอบเวลา โดยดำเนินการส่งผลสอบไล่ผ่าน
ระบบออนไลน์ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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2.3 มีการประเมินกระบวนการ 
      หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้  
(มคอ.3/มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2563 ดังน้ี 
      2.3.1 วัดผลและประเมินตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ โดยจำแนกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 
              (1) ให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ลงในระบบ TQF ของสำนักทะเบียนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
จัดส่งสำเนาเอกสารเพื ่อรวบรวม   นอกจากนี้หลักสูตรจัดทำ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ ้นสุดปี
การศึกษา 
              (2) ประเมินผลการเรียนการสอนโดยสำรวจตามแบบฟอร์มของทางหลักสูตร 
 
ลำดับ เอกสารแนบ 
4-18 รายงานการประมวลผลแบบประเมินการสอนคณาจารย์และวิทยากรบรรยายพิเศษ ภาคเรียนที ่1  

ปีการศึกษา 2563 
4-19 รายงานการประมวลผลแบบประเมินการสอนคณาจารย์และวิทยากรบรรยายพิเศษ ภาคเรียนที ่2  

ปีการศึกษา 2563 
 

               (3) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยดำเนินการทวนสอบในแต่ละภาคการศึกษา 
เนื้อหาให้การดำเนินการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3-6) เป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดังแสดงในแผนภาพ 
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แผนผังกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธTผลการเรียนรูQของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โดยทวนสอบได<พิจารณาตามประเด็นดังตeอไปน้ี 

(1) ความสอดคล<องของวิธีการสอนและการประเมินผลกับผลการเรียนรู<ของบัณฑิตในแตeละด<าน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(2) ความเหมาะสมของสัดสeวนการให<คะแนน สำหรับข<อสอบและงานที่ได<รับมอบหมาย รวมถึง

การประเมินตัดเกรดท่ีสะท<อนผลการเรียนรู< 
 

 2.3.2 แจ<งผลประเมินการสอนให<อาจารย@ผู<รับผิดชอบรายวิชา 
 
ลำดับ เอกสารแนบ 
4-20 บันทึกแจZงผลประเมินการสอน 

  

       2.3.3 ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ@เกี่ยวกับเทคนิคการสอน รับทราบปÑญหาและความเห็น

เก่ียวกับการเรียนการสอนและรeวมเสนอแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

       2.3.4 อาจารย@ผู<สอนนำข<อสรุปจากการประชุมหารือไปปรับปรุงการเรียนการสอน ในปâการศึกษา

ถัดไป 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตรP 

แตFงตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ 

คัดเลือกรายวิชา 

ประกาศรายวิชาที่จะรับการทวนสอบฯ 
( ≥ 25 % ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา) 

ดำเนินการทวนสอบ
ฯ 

รายงานผลการทวนสอบ 

ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา 

รวบรวมรายช่ือ

วิชาที่เปeดสอนในปf

การศึกษาน้ันๆ 

เตรียมเอกสาร/หลักฐาน 
ประกอบการทวนสอบ 



 
76 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
       2.3.5 สรุปและรายงานผลการประชุมไปท่ีหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตeอไป 
 

  2.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลประเมิน  
        2.4.1 หลังจากหลักสูตรจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสรุปผล
การประเมินการจัดการเรียนการสอนแล้ว ทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุง/พัฒนากระบนการการจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะต่างๆ 

(1) กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ปรับปรุงวิธีการสอน
ให้ทันสมัยเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น การเรียนการ
สอนแบบ    e-learning และแบบ Active learning โดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้อาจารย์เข้าร่วม  
นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการจัดอบรมการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้              
เรื่อง การใช้ Line Official Account  แก่คณาจารย์เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการติดต่อส่ือสารภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ต่อไป 

(2) กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/
การประกอบอาชีพ โดยมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่าง
เรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ การประกอบอาชีพ  นอกจากน้ีหลักสูตรได้มีการ
เตรียมความพร้อมด้านการทำงานและการประกอบอาชีพโดยจัดการเรียนการอบรม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ทักษะ
การทำง านด ้ วย โปรแกรม  Microsoft Excel และ  Microsoft word for long 
document. และการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ทักษะการทำงานด้วย
โปรแกรม Infographic. ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยจากโครงการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
รายวิชา ปก.500 การฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 

 
ลำดับ เอกสารแนบ 
4-21 โครงการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิรายวิชา ปก.500 การฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 

 
3. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   3.1 มีระบบกลไก 
        หลักสูตร มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาระบุ
แผนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของรายวิชา
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ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ (มคอ.4) และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอนจะรายงานในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลดำเนินการ
ของรายวิชาฝึกประสบการณ์ (มคอ.6) 
         นอกจากนี้ หลักสูตรมีกลไกในการสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมเสริมในรายวิชาซึ่งเป็น
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้
กระบวนการ Active Learning  

3.2 มีการนำระบบกลไกไปสู่การดำเนินงาน 
         อาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร ได้ระบุแผนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไว้ในรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) 
และรายละเอียดของรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ (มคอ.4) และการจัดทำโครงการเสริมใน
รายวิชา เช่น การการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม จำนวน 1 วิชา  ได้แก่ รายวิชา มธ.
109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการ เรื่อง 
“กระบวนการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม : จากสินค้าชุมชนท้องถ่ินสู่ตลาดโลก” 

 

ลำดับ เอกสารแนบ 
4-22 เค้าโครง มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผู้ประกอบการ 

    
3.3 มีการประเมินกระบวนการ 
       หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยนำผลประเมินโครงการต่างๆ เข้าหารือในท่ี
ประชุมอาจารย์ โดยที่ประชุมเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเหมาะสมดีแล้ว และหลักสูตรจัด
โครงการได้หลากหลาย นอกจากนี้ที่ประชุมได้เสนอแนะให้มีการรวบรวมผลการดำเนินโครงการทั้งหมด 
เพื ่อสรุปภาพรวมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านต่างๆ ซึ ่งจะนำไปสู ่การ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

4.3 การประเมิน  
   ผูQเรียน  
  (ตัวบ0งช้ีท่ี 5.3) 
 
 
 
 
 

ค0าเปLาหมาย 
        หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหeงชาติ 

ตลอดจนมีการตรวจสอบและกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู<

ของนักศึกษาเพื่อเปkนประโยชน@ตeอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู<สอนและนำไปสูeการพัฒนาการ

เรียนรู<ของนักศึกษา 

ตัวบ%งชี ้
ผลการดำเนินงาน ค%าเป7าหมาย 

ป; 2563 ป; 2559 ป; 2560 ป; 2561 ป; 2562 ป; 2563 
5.3 การประเมินผูIเรียน 2 2 3 3 3 3 
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ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
 1 การประเมินผลการเรียนรูQตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

   1.1 มีระบบและกลไก 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผลการเร ียนร ู <ตามกรอบมาตรฐานคุณุว ุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหeงชาติ โดยกำหนดให<มีการกำหนดแผนการเรียนรู<ลงในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

และกำหนดให<มี Curiculum mapping ที่ชัดเจน ในการประเมินผลการเรียนรู<ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ (TQF) 5 ด<าน โดยกeอนการเรียนการสอน อาจารย@ประจำหลักสูตรควบคุมดูแลให<แตeละรายวิชา

จัดทำรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของฝêกประสบการณ@ภาคปฏิบัติ (มคอ.4) ให<ครบ

ทุกวิชา และแสดงการเขียนแผนการเรียนรู<ให<ชัดเจน สอดคล<องกับ มคอ.2 ระหวeางการเรียนการสอน 

กำหนดให<ผู<ประสานรายวิชาดำเนินการให<สอดคล<องกับ มคอ.3 และ มคอ.4 ดังแสดงในภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

หลักสูตรมีการกำหนดแผนการเรียนรูIลงในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) โดยกำหนดใหIมี Curiculum 

mapping ที่ชัดเจน ในการประเมินผลการเรียนรูIตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 5 ดIาน 

กFอนการเรียนการสอน อาจารยPประจำหลักสูตรควบคุมดูแลใหIแตFละรายวิชาจัดทำ           

 1. รายละเอียดของวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของฝxกประสบการณPภาคปฏิบัติ (มคอ.4)          

ใหIครบทุกวิชาและแสดงการเขียนใหIชัดเจน สอดคลIองกับ มคอ.2 และ  

2. เคIาโครงการบรรยาย 

ระหวFางการเรียนการสอน กำหนดใหIผูIสอน/ผูIประสานวิชาดำเนินการใหIสอดคลIองกับ             

มคอ.3  มคอ. 4 และเคIาโครงการบรรยาย 

อาจารยPประจำหลักสูตรควบคุมดูแล กำหนดใหIผูIสอน/ผูIประสานวิชาดำเนินการจัดทำรายงานผล

การดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของฝxกประสบการณPภาคปฏิบัติ 

(มคอ.6) ใหIสอดคลIองกับ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 ใหIแลIวเสร็จภายใน 60 วัน 

คณะกรรมการทวนสอบควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดที่มีความผิดปกติจะมีการทวนสอบ เชFน การ

ซักถามจากผูIสอน/ผูIประสานวิชาถึงสาเหตุและตIองผFานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
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ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
 

ลำดับ เอกสารแนบ 
4-23 บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง ขอความอนุเคราะหNจัดทำ มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 

2/2563 ในระบบ TQF Online ของมหาวิทยาลัย 

4-24 บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง ขอสDงตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 
        

1.2 มีการนำระบบกลไกไปสู0การปฏิบัติ 
        หลักสูตรได้นำเอาระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาใช้ โดยการกำหนดให้อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละรายวิชาจัดทำ
รายละเอียดของวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ (มคอ.4) และ เค้าโครงการ
บรรยายให้ครบทุกวิชาตามวันและเวลาที่กำหนดและ การเรียนการสอนกำหนดให้ผู้สอน/ผู้ประสานรายวิชา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยในปีการศึกษา 2563 ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการ
กำหนดรายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ ครบทั้ง 5 ด้าน โดยรายงานเป็นสัดส่วนร้อยละของคะแนน 
จากการทดสอบย่อย การบ้าน การนำเสนองาน งานที่ได้รับมอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การตอบคำถามของนักศึกษาในช้ันเรียนการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
         ในวันแรกของการเปิดรายวิชา อาจารย์ผู้สอนแจกเค้าโครงรายวิชาให้แก่นักศึกษาพร้อมทั้งอธิบาย
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ รวมท้ังกระบวนการในการตัดเกรดแก่นักศึกษาอย่างชัดเจน จากน้ันอาจารย์
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ หากมีการปรับแก้ไข
เกณฑ์การประเมิน อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทำเค้าโครงการบรรยายฉบับแก้ไขเพื่อแจกแก่นักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนจะต้องประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาตามเกณฑ์ท่ีระบุในเค้าโครงการบรรยายของรายวิชาน้ัน      
 

  1.3 มีการประเมินกระบวนการ 
       หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการดำเนินงานด้านการประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยการหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการหลักสูตรในประเด็นดังน้ี 

(1) การแจ้งเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษาทราบต้ังแต่แรก 
(2) การประเมินผลการเรียน มีการให้ค่าน้ำหนักท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา 
(3) การประเมินผลการเรียน มีการใช้เครื ่องมือที ่หลากหลาย เช่น ข้อสอบ การบ้าน         
สอบปากเปล่า สักเกตพฤติกรรม ทักษะการปฏิบัติ ฯลฯ 

(4) การประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุ่ม (Section) ได้มาตรฐานเดียวกัน 
(5) ท่ีมาของคะแนนท่ีใช้ในการตัดเกรดมีความชัดเจน 
(6) เกรดมีการกระจาย 

 
 



 
80 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
   1.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการประเมิน 

           หลักสูตรกำกับให้ผู ้สอน/ผู้ประสานรายวิชาดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการตัดเกรดให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่แจ้งแก่นักศึกษาตั้งแต่แรกหากในระหว่างการเรียนการสอนมีการปรับเปลี่ยน

เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรดต้องแจ้งแก่นักศึกษาให้ทราบล่วงหน้า และจัดส่งมคอ.3 มคอ.4 
และเค้าโครงรายวิชาใหม่ให้แก่หลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเขียนคำร้อง เพ่ือ
สอบถามคะแนนและเกณฑ์การตัดเกรดจากอาจารย์ผู้สอนได้  

 

2.  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
2.1 มีระบบและกลไก 
      หลักสูตรมีระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยกำหนด

กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแผนผังดังน้ี 
แผนผังกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธTผลการเรียนรูQของนักศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตรP 

แตFงตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ 

คัดเลือกรายวิชา 

ประกาศรายวิชาที่จะรับการทวนสอบฯ 
( ≥ 25 % ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา) 

ดำเนินการทวนสอบ
ฯ 

รายงานผลการทวนสอบ 

ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา 

รวบรวมรายช่ือ

วิชาที่เปeดสอนในปf

การศึกษาน้ันๆ 

เตรียมเอกสาร/หลักฐาน 
ประกอบการทวนสอบ 
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ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
 หลักสูตรแตeงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู<ของนักศึกษาดำเนินการทวน

สอบและรายงานผลการทวนสอบให<คณะกรรมการอาจารย@ประจำหลักสูตรเพื่อนำไปปรับปรุงและ

พัฒนา 
 

2.2 มีการนำระบบกลไกไปสู0การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
     หลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู<ของนักศึกษาโดยมีกระบวนการดังตeอไปน้ี 

(1) แตeงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ ประเมินผลการเรียนรู<ของ

นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

(2) คณะกรรมการฯคัดเลือกรายวิชาที ่เปäดสอนตลอดปâการศึกษาจำนวนร<อยละ 25  

มาตรวจสอบ ซ่ึงการคัดเลือกเปkนไปตามเกณฑ@ท่ีคณะกรรมการต้ังไว< คือ  

- รายวิชาท่ีมีการกระจายเกรดผิดปกติ  

- ร<อยละของนักศึกษาท่ีสอบไมeผeานในรายวิชา 

- รายวิชาท่ีมีวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย 

- รายวิชาท่ีมีผลการประเมินการสอนต่ำกวeา 3.50 

- รายวิชาท่ีนักศึกษาให<ข<อคิดเห็นในเชิงลบ 

ซึ่งในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯพิจารณารายวิชาที่เป็นไปตามเกณฑ์การทวนสอบ ทั้งหมด
จำนวน 34 วิชา จาก 126 วิชา  คิดเป็นร้อยละ 26.98 ท้ังน้ีคณะกรรมการมีการประเมินรายวิชาท่ีเลือก
มา และให้ข้อเสนอแนะรายวิชาดังกล่าว โดยจัดทำเป็นบันทึกเพื่อให้อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา
ดำเนินการต่อไป โดยในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการได้ประเมินกระบวนการทวนสอบและเห็นว่า 
ในปีการศึกษาถัดไปควรเพิ่มเกณฑ์การเลือกรายวิชาทวนสอบ โดยทวนสอบในรายวิชาที่มีการร้องเรียน
ของนักศึกษา (หากมี) 

   
ลำดับ เอกสารแนบ 
4-25 บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง ขอเชิญประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปี

การศึกษา 2563 
4-26 รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

 
2.3 มีการประเมินกระบวนการ 
    หลักสูตรได้มีการประเมินการดำเนินงานด้านการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษา โดยการหารือในที่ประชุม คณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ประชุมเห็นว่าการกำกับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ) และทวนสอบ
รายวิชาภายหลังเสร็จสิ้นแต่ละภาคการศึกษาทันที ทำให้การประเมินผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและ
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ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
ยังส่งผลให้มีการปรับปรุง/พัฒนาการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ของภาคการศึกษาถัดไปให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

ลำดับ เอกสารแนบ 
4-27 รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เรื่อง การติดตามการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ) และทวนสอบรายวิชา 

 
3. การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)    
   3.1 มีระบบและกลไก 
        หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกำกับประเมินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 ) กำกับให้อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาดำเนินการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
(มคอ.6) ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 มอค.3 และ มคอ.4 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ลงในระบบ TQF 
Online และสำเนาเอกสารส่งให้ฝ่ายวิชาการเพ่ือรวบรวมข้อมูลต่อไป 
        ส่วนการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) นั้น อาจารย์ประจำหลักสูตร
ได้ทำงานร่วมกันกับคณาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
โดยในปีการศึกษา 2563 ได้จัดทำเอกสาร มคอ.7 ร่วมกับการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 
 

     3.2 มีการนำระบบกลไกไปสู่การดำเนินงาน 
          หลักสูตร ได้รวบรวมผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และผลการดำเนินการของรายวิชา
ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ (มคอ.6) ของทุกรายวิชาและจัดทำรายงานผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอน ภายหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
          อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนได้มีการประชุมเพื่อจัดทำผล
การดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
ลำดับ เอกสารแนบ 
4-28 บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง ขอส่งรายชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวชี้วัด

ระดับหลักสูตร และขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที ่1) 

4-29 บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ เรือ่ง ขอส่งรายชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวชี้วัด
ระดับหลักสูตร และขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563  (ครั้งที่ 2)  
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ตัวบ0งช้ี ผลการดำเนินงาน 
     3.3 มีการประเมินกระบวนการ 
          หลักสูตร มีการประเมินการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)   โดยการหารือในที่ประชุม คณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร  
ที่ประชุมเห็นว่า การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ  มคอ.7) มีความเหมาะสมดีแล้ว คณะกรรมการทวนสอบรายวิชาได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบ
เวลาท่ีกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามมีบางรายวิชาท่ีจัดส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาล่าช้า 
 

3.4  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 หลักสูตร มีการปรับปรุงการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรด้วยการ

กระตุ้นและกำชับให้คณาจารย์จัดทำและส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผล
การดำเนินการของวิชาฝึกภาคปฏิบัติ (มคอ.6) ให้ตรงเวลาที่กำหนด โดยแจ้งในที่ประชุมคณาจารย์
ประจำเดือนของหลักสูตร 

 
ตัวบ0งช้ีท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร สามารถแสดงได<ดังน้ี  

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ผลการดำเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

1.อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม
ประชุมในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
หลักสูตร เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

ü 

 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาชา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
การเมือง และเศรษฐศาสตร ์ได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ

ü 

 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

หลักสูตรมีมีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2563 ครบทุกรายวิชาก่อนการเปิดภาค
การศึกษา 

ü 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ผลการดำเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

4.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ครบทุกรายวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา 

ü 

 

5.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสูตรมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

ü 
 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการนำรายวิชาทั้งหมดที่ดำเนินการเปิดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2563 มาพิจารณา
หลักสูตรมีการคัดเลือกเพื่อดำเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้โดยจำนวนวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2563 
รวมทั้งสิ้น 126 วิชา และจำนวนรายวิชาสำหรับใช้
ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ปีการศึกษา 2563 คือ 34 
วิชา คิดเป็นร้อยละ 26.98 

ü 

 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอนหรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
หลักสูตร เพื่อหารือด้านการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งในเรื่องของแนวทางการปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัย การสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ
หลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ 
Active learning และการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับงานวิจัย 

ü 

 

8.อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 10 คน ได้เข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา และเข้าร่วมนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการและวิจัย 

ü 
 

9.จำนวนบุคลากรสนับสนุนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ  
 การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ได้เข้ารับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด 

ü 
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ผลการดำเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

10.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ 
 บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย 
 กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

จากการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร คิดเป็น 4.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.08 หมายถึง  มีระดับความพึง 
   พอใจน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง  มีระดับความพึง 
   พอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง  มีระดับความพึง 
   พอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง  มีระดับความพึง 
   พอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง  มีระดับความพึง 
   พอใจมากที่สุด 

ü 

 

11.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีผลต่อ 
  บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม  
  5.0 

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ของสาขาวิชาปรัชญา การเมือง 
และเศรษฐศาสตร ์มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.43 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยจำนวน
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 114 คน และ
เป็นบัณฑิตที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.05 

ü 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 11   
 

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบ0งช้ีผลการดำเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดำเนินการ เปoนไปตามเกณฑT ไม0เปoนไปตามเกณฑT 

จำนวนตัวบeงช้ีท่ีดำเนินการผeานเฉพาะตัวบeงช้ีท่ี 1-5 5 ü  

ร<อยละของตัวบeงช้ีท่ี 1-5 100 ü  

จำนวนตัวบeงช้ีในปâน้ีท่ีดำเนินการผeาน 11 ü  

ร<อยละของตัวบeงช้ีท้ังหมดในปâน้ี 100 ü  
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• การวิเคราะหTรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาผิดปกติ (ไม0มี) 
 

รายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทำใหQผิดปกติ มาตรการแกQไข 
- - - - - - 

 
•  การเปqดรายวิชาในภาคหรือปsการศึกษา 

(1) รายวิชาท่ีไม0ไดQเปqดสอนในปsการศึกษา (ไม0มี) 
รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม0เปqดสอน มาตรการท่ีดำเนินการ 

- - - - 
 

(2) รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไม0ครบในปsการศึกษา (ไม0มี) 
รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หัวขQอท่ีขาด สาเหตุท่ีไม0ไดQสอน วิธีแกQไข 

- - - - - 
 

• คุณภาพของการสอน 
(1) รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

(1.1) รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน หลักสูตร (ท0าพระจันทรT) 

ภาค
การศึกษา 

รหัส  ช่ือวิชา 
ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการ
ปรับปรุง 

มี ไม่มี  
ภาคเรียนท่ี 1 ปsการศึกษา 2563 

1/2563 ปก.101 ความรู<เบ้ืองต<นทางการเมือง 4.13   

1/2563 ปก.100 ความรู<เบ้ืองต<นทางปรัชญา 4.13   

1/2563 มธ.105 ทักษะการส่ือสารด<วยภาษาอังกฤษ กลุeมท่ี 2 3.38   

1/2563 ปก.202 การเมืองและการปกครองของประเทศไทยสมัยใหมe 4.63   

1/2563 ปก.230 การอeานและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3.38   

1/2563 ปก.201 ปรัชญาสังคมและการเมือง 4.25   

1/2563 ปก.200 ความรู<เบ้ืองต<นทางกฎหมายและกฎหมายมหาชน 2.5   

1/2563 ปก.224 เศรษฐศาสตร@จุลภาคข้ันกลาง 3.13   

1/2563 ปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก 3.88   

1/2563 ปก.376 เศรษฐศาสตร@ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล<อม 4.57   

1/2563 ปก.347 รากฐานทางปรัชญาของความเปkนสมัยใหมe 5   
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ภาค
การศึกษา 

รหัส  ช่ือวิชา 
ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการ
ปรับปรุง 

มี ไม่มี  
1/2563 ปก.378 การพัฒนาระหวeางประเทศเบ้ืองต<น  4.34   

1/2563 ปก.349 ความเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 4.63   

1/2563 ปก.367 หลักกฎหมายท่ัวไปของกฎหมายแพeงและพาณิชย@ 4.97   

1/2563 ปก.368 ประวัติศาสตร@ธุรกิจไทยสมัยใหมe 3.5   

1/2563 ปก.549 การผลิตข<ามชาติและธุรกิจระหวeางประเทศ  3.02   

1/2563 ปก.379 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตeอสังคม  4.18   

1/2563 ปก.225 เศรษฐศาสตร@มหภาคข้ันกลาง 4.31   

1/2563 ปก.457 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก 5   

1/2563 
ปก.447/ ปก.449 กฎหมายไทยในแงeมุมทางสังคม การเมือง  

และเศรษฐกิจ 
4.75 

  

ภาคเรียนท่ี 2 ปsการศึกษา 2563 
2/2563 มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 4.56   

2/2563 มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู<ประกอบการ 3.64   

2/2563 มธ.143 มนุษย@กับส่ิงแวดล<อม 3.86   

2/2563 มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตeอสังคม กลุeม 1 3.81   

2/2563 มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตeอสังคม กลุeม 2 4.68   

2/2563 มธ.105 ทักษะการส่ือสารด<วยภาษาอังกฤษ 4.77   

2/2563 ปก.103 เศรษฐศาสตร@มหภาคพ้ืนฐาน 4.74   

2/2563 มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน 3.92   

2/2563 มธ.104 การคิด อeาน และเขียนอยeามีวิจารณญาณ กลุeมท่ี 1 4.81   

2/2563 มธ.104 การคิด อeาน และเขียนอยeามีวิจารณญาณ กลุeมท่ี 2  4.94   

2/2563 มธ.104 การคิด อeาน และเขียนอยeามีวิจารณญาณ กลุeมท่ี 3 4.88   

2/2563 ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร@ 2.36   

2/2563 ปก.231 การอeานและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 กลุeมท่ี 1 4.81   

2/2563 ปก.231 การอeานและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 กลุeมท่ี 2 3.69   

2/2563 ปก.231 การอeานและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 กลุeมท่ี 3 4.38   

2/2563 ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย 4.73   

2/2563 ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหมe 4.56   
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ภาค
การศึกษา 

รหัส  ช่ือวิชา 
ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการ
ปรับปรุง 

มี ไม่มี  
2/2563 ปก.221 ตรรกศาสตร@และการใช<เหตุผล 4.75   

2/2563 ปก.220 จริยศาสตร@เบ้ืองต<น 4.25   

2/2563 ปก.222 ความรู<เบ้ืองต<นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง 4.38   

2/2563 ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร@และสถิติในเศรษฐศาสตร@ 4.65   

2/2563 ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก 4.33   

2/2563 ปก.457 เศรษฐศาสตร@เมือง 4.56   

2/2563 ปก.331 เศรษฐมิติพ้ืนฐาน 4.25   

2/2563 ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบ้ืองต<น 4.17   

2/2563 ปก.325 สิทธิมนุษษยชน 4.13   

2/2563 ปก.501 ภาคนิพนธ@ 1 4.39   

 
(1.2) รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน หลักสูตรฯ (ศูนย์ลำปาง) 

ภาค
การศึกษา 

รหัส  ช่ือวิชา 
ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการ
ปรับปรุง 

มี ไม่มี 
ภาคเรียนท่ี 1 ปsการศึกษา 2563 

1/2563 ปก.101 ความรู้เบ้ืองต้นทางการเมือง 4.12   
1/2563 ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพ้ืนฐาน   4.13   
1/2563 มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา กลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 3.62   
1/2563 มธ.103 ชีวิตและความย่ังยืน 3.98   
1/2563 มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มท่ี 1 4.19   
1/2563 มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มท่ี 2 4.17   
1/2563 มธ.105 ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ กลุ่มท่ี 1 4.35   
1/2563 มธ.105 ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ กลุ่มท่ี 2 3.89   
1/2563 ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่ 4.26   
1/2563 ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ กลุ่มท่ี 1 4.29   
1/2563 ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ กลุ่มท่ี 2 4.27   
1/2563 ปก.220 จริยศาสตร์เบ้ืองต้น 4.09   
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ภาค
การศึกษา 

รหัส  ช่ือวิชา 
ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการ
ปรับปรุง 

มี ไม่มี 
1/2563 ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล 4.23   
1/2563 ปก.222 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกฎหมายปกครอง 4.18   
1/2563 ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย 4.18   
1/2563 ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันกลาง 4.12   
1/2563 ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์ 3.75   
1/2563 ปก.231 การอ่านและเขียนทางวิชาการ2 กลุ่มท่ี 1 4.19   
1/2563 ปก.231 การอ่านและเขียนทางวิชาการ2 กลุ่มท่ี 2 4.27   
1/2563 ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก 4.26   
1/2563 ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบ้ืองต้น 4.18   
1/2563 ปก.324 การเมืองโลก 4.38   
1/2563 ปก.325 สิทธิมนุษยชน 4.15   
1/2563 ปก.331 เศรษฐมิติพ้ืนฐาน 4.35   
1/2563 ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย 4.33   
1/2563 ปก.346/ปก.338 สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ 4.37   
1/2563 ปก.386/ปก.387 ศิลปะกับสังคม 4.29   
1/2563 ปก.397 อาเซียนศึกษา 4.32   
1/2563 ปก.349 ความเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 4.23   

ภาคเรียนท่ี 2 ปsการศึกษา 2563 
2/2563 ปก.101 ความรู้เบ้ืองต้นทางการเมือง 4.12   
2/2563 ปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพ้ืนฐาน   4.13   
2/2563 มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา กลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 3.62   
2/2563 มธ.103 ชีวิตและความย่ังยืน 3.98   
2/2563 มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มท่ี 1 4.19   
2/2563 มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มท่ี 2 4.17   
2/2563 มธ.105 ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ กลุ่มท่ี 1 4.35   
2/2563 มธ.105 ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ กลุ่มท่ี 2 3.89   
2/2563 ปก.203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่ 4.26   
2/2563 ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ กลุ่มท่ี 1 4.29   
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ภาค
การศึกษา 

รหัส  ช่ือวิชา 
ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการ
ปรับปรุง 

มี ไม่มี 
2/2563 ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ กลุ่มท่ี 2 4.27   
2/2563 ปก.220 จริยศาสตร์เบ้ืองต้น 4.09   
2/2563 ปก.221 ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล 4.23   
2/2563 ปก.222 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกฎหมายปกครอง 4.18   
2/2563 ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย 4.18   
2/2563 ปก.224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันกลาง 4.12   
2/2563 ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์ 3.75   
2/2563 ปก.231 การอ่านและเขียนทางวิชาการ2 กลุ่มท่ี 1 4.19   
2/2563 ปก.231 การอ่านและเขียนทางวิชาการ2 กลุ่มท่ี 2 4.27   
2/2563 ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก 4.26   
2/2563 ปก.322 อภิปรัชญาและญาณวิทยาเบ้ืองต้น 4.18   
2/2563 ปก.324 การเมืองโลก 4.38   
2/2563 ปก.325 สิทธิมนุษยชน 4.15   
2/2563 ปก.331 เศรษฐมิติพ้ืนฐาน 4.35   
2/2563 ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย 4.33   
2/2563 ปก.346/ปก.338 สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ 4.37   
2/2563 ปก.386/ปก.387 ศิลปะกับสังคม 4.29   
2/2563 ปก.397 อาเซียนศึกษา 4.32   
2/2563 ปก.349 ความเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 4.23   

 
 
 
 
• ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพการสอนใน

รายวิชาต่าง ๆ ท่ีประกอบด้วยการประเมินภาพรวม ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินการสอนของอาจารย์ เพ่ือให้ได้รับ
ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวางแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งด้านวิชาการ สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ซึ่งในปีการศึกษา 
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2563 การประเมินคุณภาพการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
โดยรวมในทุกรายวิชาอยู่ในระดับดีมาก (ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.20 คะแนน) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาพรวม 
ค่าเฉล่ียมัธยฐานท้ังหมดของการเรียนการสอน 3.38 4.25 4.20 

การแปลผล ปานกลาง ดีมาก ดีมาก 
 

• ประสิทธิผลของกลยุทธTการสอน  
 

มาตรฐานผลการ
เรียนรูQ 

สรุปขQอคิดเห็นของผูQสอน และขQอมูลปLอนกลับ
จากแหล0งต0างๆ 

แนวทางแกQไข/ปรับปรุง     

คุณธรรมจริยธรรม 1. นักศึกษายังไมeเข<าใจเก่ียวกับการคัดลอกผลงาน

ทางวิชาการ (Plagiarism) เม่ือได<รับมอบหมาย

ให<ทำรายงานหรือบทความวิชาการ ยังมีการ

คัดลอกโดยไมeมีอ<างอิง และยังคัดลอกจาก

หลาย ๆ แหลeงมาตeอกัน 

 

 

 
 

2. ในสถานการณ@การเรียนการสอนปกติมีการ

เรียนแบบ onsite ยังมีนักศึกษาบางสeวนเข<า

ชั้นเรียนไมeตรงเวลาและมีการพูดคุยกันในช้ัน

เรียน 

 
 

3. ในสถานการณ@การเรียนการสอนแบบ online 

(ในภาคการศึกษาที ่ 2 ปâการศึกษา 2563) 

นักศึกษาบางสeวนปäดกล<องและทิ้งหน<าจอไว< 

แตeไมeได<อยูeหน<าจอและไมeได<ต้ังใจฟÑงบทเรียน 

1.  หลักสูตรมีสอดแทรกให<ความรู <เรื ่องการ

ค ั ด ลอกผล ง าน  (Plagiarism) เ ข < า ใ น

รายวิชาตeาง ๆ และมีการสอนหลักการ

อ<างอิงเพื่อไมeให<รายงาน/บทความวิชาการ

ของน ักศ ึกษาเข <าข eาย plagiarism ใน

รายวิชา ปก.204 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับ

ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร@ ซ่ึง

เปkนวิชาบังคับในช้ันปâท่ี 2 
 

2. มีการทำความเข<าใจและแจ<งข<อตกลงใน

การเข<าเรียนให<แกeนักศึกษารับทราบตั้งแตe

ส ัปดาห@แรก และมีก ิจกรรมที ่ เน <นให<

นักศึกษามีสeวนรeวมตั้งแตeต<นคาบตามเวลา

เข<าห<องท่ีตกลงกัน 
 

3. ในสถานการณ@ออนไลน@อาจารย@ผู<สอนจะ

เน<นการมีสeวนรeวม ถาม-ตอบและอาจเพ่ิม

คะแนนในสeวนของการมีสeวนรeวมในช้ัน

เรียน 

ความรู< 1. นักศึกษาในหลักสูตรจบจากแผนการเรียนท่ี

ตeางกัน ดังนั้นทักษะทางด<านคณิตศาสตร@ของ

นักศึกษาแตeละคนจะคeอนข<างแตกตeางกัน ทำ

ให<การเรียนในรายวิชาบังคับเลือกสาขาวิชา

1. เน<นยกตัวอยeาง ทำโจทย@ และแบบทดสอบ

มากข้ึน รวมท้ังมีการมอบหมายงานให<นำ

ข<อมูลในสถานการณ@จริงมาประยุกต@กับ
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มาตรฐานผลการ
เรียนรูQ 

สรุปขQอคิดเห็นของผูQสอน และขQอมูลปLอนกลับ
จากแหล0งต0างๆ 

แนวทางแกQไข/ปรับปรุง     

เศรษฐศาสตร@ ได<แกe ปก.330 คณิตศาสตร@และ

สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร@ และ ปก.331 

เศรษฐมิติพื้นฐาน ยังคงมีข<อจำกัดในการเรียน

รeวมกันระหวeางนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานองค@ความรู<

ด<านคณิตศาสตร@ท่ีตeางกัน 

หลักการคณิตศาสตร@เพ่ือให<เห็นภาพอยeาง

เปkนรูปธรรมและเข<าใจทฤษฏีมากข้ึน 

ทักษะทางปÑญญา - - 

ทักษะความสัมพันธ@

ระหวeางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1. นักศึกษาบางรายยังขาดความรับผิดชอบทั้งตeอ

ตนเองและตeอผู<อื่น ไมeติดตามสeงงานรายบุคคล 

และ/หรือ ไมeให<ความรeวมมือหรือชeวยเหลือ

งานกลุeม  

1.  แสดงคะแนนการสeงงานในแตeละชิ้นงาน

ให<ช ัดเจน เพื ่อสร<างความตระหนักถึง

ความสำคัญของการสeงงาน และตกลงทำ

ความเข<าใจในกรณีงานกลุeมหากกลุeมใดมี

สมาชิกไม eร ับผ ิดชอบงาน (Free-rider) 

อาจารย@จะขอความรeวมมือสมาชิกกลุeมท่ี

ได<รับผลกระทบแจ<งอาจารย@รับทราบเพ่ือ

ต ักเต ือน และม ีบทลงโทษตามความ

เหมาะสม 

ทักษะการวิเคราะห@

เชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใช<เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. ในรายวิชาที่เกี่ยวข<องกับทักษะการวิเคราะห@

เชิงตัวเลข ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรมีทักษะ

ด<านนี ้ที ่ค eอนข<างตeางกัน เนื ่องจากความ

หลากหลายแผนเรียนระดับมัธยมศึกษา จึงมี

ข<อท<าทายในการสอนรายวิชาที่ต<องใช<ทักษะ

การวิเคราะห@เชิงตัวเลข 

 

2.  นักศึกษาบางสeวนยังขาดทักษะการนำเสนอ

อยeางมืออาชีพ (Profressional 

Presentation) 

 

3. นักศึกษาบางรายยังขาดทักษะด<าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชeน การใช<โปรแกรม

คอมพิวเตอร@พ้ืนฐาน 

 

1. ม ี ก า ร เ พ ิ ่ ม ต ั ว อ ย e า ง  แ บ บ ฝ ê ก หั ด 

แบบทดสอบตั ้งแตeระดับง eายไปจนถึง

ซับซ<อนมากขึ้น เพื่อให<นักศึกษาได<ฝêกฝน

ทำความเข<าใจ และพัฒนาองค@ความรู<ให<ดี

ข้ึน 
 

2. ในรายวิชาตeาง ๆ จะมีการค<นคว<าหา

ข<อมูลและนำเสนอมากขึ้น รวมทั้งแนะนำ

ให<นักศึกษาทราบถึงรูปแบบการนำเสนอ

อยeางมืออาชีพควรปฏิบัติตัวเชeนไร 

 

3. มีการสอดแทรกให<ความรู<เกี่ยวกับการใช<

โปรแกรมพื้นฐานตeาง ๆ ในรายวิชาที่มิใชe

ว ิชาท ี ่ เก ี ่ยวข <องก ับการใช < โปรแกรม

คอมพิวเตอร@โดยตรง และมอบหมายงาน

ท ี ่ ต < อ ง ใ ช < โ ป รแกรมพ ื ้ น ฐ านอย e า ง 
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มาตรฐานผลการ
เรียนรูQ 

สรุปขQอคิดเห็นของผูQสอน และขQอมูลปLอนกลับ
จากแหล0งต0างๆ 

แนวทางแกQไข/ปรับปรุง     

Microsoft ใ น ก า ร ท ำ ง า น ท ี ่ ไ ด < รั บ

มอบหมายเพื่อสร<างความคุ<นชินในการใช<

โปรแกรมมากข้ึน 

 
• การปฐมนิเทศอาจารยTใหม0 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร  ¨ มี    þไมeมี  

จำนวนอาจารย@ใหมe  -  จำนวนอาจารย@ท่ีเข<ารeวมปฐมนิเทศ   -  

 

• กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยTและบุคลากรสายสนับสนุน  

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1. โครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2563 
เรื่องการเปลี่ยนผ่านวิทยาลัยสหวิทยาการ
เพื่อรับมือระบบการศึกษาในอนาคต  
(5-7 ม.ค. 2563) ณ โรงแรมอิมพิเรียล  
ภูแก้ว ฮิลล์ รีสิร์ท จ.เพชรบูรณ์ 

13 13 - บุคลากรวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
พัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใน
อนาคต 

- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเรียนรู้ 
นาวทางการพ ัฒนาองค ์กรเพ ื ่อพร ้อมร ับระบบ
การศึกษาแนวทางใหม ่

- บุคลากรได้ศึกษาแนวปฏิบัติและแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาภายในองค์กร
ต่อไป 

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อสร้าง
บทเรียนออนไลน์  

 E-Learning (7 ต.ค.2562) ณ ห้อง 
Software Training Center มธ.ศูนย์
ลำปาง 

10 - - คณาจารย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง
บทเรียนออนไลน์  E-Learning และสามารถสร้าง
บทเรียนออนไลน์  E-Learning ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของวิทยาลัยสหวิทยาการ 

3.โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำวิจัย
ระดับนานาชาติ (2 พ.ย. 2562) ณ ห้อง 

6 - - คณาจารย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค การทำ
วิจัยลงตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย 
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2301 อาคารเรียนรวม 4 ชัน้ มธ.ศูนย์
ลำปาง 

4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล Seopus (22-24 ม.ค.2563) ณ 
ห้อง 3212 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มธ. 
ศูนย์ลำปาง 

6 - - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาบทความวิชาการและ
เป็นเวทีใหเคณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การพัฒนาบทความวิชาการ 

5.การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำภาพอินโฟ

กราฟฟeค (Infographic picture) อยFางงFาย 

เพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร การ

ประชาสัมพันธP และการสอน 

 

4 13 บุคลากรวิทยาลัยไดIรูIจักสื่ออินโฟกราฟฟeค 

เรียนรูIและฝxกปฏิบัติจริงในการแปลงขIอมูลจากตัวอักษร

มาเปÑนรูปภาพสำหรับการสรIางสื่อในรูปแบบ Poster ไดI

เรียนรูIเทคนิคในการออกแบบสื่อในรูปแบบ Poster ดIวย

อินโฟกราฟฟeค แบบตFางๆที่สามารถนำไปปรับใชIงานไดI

หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และไดIเรียนรูI

เทคนิคการจัดทำสื่อในรูปแบบ PosterใหIงFายขึ้นดIวย

เครื่องมือจากแหลFงขIอมูลตFางๆ 

6.โครงการสัมมนาเรื่อง “การเพิ่มสมรรถนะ

องคPกรในยุค New Normal : การพัฒนา

หลักสูตรและการวิจัยสูFความเปÑน

นานาชาติ วิทยาลัยสหวิทยาการ” 

9 13 บุคลากรวิทยาลัยไดIรFวมกันเสนอขIอคิดในการพัฒนา

หลักสูตรและวิจัยสูFความเปÑนนานาชาต ิ
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หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 
(องคTประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูQ) 

1. การบริหารหลักสูตร 
 

ปOญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปOญหาต%อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงคVของหลักสูตร 

แนวทางการป7องกันและแกWไข
ปOญหาในอนาคต 

1. จำนวนอาจารยPประจำที่มีคุณวุฒิ

ตรงตามสาขาการเมืองมไีมFเพียงพอ 

1. ตIองเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญสาขา

การเมืองจากภายนอกคFอนขIางมาก 

2. ในรายวิชาที่มีการทำผลงานตามความสนใจ

ของนักศึกษา เชFน ภาคนิพนธP อาจารยPที่

ปรึกษาในสาขาการเมืองไมFเพียงพอ 

1. เปeดรับสมัครอาจารยPประจำ

คุณวุฒิทางดIานรัฐศาสตรP หรือ

ที่เกี่ยวขIองเพิ่ม 

 

2. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูQ (ตัวบ0งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูQ) 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินงาน 
5.1 ส่ิงสนับสนุน  

   การเรียนรู้  
(ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 

 
 

ค่าเป้าหมาย 
หลักสูตรมีเป้าหมายในการจัดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับคณาจารย์และนักศึกษา 

ตัวบ่งชี ้
ผลการดำเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 3 4 4 4 

 
1. ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพ่ือให้มีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ร่วมกับทุกคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์ลำปาง โดยได้รับการดูแลจากส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังน้ี 
       การบริการห้องสมุด ซึ่งให้บริการหนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น และ
ให้บริการห้องศึกษาค้นคว้า (Study Room) สำหรับอาจารย์และนักศึกษาได้ใช้พื้นที่ในการศึกษา ค้นคว้าและ
สนทนาทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ 
      การบริการด้านกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  อินเทอร์เน็ตไร้สาย  
เป็นต้น โดยฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์เป็นผู้จัดเตรียมระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ ก่อน
เปิดภาคการศึกษาให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรเปลี่ยนแปลงจากระบบเรียนใน
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินงาน 
สถานศึกษา (on-site) เป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (on-line) ซึ่งหลักสูตรตระหนักถึงการปรับตัวของ
นักศึกษาทั้งด้านทรัพยากรกายภาพและด้านจิตใจ โดยทางหลักสูตรได้ทำการสำรวจความต้องการของ
นักศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนข้างต้น ผลการสำรวจพบว่า นักศึกษามีความ
กังวลในเรื ่องค่าใช้จ่ายของสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีต้องใช้ในการเรียน และอุปกรณ์ที่ใช้เรียน คือ เครื ่อง
คอมพิวเตอร์ ดังนั้นหลักสูตรได้นำผลการสำรวจแจ้งในคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร และมีการเห็นชอบ
ให้มีการจัดหาซิมอินเตอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาที่มีความต้องการ (โดยสำรวจออนไลน์ในนักศึกษาที่ประสงค์รับซิ
มอินเตอร์เน็ตจากหลักสูตรลงทะเบียน) รวมทั้งหลักสูตรได้เสนอเรื่องให้วิทยาลัยจัดหาคอมพิวเตอร์พกพา 
(Note book) เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ยืมเพื่อการทำงานและการเรียน โดยในปี 2563 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ได้รับบริการยืมคอมพิวเตอร์
พกพา (Note book) จำนวน 3 เครื่อง ตลอดภาคการศึกษา 2/63 นอกจากนี้หลักสูตรได้จัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในการเรียนการสอน การประชุมให้แก่อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรอีกนี้ เช่น โปรแกรม 
Zoom และหากอาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ใช้โปรแกรมอื่น ๆนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัย และหลักสูตร
จัดหาให้ อาจารย์สามารถดำเนินการขอเบิกค่าใช้จ่ายจากหลักสูตรได้เช่นกัน 
สำหรับในส่วนของการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั ้งด้านวิชาการ และด้านกายภาพให้แก่นักศึกษาของ

หลักสูตรที่ดำเนินการในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COIVD-19) หลักสูตรก็ยังคงมีการบริหารแก่
นักศึกษา โดยมีการจัดหาและบริการยืมหนังสือเรียนในบางรายวิชาที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์มายังหลักสูตร 
ได้แก่ หนังสือประกอบการเรียนวิชา ปก.230 วิชาการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 ปก.231 การอ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  และ ปก.232 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางวิชาการ ซึ่งจะดำเนินการ
จัดส่งให้แก่นักศึกษาทางไปรษณีย์เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เนื่องมาจากการเดินทางมา
มหาวิทยาลัยเพื่อรับหนังสือ นอกจากน้ีในปี 2563 หลักสูตรที่ท่าพระจันทร์ได้จัดห้อง Common room เพื่อให้
นักศึกษารวมกลุ ่มเพื ่อหารืองานกลุ ่ม และ/หรืออ่านหนังสือร่วมกัน ณ ห้อง 802 อาคารเอนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
ท้ังน้ีหลักสูตรมีระบบกลไกและการดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 2 ด้าน ได้แก่  
• กลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

• กลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ ่มเติม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

ท้ังน้ีมีรายละเอียดดังน้ี  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินงาน 
       1.1 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสาขาวิชาปรัชญา 
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

 1.1.1 มีระบบและกลไก 
             หลักสูตรมีระบบและกลไกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรห้องสมุดสำหรับสนับสนุนการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในหลักสูตร โดยท่ีประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรได้กำหนดกลไกการดำเนินการ ดังน้ี   
 

กลไกการดำเนินการ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
1. รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อสำหรับ ปีการศึกษา 2563 ผ่านการ
สำรวจจากระบบ Google Forms ได้แก ่

  1.1 หนังสือ/เอกสารที่ใช้ในรายวิชาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1.2 หนังสือเอกสารอื่น ๆ จากนักศึกษาและอาจารย์ประจำ 

พฤษภาคม 2563 

2. จัดส่งข้อมูลรายชื่อทรัพยากรห้องสมุดที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อสำหรับปีการศึกษา 
2563 

มิถุนายน 2563 

3. ติดตามผลการจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที ่1  สิงหาคม 2563 
4. ติดตามผลการจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที ่2  พฤศจิกายน 2563 
5. ประเมินการดำเนินการตามกลไกฯ มิถุนายน 2564 

 

ท้ังน้ีได้กำหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายในการดำเนินการดังน้ี  
 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ ค่าเป้าหมาย 

2564 2560 2561 2562 2563 
ร้อยละของหนังสือ/เอกสารที่ใช้เป็นเอกสาร
ประกอบในรายวิชาที่มีอยู่ในห้องสมุดจำนวน
ไม่น้อยกว่า 2 เล่มต่อรายการ 

N/A 65 70.59 72.43  74 

 
             1.1.2 มีการนำระบบกลไกไปสู่การดำเนินการ 
                     1. หลักสูตรรวบรวมข้อมูลรายชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อโดยส่งบันทึกแจ้งไปยัง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ประจำ และประธานช้ันปี เพ่ือให้ส่งรายช่ือหนังสือมายังหลักสูตร  
 

ลำดับ เอกสารแนบ 

5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563  
(วาระที่ 4.1 กลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินงาน 
 

                     2. หลักสูตรจัดส่งข้อมูลรายช่ือหนังสือท่ีต้องการให้ห้องสมุดจัดซ้ือไปยังห้องสมุด  
 

ลำดับ เอกสารแนบ 

5-2 บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำปาง ที่ อว 67.41(1)/654 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อหนังสือและสื่อต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563   
(อาจารยป์ระจำหลักสูตร) 

5-3 บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำปาง ที่ อว 67.41(1)/655 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อหนังสือและสื่อต่างๆ ปกีารศึกษา 2563  
(ประธานชั้นปี) 

 

3. หลักสูตรติดตามผลการจัดซ้ือหนังสือของห้องสมุดก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 
  

ลำดับ เอกสารแนบ 

5-4 บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำปาง อว 67.41(1)/748 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง 
ขอแจ้งรายชื่อหนังสือและสื่อต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

 
             1.1.3 มีการประเมินกระบวนการ 
                    1. หลักสูตรประเมินผลการดำเนินการตามกลไกฯ โดยพิจารณาเทียบเคียงกับตัวช้ีวัด (ร้อยละ
ของหนังสือ/เอกสารที่ใช้เป็นเอกสารประกอบในรายวิชาที่มีอยู ่ในห้องสมุดจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุดต่อ
รายการ) และค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 72 ) พบว่า ผลการดำเนินการในปีการศึกษา 2563 นั้นมีรายช่ือหนังสือ/
เอกสารในรายวิชาต่าง ๆ ท้ังส้ิน 106,775 รายการ โดยมีเอกสาร/หนังสือท่ีมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ชุดต่อรายการ 
จำนวนทั้งสิ้น 76,671 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.81 ซึ่งใกล้เคียงค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 72 จึงถือได้ว่า 
หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดที่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและ

การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา  
             2. หลักสูตรประเมินผลการดำเนินการตามกลไกฯ โดยพิจารณาเทียบเคียงกับตัวชี้วัด (ร้อย

ละของหนังสือ/เอกสารหลักที่ระบุในมคอ.3 ที่มีอยู่ในห้องสมุดจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุดต่อรายการ) และค่า
เป้าหมาย (ร้อยละ 72) ซึ่งพบว่าผลการดำเนินการในปีการศึกษา 2563 นั้นมีรายชื่อหนังสือ/เอกสารใน
รายวิชาต่าง ๆ ทั้งสิ้น 1,411 รายการ โดยมีเอกสาร/หนังสือที่มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ชุดต่อรายการจำนวน
ท้ังส้ิน 1,022 รายการ คิดเป็นร้อยละ 72.43 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ท่ีร้อยละ 72  

 
 
 

                    



 
99 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินการ 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา2563 

การบรรลุ

เป้าหมาย 
ปี2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1.ร้อยละของหนังสือ/เอกสารหลักที่ระบุ
ใน มคอ.3 ที่มีอยู่ในห้องสมุดจำนวนไม่
น้อยกว่า 2 ชุดต่อรายการ 

65  70.59 72.43 72 ü 

 
               3. หลักสูตรประเมินการดำเนินการตามกลไกฯและพบว่ารายชื่อหนังสือ/เอกสารที่ต้องใช้

ประกอบในรายวิชาครอบคลุมสำหรับใช้ในการเรียนทุกวิชา เนื่องจากบางสาขาวิชาเอกมีจำนวนนักศึกษามาก 
ทำให้การค้นคว้าข้อมูลในบางครั้งประสบปัญหามีหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักศึกษา ด้วยหลักสูตรมีความประสงค์ที่ต้องการให้มีหนังสือ/เอกสารครอบคลุมเอกสารหลักที่ระบุใน มคอ.3 
ของทุกรายวิชาและให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์มาในแต่ละ

คร้ัง จึงมีข้อจำกัดในการซ้ือหนังสือได้เพียง 2 เล่มต่อ 1 รายการ รวมถึงงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในแต่ละ
ปีไม่เท่ากันโดยข้ึนอยู่กับจำนวนรับเข้าของนักศึกษาในแต่ละปี  

 
             1.1.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
                     1. หลักสูตรปรับปรุงกลไกในการรวบรวมข้อมูลรายชื่อหนังสือให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยเพ่ิม
การรวบรวมรายช่ือเอกสารหลักท่ีปรากฏอยู่ในมคอ.3 ของแต่ละรายวิชา ดังตาราง  
 

กลไกการดำเนินการ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
1. รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อสำหรับปีการศึกษา 2563  

1.1 การรวบรวมรายชื่อหนังสือ 
(1) หนังสือ/เอกสารหลักที่ใช้ในรายวิชาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
(2) หนังสือเอกสารอื่นๆ จากนักศึกษาและอาจารย์ประจำ 
(3) รายชื่อหนังสือที่ระบุว่าเป็นเอกสารหลักในมคอ.3 ของทุกรายวิชา  

1.2 การสำรวจความต้องการโดยใช ้Google Forms  
1.3 การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลผ่านอาจารย์ผู้สอนในชั่วโมงเรียน 

(จะปรับเพิ่มในปีการศึกษา 2564) 

 
 
 
พฤษภาคม 2563 
 
พฤษภาคม 2563 
มิถุนายน 2563 

2. จัดส่งข้อมูลรายชื ่อทรัพยากรห้องสมุดที ่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื ้อสำหรับปี
การศึกษา 2563 

มิถุนายน 2563 

3. ติดตามผลการจัดซื้อจากห้องสมุดสำหรับปีการศึกษา 2563 ครั้งที ่1  สิงหาคม 2563 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินงาน 
4. ติดตามผลการจัดซื้อจากห้องสมุดสำหรับปีการศึกษา 2563 ครั้งที ่2  พฤศจิกายน 2563 
5. ประเมินการดำเนินการตามกลไกฯ มิถุนายน 2564 

 
                     2. ปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินการ โดยปรับจาก“ร้อยละของหนังสือ/เอกสารท่ี
ใช้เป็นเอกสารประกอบในรายวิชาที่มีอยู่ในห้องสมุดจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุดต่อรายการ” เป็น “ร้อยละของ
หนังสือ/เอกสารหลักที่ที่ระบุในมคอ. 3  ที่มีอยู่ในห้องสมุดจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุดต่อรายการ”และปรับเพ่ิม
ค่าเป้าหมายจาก  “ร้อยละ 72” เป็น “ร้อยละ 74”  
 

ลำดับ เอกสารแนบ 

5-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563  (4.1 กลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านห้องสมุด ) 

 
            1.1.5 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
                     หลังจากการปรับวิธีการรวบรวมรายชื่อหนังสือโดยการใช้รายชื่อเอกสารหลักที่ปรากฏอยู่ใน
มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา พบว่า ในห้องสมุดมีหนังสือ/เอกสารหลักที่ระบุในมคอ.3 จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เล่ม
ต่อรายการ คิดเป็นร้อยละ 72.43 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ท่ีร้อยละ 72  
 

ปีการศึกษา 
ร้อยละของหนังสือ/เอกสารที่ใช้เป็นเอกสารประกอบ
ในรายวิชาที่มีอยู่ในห้องสมุดจำนวนไม่น้อยกว่า  

2 เล่มต่อรายการ 

ร้อยละของหนังสือ/เอกสารหลักที่ระบุใน 
มคอ.3 ที่มีอยู่ในห้องสมุดจำนวนไม่น้อยกว่า 

2 เล่มต่อรายการ 
2561 - - 
2562 70.59 - 
2563 71.81 72.43 

 
            1.1.6 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
                    กลไกการดำเนินการในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดในปีการศึกษา 2563 
นั้น พบว่า หลังจากมีการปรับกลไกในการรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จึงมีการเพิ่มข้อมูลรายช่ือ
หนังสือเอกสารจากรายชื่อเอกสารหลักที่ปรากฏอยู่ในมคอ.3 ของทุกรายวิชา ปรากฏว่าผลที่ได้มีความ
ใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 71.82 จากค่าที่กำหนดคือ ร้อยละ 72 และในการรวบรวม
ข้อมูลครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี จึงมีการปรับรูปแบบของการสำรวจ
ความต้องการรายชื่อหนังสือและสื่อต่างๆ ผ่าน Google Forms โดยจัดทำลิงค์ และ QR Code สำหรับการ
ประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย เช่น ทางเดินไปโรงอาหาร บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องคณะ เป็นต้น เพ่ือ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินงาน 
ความสะดวกและรวดเร็วในการส่งข้อมูล ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาส่งข้อมูลที่ห้องคณะโดยตรง ปรากฏว่าผล
ที่ได้คือ 72.43 ซึ่งเกินค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ แม้ว่าหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดนั้นจะครอบคลุมทุกรายวิชา แต่
ก็ยังมีข้อเสนอแนะจากนักศึกษาว่าหนังสือบางรายการยังไม่ตรงตามความต้องการของนักศึกษา ดังนั้นในปี
การศึกษา 2564 จึงจะเพ่ิมเติมการประชาสัมพันธ์ในช่ัวโมงเรียนโดยขอความอนุเคราะห์จากผู้สอน  

ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการตามกลไกฯ ที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวแล้วจะทำให้ห้องสมุดมี
หนังสือเอกสารหลักของทุกรายวิชา และตรงตามความต้องการของนักศึกษา รวมท้ังห้องสมุดยังสามารถจัดหา
หนังสือ/เอกสารได้ทันกับความต้องการใช้ค้นข้อมูลของนักศึกษาและอาจารย์ในปีการศึกษา 2564   

 

       1.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ ่มเติม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
             1.2.1 การประเมินผลการดำเนินงาน : สำรวจความต้องการ/ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
                      หลักสูตรใช้ส ิ ่งสนับสนุนการเร ียนรู ้ร ่วมกับทุกคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท้ังท่าพระจันทร์และศูนย์ลำปาง โดยได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินงานได้วางแผนกำหนดกลไกการดำเนินการ ดังน้ี  
 

ลำดับ เอกสารแนบ 

5-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วันที่ 27 พฤษภาคม 2563  (4.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2563) 

 
ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1. สำรวจความพึงพอใจจากนักศึกษาและอาจารย์ใน 4 ด้าน 
1.1 การให้บริการห้องสมุด 
1.2 การให้บริการด้านกายภาพ 
1.3 สาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย 
1.4 สิ่งอำนวยความสะดวก 

2 สัปดาห์ก่อนสิ้นภาค 
1/2563 

2. รายงานผลต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ธันวาคม 2563 
3. นำผลการสำรวจความพึงพอใจฯแจ้งกลับไปยัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ธันวาคม 2563 
4. ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงด้านกายภาพด้วยการ  สำรวจความพึงพอใจ
จากนักศึกษาและอาจารย์ทั้ง 4 ด้าน 

2 สัปดาห์ก่อนสิ้นภาค 
2/2563 

5. ประเมินการดำเนินการตามกลไกฯ  
 
 



 
102 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินงาน 
             1.2.2 มีการนำผลการประเมินไปสู่การดำเนินการ 
                      หลักสูตรฯ ได้นำผลประเมินมาปฏิบัติดังน้ี  
                    1. มีการสำรวจความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน จากนักศึกษาและอาจารย์  
คร้ังท่ี 1 ซ่ึงได้รับผลประเมินดังน้ี  
 

ลำดับ เอกสารแนบ 

5-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วันที่ 7 ธันวาคม 2563 (วาระที่ 4.2 การประเมิน“กลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านห้องสมุด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2563) 

5-8 บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่ อว 67.41(1)/845 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง 
ขอแจ้งกำหนดการเก็บแบบสำรวจความพึงพอใจด้านสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 

 
 

ตัวชี้วัด 

ระดับความพึงพอใจอาจารย1์ ระดับความพึงพอใจนักศึกษา 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
(1)  

เป้าหมาย 
ปี 2563 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 
(1)  

  เป้าหมาย 
ปี 2563 

1.  ความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการห้องสมุด 

4.62 4.76 4.51 4.75 4.12 4.27 4.56 4.25 

2.  ความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านกายภาพ 

4.65 4.78 4.60 4.75 4.18 4.31 4.44 4.25 

3.  ความพึงพอใจด้าน
สาธารณูปโภคและระบบ
รักษาความปลอดภัย 

4.32 4.53 4.35 4.50 4.19 4.29 4.30 4.25 

4.  ความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกอื่นๆ2 

4.15 4.44 4.21 4.35 4.16 4.37 4.25 4.25 

 
 
 

 
1 ระดับความพึงพอใจนZอยที่สุด คือ 1 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 5  
2 อาทิ งานทะเบียนนักศึกษา รถสวัสดิการ หZองออกกำลังกาย รZานอาหาร งานอนามัยและสุขภาพ 

 

 



 
103 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินงาน 
                    2. การนำผลการสำรวจรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
                    3. การส่งผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ
ปรับปรุงพัฒนา  
 

ลำดับ เอกสารแนบ 

5-9 แบบสำรวจความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน 

 
             1.2.3 มีการประเมินกระบวนการ 

           หลักสูตรฯ ประเมินกลไกฯการดำเนินการด้วยการสำรวจความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ท้ัง 4 ด้าน จากนักศึกษาและอาจารย์ คร้ังท่ี 2 ซ่ึงดำเนินการก่อนปิดภาคเรียนท่ี 2/2563 ซ่ึงเป็นการ
ประเมินความพึงพอใจภายหลังจากท่ีหลักสูตรฯ ได้จัดส่งข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจฯ คร้ังท่ี 1 (ดำเนินการ
ก่อนปิดภาค 1/2563) เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ทั้งนี้ผลการประเมิน
พบว่าคะแนนความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านนั้นเพิ่มขึ้นจากผลการสำรวจครั้งที่ 1 และ
คะแนนเป็นไปตามเป้าหมายท่ีหลักสูตรกำหนด ไว้ดังน้ี  

 

ลำดับ เอกสารแนบ 
5-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วันที่ 7 ธันวาคม 2563 (วาระที่ 4.1 การสำรวจความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษา ครั้งที่ 2) 
5-11 บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำปาง ที่ อว 67.41(1)/451 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอ

แจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 
 

ตัวช้ีวัด 

ระดับความพึงพอใจอาจารย์3 ระดับความพึงพอใจนักศึกษา 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
(1) 

ปี 
2563 
(2) 

 เป้าหมาย 
ปี 2563 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 
(1) 

ปี 
2563 
(2) 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

บรรลุ 
เป้า 
หมาย 

1. ความพึง
พอใจด้านการ
ให้บริการ
ห้องสมุด 

4.62 4.76 4.51 4.80 4.75 P 4.12 4.27 4.56 4.65 4.25 P 

2. ความพึง
พอใจการ
ให้บริการ

4.65 4.78 4.60 4.79 4.75 P 4.18 4.31 4.44 4.50 4.25 P 

 
3 ระดับความพึงพอใจนZอยที่สุด คือ 1 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 5  
4 อาทิ งานทะเบียนนักศึกษา รถสวัสดิการ หZองออกกำลังกาย รZานอาหาร งานอนามัยและสุขภาพ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินงาน 
ด้าน
กายภาพ 

3. ความพึง
พอใจด้าน
สาธารณูปโภ
คและระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย 

4.32 4.53 4.35 4.55 4.50 P 4.19 4.29 4.30 4.37 4.25 P 

4. ความพึง
พอใจด้าน
การ
ให้บริการ
ด้านส่ิง
อำนวยความ
สะดวกอ่ืนๆ4 

4.15 4.44 4.21 4.48 4.35 P 4.16 4.37 4.25 4.45 4.25 P 

            

             1.2.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
           หลักสูตรฯ ได้มีการประเมินกลไกการดำเนินการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ ในปี

การศึกษา 2563 และเห็นว่าการดำเนินการตามกลไกดังกล่าวนั้นได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ กล่าวคือ 
คะแนนการสำรวจความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้นทั้งในส่วนของอาจารย์และนักศึกษา และเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ หลักสูตรฯ เห็นควรใช้กลไกการดำเนินการเดิม แต่ปรับเพ่ิมค่าเป้าหมายในปีถัดไป  

 
ลำดับ เอกสารแนบ 

5-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วันที่ 7 ธันวาคม 2563 (วาระที่ 4.2 การประเมิน “กลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้อื่น ๆ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2563) 

 

ตัวชี้วัด 

ระดับความพึงพอใจอาจารย5์ ระดับความพึงพอใจนักศึกษา 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
 

ปี 
2563 

 

เป้าหมาย

ปี 2564 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
เป้าหมาย

ปี 2564 

1. ความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการห้องสมุด 

4.62 4.76 4.80 4.80 4.12 4.27 4.65 4.70 

2. ความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านกายภาพ 

4.65 4.78 4.79 4.80 4.18 4.31 4.50 4.55 

 
 
5 ระดับความพึงพอใจนZอยที่สุด คือ 1 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 5  



 
105 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินงาน 

             
             1.2.5 มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
                      การดำเนินการตามกลไกดังกล่าวทำให้คะแนนความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งส่ี
ด้านเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2561 จนถึงปี 2563 ดังน้ี  
 

ลำดับ เอกสารแนบ 

5-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วันที่ 7 ธันวาคม 2563 (วาระที่ 4.2 การประเมิน “กลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้อื่น ๆ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2563) 

 

ตัวชี้วัด 
ระดับความพึงพอใจอาจารย์7 ระดับความพึงพอใจนักศึกษา 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

เป้าหมาย

ปี 2563 
1.  ความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการห้องสมุด 

4.62 4.76 4.80 4.75 4.12 4.27 4.65 4.25 

2.  ความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านกายภาพ 

4.65 4.78 4.79 4.75 4.18 4.31 4.50 4.25 

3.  ความพึงพอใจด้าน
สาธารณูปโภคและ
ระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

4.32 4.53 4.55 4.50 4.19 4.29 4.37 4.25 

4.  ความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่นๆ8 

4.15 4.44 4.48 4.35 4.16 4.37 4.45 
 

4.25 

3. ความพึงพอใจด้าน
สาธารณูปโภคและระบบ
รักษาความปลอดภัย 

4.32 4.53 4.55 4.60 4.19 4.29 4.37 4.50 

4. ความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่นๆ6 

4.15 4.44 4.48 4.50 4.16 4.37 4.45 4.50 

 
6 อาทิ งานทะเบียนนักศึกษา รถสวัสดิการ หZองออกกำลังกาย รZานอาหาร งานอนามัยและสุขภาพ 
7 ระดับความพึงพอใจนZอยที่สุด คือ 1 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 5  
8 อาทิ งานทะเบียนนักศึกษา รถสวัสดิการ หZองออกกำลังกาย รZานอาหาร งานอนามัยและสุขภาพ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินงาน 
              นอกจากนี้ การดำเนินงานของหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปน้ี 

1. อาคารสถานท่ีและห้องบรรยาย 
หลักสูตรได้ดำเนินการประสานให้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดห้องเรียน

ให้แก่วิทยาลัยสหวิทยาการตามจำนวนรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
 

ลำดับ เอกสารแนบ 

5-13 บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำปาง ที่ อว 67.41(1)/822 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอส่ง
ตารางบรรยายภาคเรียนที่ 1/2563 

5-14 บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่อว 67.41(1)/921 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอ
ส่งตารางบรรยายภาคเรียนที่ 2/2563 

 

1.3 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  

1.3.1 การประเมินผลการดำเนินงาน : สำรวจความต้องการ/ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
หลักสูตรได้มีการสำรวจความต้องการของนักศึกษาในการเรียนผ่านรูปแบบออนไลน์ ผ่าน google 

form เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาได้ตรงตามความต้องการในปริมาณที่เหมาะสม โดย
หลักสูตรได้สำรวจความต้องการในช่วงวันที่ 1-15 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเปิดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาท่ี 2/2563  

1.3.2 มีการนำผลการประเมินไปสู่การดำเนินการ 
หลักสูตรฯ ได้สรุปผลการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีกระบวนการในการจัดยืมคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) โดยให้นักศึกษา
ดำเนินการเขียน/ลงนามในแบบฟอร์มการยืมอุปกรณ ์สำหรับในการจัดหาซิมการ์ดอินเตอร์เน็ตนั้น เจ้าหน้าท่ี
หลักสูตรทำการติดต่อขอที่อยู่ในการจัดส่งจากนักศึกษาที่ประสงค์รับซิมการ์ดอินเตอร์เน็ตเพื่อเตรียมจัดส่งแก่

นักศึกษา 
1.3.3 มีการประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรฯ ได้มีการประเมินกลไกการดำเนินการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ ในปีการศึกษา 

2563 และเห็นว่าการดำเนินการตามกลไกดังกล่าวน้ันได้ผลลัพธ์เป็นท่ีน่าพึงพอใจ กล่าวคือ คะแนนการสำรวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับบริการการยืมคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) และได้รับการจัดหาซิมอิน
เตอร์เน็ตอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (ระดับคะแนน 4.78) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินงาน 
1.3.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
  จากผลการประเมินในส่วนของการจัดยืมคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) พบว่า นักศึกษามี

ข้อเสนอแนะในการรับ/คืน คอมพิวเตอร์พกพาด้วยตนเอง ซึ่งทำให้เกิดการลำบากในการเดินทางในช่วงการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งทางหลักสูตรรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และจะได้ดำเนินการหาแนวทาง
ในการช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป ส่วนโครงการจัดหาซิมอินเตอร์เน็ตน้ัน นักศึกษาไม่มีข้อเสนอแนะใด ๆ 

1.3.5 มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
สำหรับการจัดบริการยืมคอมพิวเตอร์พกพานั้นหลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบถึง

บริการดังกล่าว แต่ในปีการศึกษา 2564 ยังไม่มีนักศึกษาประสงค์รับบริการ และในส่วนของซิมการ์ด
อินเตอร์เน็ตอายุการใช้งานยังคงสามารถใช้การได้อยู่ ดังนั้น ณ ขณะนี้จึงยังไม่มีปรับปรุงผลการดำเนินการให้
เห็นเป็นรูปธรรม 

 
2 โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาอ่ืนๆ  
    นอกเหนือจากสิ่งสนับสนุนด้านอาคารสถานที่และห้องบรรยายแล้วนั้น หลักสูตรยังมีส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนผ่านโครงการดังต่อไปน้ี  
หลักสูตรได้มีการดำเนินการเพ่ือจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้กับนักศึกษา ได้แก่ 

• การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ปก.300 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสังคม 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมทักษะใน
ด้านต่าง ๆ ท่ีคาดว่านักศึกษาจำเป็นต้องใช้ในระหว่างการฝึกงาน 

• โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ ในรายวิชา ปก. 300 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสังคม เพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศแก่
นักศึกษาหลักสูตร เพื ่อส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานในหน่วยงาน
นานาชาติ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-
19) ในปี 2563 จึงทำให้นักศึกษาไม่สามารถเดินทางไปฝึกงานกับหน่วยงานต่างประเทศได้ 

• โครงการปฐมนิเทศใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นโครงการเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจในแผนการศึกษา ระเบียบข้อบังคับการให้บริการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
วิทยาลัยสหวิทยาการ เพื่อทราบแนวทางในการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการปลูกฝังจิต
วิญญาณธรรมศาสตร์ให้กับนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์สำหรับการจัดทำโครงการ
ดังกล่าว 

• โครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เป็นการจัดหาสิ่งอำนวย
ความสะดวกทางกายภาพ เพื่อส่งเสริมด้านวิชาการ ให้นักศึกษามีสถานที่ในการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ทำกิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษามีสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
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2. จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
     มหาวิทยาลัยมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา ดังน้ี 
      1. ห้องสมุดสำหรับการศึกษาค้นคว้าตำรา เอกสารและงานวิจัย นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ที่ห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังน้ี 
        (1) ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  
        (2) ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง   
      นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ที่ห้องสมุดบุญชูตรีทองซึ่งเป็นห้องสมุดที่ทุกคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลำปาง จะใช้บริการร่วมกัน ในปัจจุบันห้องสมุดมีหนังสือให้บริการท้ังส้ินจำนวน 78,532 รายการ ซ่ึงลดลงจาก
ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงมีจำนวน 100,026 รายการ เนื่องจากมีการตรวจเช็คและตัดรายการหนังสือที่ตัวเล่มมีการสูญ
หายออกไป  
 

รายการ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
1. วิทยานิพนธ ์ 5,639  รายการ 

(ยกเลิกตัวเล่ม ปรับเป็น E-Thesis) 
5,690  รายการ 

(ยกเลิกตัวเล่ม ปรับเป็น E-Thesis) 
2. หนังสืออ้างอิง 

100,026 รายการ 78,532 รายการ 
3. หนังสือทั่วไป   
4. วารสารภาษาไทย 38 รายการ 38 รายการ 
5. วารสารต่างประเทศ 15 รายการ 15 รายการ 

 
       2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลประกอบการเรียน 
โดยปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ให้บริการท้ังส้ินจำนวน 492 เคร่ือง ซ่ึงมีจำนวนเท่ากับในปีการศึกษา 2562  
       3. ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น เปิดให้บริการสำหรับเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ี
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น อาทิ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น และ
เป็นแหล่งให้บริการวิชาการเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและประเทศญ่ีปุ่นแก่ชุมชนและสังคม  
 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
      หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยมีการดำเนินการใน 2 ช่องทาง ได้แก่  
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      3.1 การจัดส่งข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจฯ จากการสำรวจครั้งที่ 1 (ก่อนปิดภาค 1/2563)  
ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และมีการ
ติดตามประเมินผลด้วยการสำรวจความพึงพอใจคร้ังท่ี 2 ซ่ึงดำเนินการในช่วงก่อนปิดภาค 2/2563   
      3.2 การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ในกรณีของข้อเรียกร้องของนักศึกษาเร่ืองการ
ขยายเวลาให้บริการของห้องสมุดช่วงสอบ หลักสูตรได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการหลักสูตรหารือกับบรรณารักษ์
ห้องสมุดเพื่อพิจารณาการขยายเวลาให้บริการ ซึ่งห้องสมุดเห็นชอบให้ขยายเวลาให้บริการในช่วงสอบจาก 
8.30-16.30 น. เป็น 8.30-22.00 น. และมีบริการแจกอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมฟรีในวันแรกของการสอบ  
 

ลำดับ เอกสารแนบ 

5-15 ประกาศห้องสมุดบุญชูตรีทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ลำปาง 

5-16 แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ (สำหรับนักศึกษา) 

5-17 ผลประเมินความพึงพอใจการจัดหาบริการยืมคอมพิวเตอร์พกพา 

5-18 โครงการจัดหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา PPE (หลักสูตรภาษาไทย) ท่าพระจันทร์ เพื่อรองรับการเรียนการ
สอนออนไลน ์ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2563 
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หมวดท่ี 6 ขQอคิดเห็น และขQอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูQประเมิน 
 

1. ขQอคิดเห็นและขQอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูQประเมิน 
    เนื่องจากสถานการณ@การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กระทรวงการอุดมศึกา วิทยาศาสตร@และ

นวัตกรรม ประกาศให<สถาบันอุดมศึกาพิจารณาหยุดการดำเนินการเรียนการสอนทุกรูปแบบ โดยให<สถาบันการศึกษา

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน@ และสำหรับการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปâการศึกษา 2562 ไมeถูก

ดำเนินการจึงทำให<ไมeมีข<อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู<ประเมิน อยeางไรก็ตามหลักสูตรได<ดำเนินการแจ<ง

ข<อคิดเห็นจากผู<ประเมินที่ทำการประเมินในปâการศึกษา 2561 ให<แกeอาจารย@ผู<รับผิดชอบหลักสูตร โดยได<ดำเนินการ

วางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตรดังน้ี 

 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจาก 
ผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การนำไปดำเนินการวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร 

1.  หลักสูตรควรมีการปรับปรุง
ระบบและกลไกในการดูแล

นักศึกษาเพ่ือให้อัตราการคงอยู่ 
และอัตราการสำเร็จการศึกษา

มีแนวโน้มท่ีดีข้ึน 

• ให้ดำเนินการจัดทำแผนและวางระบบการ

ดูแลนักศึกษาข้ึน 
• ทำคลินิกให้คำปรึกษา ในเรื ่องการเรียน 
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการรับมือ
โรคซึมเศร้า 

1.  ทำฐานข้อมูลนักศึกษาท่ีพ้นสภาพนักศึกษา  
 - เหตุผลท่ีลาออก,เกรด,ท่ีปรึกษา,ภูมิลำเนา 
2. ทำฐานข้อมูลนักศึกษา “กลุ่มเส่ียงถูกถอนช่ือ” 
 - รายช่ือ,เกรด,เกรด ม.ปลาย 
 - ทำแบบสอบถามสำรวจถึงปัญหาการใช้ชีวิต     

  ปัญหาการปรับตัว ปัญหาส่วนตัว ฯลฯ 
 - จัดทำแผนการเตรียมความพร้อมของ  

  นักศึกษาใหม่ 
3. จัดทำคู่มือการเตรียมความพร้อม การปรับตัวใช้
ชีวิต สำหรับนักศึกษา 

4.  ในวันท่ีจัด CARE CAFE 19 มี.ค.63  
 - สำรวจ google form ถึงปัญหาการใช้ชีวิต   

  ปัญหาการปรับตัว ปัญหาส่วนตัว เป็นต้น 
 4.1  กิจกรรมให้เล่น Menti รวบรวมข้อมูล

 ความต้องการของนักศึกษา 
 4.2  แยกกลุ ่มผ ู ้ท ี ่ม ีป ัญหาเร ื ่องการเร ียน  

 (ติดWarning1-2, Pro เป็นต้น) 
 4.3  เชิญนักจิตวิทยามาพูดคุย ถึงปÑญหาการ

 ใช<ชีวิต การรับมือโรคซึมเศร<า 
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2.  ด้านการเตรียมความพร้อมก่อน
การเข้าศึกษา หลักสูตรควรมี
การประเมินกระบวนการจาก

ผลของกิจกรรมท่ีจัด 

• จัดทำแผนการเตร ียมความพร ้อมของ

นักศึกษาใหม่ 
• ให้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก  
1.กลุ่มวิชาหลัก 
2.กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 
3.กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
4.กลุ่มทักษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 

• ให้เพิ ่มกิจกรรมการเตรียมความพร้อม

ให้กับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ 
 

1.  ทำแบบประเมินเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อสำรวจ
ทักษะด้านต่างๆของนักศึกษาใหม่ แล้วนำมาปรับ
พื ้นฐาน โดยการสร้างโครงการอบรมขึ ้น ตาม
ทักษะท่ีเป็นความต้องการของนักศึกษาใหม่  

3.  หลักสูตรควรมีแผนการพัฒนา
และส่งเสริมให้อาจารย์มี

ตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

• ให้จัดทำแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้

อาจารย์ตามแผนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 

4.  รายวิชาของหลักสูตรควรมี
ความสอดคล้องกับโครงการ

ธรรมศาสตร์ Gen Next 

• ให้จัดต้ังโครงการเสริมพัฒนาทักษะ ให้
สอดคล้องกับโครงการธรรมศาสตร์ Gen 
Next 

 

1.  ให้รวบรวมขอข้อมูลจากท่าพระจันทร์ว่ามี
อาจารย์กี่ท่าน วิชาอะไรบ้างที่เปิดวิชา Gen 
Next 

5.  ควรมีการฝึกอบรม/เสริมทักษะ
นอกเหนือจากหลักสูตรให้

นักศึกษาเท่าทันโลกแห่งการ

เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี 
 
 

•  จัดต้ังโครงการทำ Work shop เชิง
ปฏิบัติการทักษะด้านต่างๆเพ่ิมข้ึน 

1.  ให้สำรวจ google form ใน PPE CARE CAFE 
เกี ่ยวกับความต้องการด้านทักษะเกี ่ยวกับ

เทคโนโลยี เช่น Infographic ฯลฯ หรือการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  

6.  รายวิชา ปก.300 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับ

สังคม แต่ละองค์กรมีการ
พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนท่ี

ต่างกัน หลักสูตรควรมีแนว
ทางการให้ค่าคะแนนท่ีเป็น

มาตรฐานเดียวกัน  

• ใช้เกณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ในคู่มือ 1.  แก้ไขเกณฑ์ให้เหมือนกันระหว่าง PPE ลำปาง 
และ ท่าพระจันทร์ 
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2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูQท่ีสำเร็จการศึกษา 
 

ขQอวิพากษTท่ีสำคัญจากผลการประเมิน ขQอคิดเห็นของคณาจารยTต0อผลการประเมิน 
จากแบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร 

จากผู<สำเร็จการศึกษาประจำปâการศึกษา 2563 มีนักศึกษา

ช้ันปâท่ี 4 (รหัส 60) ตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 40 คน จาก

ท้ังหมด 133 คน คิดเปkนร<อยละ 30.08 โดยมีประเด็น

ดังตeอไปน้ี 

• การกำหนดสาระวิชาทางทฤษฏีและปฏิบัติ 
ส0งเสริมใหQเกิดการพัฒนาความรูQและทักษะ ผู<ตอบ

แบบสำรวจมีความพึงพอใจในระดับ “มาก” 

• การแสดงผลลัพธTการเรียนรูQของหลักสูตร มีความ
ทันสมัยและสอดคลQองกับตลาดแรงงาน ผู<ตอบ

แบบสำรวจมีความพึงพอใจในระดับ “มาก” 

• เน้ือหาวิชามีความสอดคลQองกับช่ือวิชา 
ผู<ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจในระดับ “มาก” 

• เน้ือหาวิชามีความสอดคลQองกับจำนวนหน0วยกิต 
ผู<ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจในระดับ “มาก” 

• เน้ือหาระว0างรายวิชา มีความต0อเน่ืองเช่ือมโยงกัน 
ผู<ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจในระดับ “มาก” 

• เน้ือหาวิชาในหลักสูตรเหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 
ผู<ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจในระดับ “มาก” 

• การลำดับก0อนหลังของรายวิชามีความเหมาะสม 
เอ้ือต0อการใหQมีพ้ืนฐานความรูQในการเรียนรายวิชา
ต0อยอด 
ผู<ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจในระดับ “มาก” 

-  หลักสูตรควรคำนึงถึงรายละเอียดผลประเมินในแตeละ

หัวข<อโดยเฉพาะความตeอเนื่องเชื่อมโยงกันระหวeาง

รายวิชา และนำไปประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในปâ

การศึกษา 2566 

- หลักสูตรควรเพ่ิมองค@ความรู<หรือทักษะให<แกeนักศึกษา 

เพื่อให<สอดคล<องกับสถานการณ@และความต<องการใน

ตลาดแรงงาน ในทักษะด<านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการนำเสนอ  

 

7.  เกณฑ์ในการเปิดวิชาเลือก
ให้กับนักศึกษาควรมีความ

ยืดหยุ่นมากข้ึน  

• ควรเปิดโอกาสให้หลักสูตรช้ีแจง

รายละเอียดการเปิดรายวิชาเลือกแก่

นักศึกษา และข้อจำกัดต่างๆท่ีมีผลต่อการ
เปิดรายวิชา 

1. ช้ีแจงรายละเอียดตามปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา  
2. ให้อธิบายถึงขั้นตอนการขอเปิดรายวิชา และ
ข้อจำกัดให้นักศึกษาเข้าใจ 
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• เน้ือหาไดQเนQนความรูQ ทฤษฏี ท่ีมีความซับซQอนของ
สาขาวิชา 
ผู<ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจในระดับ “มาก” 

• เน้ือหาวิชาในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ไดQเนQนการ
เตรียมนักศึกษาออกสู0โลกแห0งการดำรงชีวิต 
ผู<ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจในระดับ “มาก” 

จากผลการสำรวจฯ ข<างต<น ในภาพรวมพบวeา นักศึกษา

ผู<ท่ีสำเร็จการศึกษามีความพึงพอใจตeอหลักสูตรโดยเฉล่ียใน

ระดับ “มาก” 

 
 
3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูQมีส0วนเก่ียวขQอง (ผูQใชQบัณฑิต) 
 

ขQอวิพากษTท่ีสำคัญจากผลการประเมิน ขQอคิดเห็นของคณาจารยTต0อผลการประเมิน 
ปâการศึกษา 2563 หลักสูตรมีบัณฑิตจำนวน 114 คน จาก

การสำรวจความพึงพอใจจากผู<ใช<บัณฑิตท่ีสeงข<อมูลกลับมา

จำนวนท้ังส้ิน 24 คน (ร<อยละ 21.05) คeาเฉล่ียผลความพึง

พอใจรวม เทeากับ 4.43 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ด<านความรู< คะแนน 4.43 

(2) ด<านทักษะทางปÑญญา คะแนน 4.42 

(3) ด<านคุณธรรมจริยธรรม คะแนน 4.87 

(4) ด<านทักษะความสัมพันธ@ระหวeางบุคคลและความ

รับผิดชอบ คะแนน 4.40 

(5) ด<านทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การส่ือสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนน 4.03 

(6) ด<านจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตeอสังคม 

คะแนน 4.72 

• หลักสูตรควรมีการสอดแทรกการปฏิบัติท่ีเก่ียวข<องกับ

การนำเสนอ การส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศในแตe

ละรายวิชาให<มากข้ึน 

• หลักสูตรควรเพ่ิมองค@ความรู<หรือทักษะการวิเคราะห@

เชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศให<แกe

นักศึกษาโดยผeานโครงการอบรมตลอดการศึกษา 4 ปâ 
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หมวดท่ี 7 การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต0อหลักสูตร (ไม0มี) 
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หมวดท่ี 8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  
 

1. ความกQาวหนQาของการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานปsท่ีผ0านมา 

แผนดำเนินการ 
กำหนดเวลา
ท่ีแลQวเสร็จ 

ผูQรับผิดชอบ 
ความสำเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม0

สามารถดำเนินการไดQสำเร็จ 
1. จัดสรรงบประมาณ

สำหรับห<อง PPE 

Common room และ

ส่ิงสนับสนุนการศึกษาท่ี

จำเปkน 

ปâการศึกษา 

2563 

ผู<อำนวยการหลักสูตร ห<อง PPE Common room ดำเนินการ

ปรับปรุงแล<วเสร็จ ณ ห<อง 802 อาคาร

อเนกประสงค@ 1 

 

2.  ขQอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 2.1 ขQอเสนอในการปรับโครงสรQางหลักสูตร (จำนวนหน0วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ไมeมี เนื่องจากหลักสูตรเริ่มใช<หลักสูตรปรับปรุงปâ 2561 ทั้งนี้ หลักสูตรจะประเมินความทันสมัย ความเหมาะสม

ของรายวิชา และปÑญหาท่ีเกิดข้ึนอยeางตeอเน่ือง เพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลา 

2.2 ขQอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิผลรายวิชาฯ) 

หลักสูตรควรสeงเสริมให<อาจารย@ผู<สอนพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถเพ่ิมทักษะทางด<านการวิเคราะห@

ด<านตัวเลข (เชิงปริมาณ) การนำเสนอ และการพัฒนาด<านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให<มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให<อาจารย@

บูรณาการงานวิจัยเข<ากับการเรียนการสอนให<มากข้ึน 

2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยTและบุคลากรสายสนับสนุน 
หลักสูตรควรสeงเสริมให<อาจารย@ประจำหลักสูตรและอาจารย@ผู<สอน เข<าอบรมและพัฒนาทางวิชาการ รวมถึง

ตีพิมพ@งานวิจัยอยeางตeอเน่ืองและสม่ำเสมอ  
 

3. แผนปฏิบัติการใหม0สำหรับปs 2564 
แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดว0าจะส้ินสุด ผูQรับผิดชอบ 

1. จัดอบรมเพ่ิมพูนทักษะ Soft skill ปâการศึกษา 2564 อาจารย@ประจำหลักสูตร 

2. สำรวจความคิดเห็นของอาจารย@ผู<สอน

เพ่ือเตรียมจัดทำหลักสูตรฉบับปรับปรุง

สำหรับใช<ในปâการศึกษา 2566 

ปâการศึกษา 2564 อาจารย@ประจำหลักสูตร 
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อาจารยTประจำหลักสูตร 

ท0าพระจันทรT 

ลำดับ รายช่ือ ลายเซ็น วันท่ี 

1 อ.ดร.ปาณิศา วิชุพงษ@   

2 อ.อรณิชา เม่ียงบัว   

3 รศ.ดร.ศักด์ิชัย พานิชพันธ@   

4 ผศ.ดร.จุฬณี ตัณติกุลานันท@   

5 ผศ.ดร.ณัฐพล แสงอรุณ   

ศูนยTลำปาง 

ลำดับ รายช่ือ ลายเซ็น วันท่ี 

1 อ.ดร.สุมิตา สุภากรณ@   

2 รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี   

3 ผศ.ดร.รุeงนภา เทพภาพ   

4 อ.ชวนนท@  กาญจนสุวรรณ     

5 อ.ดลวัฒน@ บัวประดิษฐ@   

 

 

เห็นชอบโดย รายช่ือ ลายเซ็น วันท่ี 

ผู<อำนวยการหลักสูตรฯ (ทeาพระจันทร@) อ.ดร.อรณิชา เม่ียงบัว   

ผู<อำนวยการหลักสูตรฯ (ศูนย@ลำปาง) ผศ.ดร.โขมสี มีภักดี   

คณบดี รศ.ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี   



 

 

ตัวต้ัง

ตัวหาร

ผ่าน /ไม่ผ่าน

1.จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผ่าน

2.คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร

ผ่าน

3.คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน

4.คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ผ่าน
10.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด
ผ่าน

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน

106.32
24
53
68

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4.16
รวมคะแนน 8.33
จำนวนตัวบ่งชี้ 2.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 5 3.00
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 5 3.00

ผลที่เกิดกับนักศึกษา ระดับ 5 3.00
เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 3 3.00

รวมคะแนน 9.00
จำนวนตัวบ่งชี้ 3.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

3.90
ร้อยละ 100

77.94

4.43
5

4.43

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด

โดย สกอ.

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ค่าเฉลี่ย

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
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ตัวต้ัง

ตัวหาร

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ 5 4.00
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ ค่าเฉลี่ย 5 4.72

8
10
5
10
4

10
ผลที่เกิดกับอาจารย์ ข้อ 5 4.00

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 4 4.24
รวมคะแนน 12.72
จำนวนตัวบ่งชี้ 3.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5 3.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2
การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
5 3.00

การประเมินผู้เรียน 5 3.00
11
11

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 5 3.50
รวมคะแนน 14.00
จำนวนตัวบ่งชี้ 4.00

ร้อยละ 100 100.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

ร้อยละ

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5.00
20

40.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

4.1750.00

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทาง

วิชาการ
ร้อยละ 60

ร้อยละ 20
80.00 5.00
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องค์ประกอบ

คุณภาพ
หน่วยวัด

คะแนน

เต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

คะแนน

ประเมิน
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ตัวต้ัง

ตัวหาร

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00
เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบที่ 6 4.00

รวมคะแนน 4.00
จำนวนตัวบ่งชี้ 1.00

คะแนนองค์ 1 ผ่าน

คะแนนองค์ 2 4.16
คะแนนองค์ 3 3.00
คะแนนองค์ 4 4.24
คะแนนองค์ 5 3.50
คะแนนองค์ 6 4.00

รวมคะแนน (องค์ 2 - องค์ 6) 48.05
จำนวนตัวบ่งชี้ (องค์ 2 - องค์ 6) 13.00

3.70

องค์ประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของ

ทุกองค์ประกอบ
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ลําดับที่

องค์ประกอบ

คุณภาพ

หน่วยวัด

คะแนน

เต็ม 5

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

คะแนน

ประเมิน

ระบุเหตุผลหากไม่ผ่านเกณฑ์

2563

ผลลัพธ์
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 4.72 4.00 4.00 4.24 คุณภาพดีมาก
5.1 3.00 3.00 คุณภาพปานกลาง
5.2 3.00 3.00 คุณภาพปานกลาง
5.3 3.00 3.00 คุณภาพปานกลาง
5.4 5.00 5.00 คุณภาพดีมาก

รวมคะแนน 0.00 9.00 5.00 14.00
จำนวนตัวบ่งช้ี 0.00 3.00 1.00 4.00
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน

- 3.00 5.00 3.50 คุณภาพดี

6.1 4.00 4.00 คุณภาพดี

รวมคะแนน 0.00 4.00 0.00 4.00
จำนวนตัวบ่งช้ี 0.00 1.00 0.00 1.00

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 4.00 - 4.00 คุณภาพดี

รวมคะแนนประเมิน 4.72 23.00 20.33 48.05
จำนวนตัวบ่งช้ี 1.00 7.00 5.00 13.00

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุก 4.72 3.29 4.07 3.70
ผลการประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพดีมาก คุณภาพดี คุณภาพดีมาก คุณภาพดี

รวม 

ป. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  ปีการศึกษา 2563
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องค์ประกอบ
คะแนนการประเมินตัวบ่งช้ีสกอ. 

ผลการประเมิน หมายเหตุ
ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต
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