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ค าน า 
 

คณ ะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายในได้ ตรวจเยี่ ยม หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิชา                     

สหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 อันเป็นการ

ประเมินผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564 ในการนี้คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตรได้ใช้การสังเกต การตรวจเอกสาร การสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ

คุณภาพ 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งได้แสดงจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย  

            คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในขอขอบคุณอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสหวิทยาการ

สังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ รวมทั้งผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง            

จนท าให้การประเมินคุณภาพครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์            

ต่อทุกฝ่ายในการน าผลการประเมินคุณภาพไปพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป  
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                                                                  17 กันยายน 2564 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2563 

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564  

ประเมินออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

 

1.บทสรุปผู้บริหาร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 เปิดสอนสาขา
วิชาเอก 4  สาขาคือ 1.จีนศึกษา 2.อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงศึกษา 3.การจัดการทรัพยากรทางสังคม                
และวัฒนธรรม และ 4.การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยด้าเนินงานตามภารกิจหลักทั ง  4 ด้าน ได้แก่ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธาน             
ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง  

สรุปวิเคราะห์ผลงานเด่น 
- มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทการ

เปลี่ยนแปลงรายวิชามีความทันสมัยและสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสปัจจุบัน 
- มีกระบวนการในการบริหารและส่งเสริมพัฒนาอาจารย์จนท้าให้ได้รับต้าแหน่งทาง

วิชาการท่ีสูงขึ น 
- บัณฑิตมีคุณภาพดี ท้างานได้ตรงกับศาสตร์สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 

- มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ในองค์กรและ

สถานประกอบการทั งในและต่างประเทศ 

- มีการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโค

โรนา 19 (Covid-19)  
 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  

 1. ควรมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพ่ือให้มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละชั นปี 

 2.ควรมีการวางแผนเรื่องการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาให้ครบทั ง 4 วิชาเอก  
 3.ควรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาเข้าสู่เวทีในวงวิชาการในระดับชาติ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2563 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564  

ประเมินออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
 

2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
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3 บทน า  

3.1  วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

1. เพ่ือให้คณะได้ตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร 

2. เพ่ือติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงการด้าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ตามความเห็นของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ประจ้าปีการศึกษา 2563 (ถ้ามี) 

3. เพ่ือให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  วิทยาลัย                       
สหวิทยาการน้าผลจากการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการด้าเนินงานของหลักสูตร 

3.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 3.2.1 ก้าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี  

1) ตัวบ่งชี กระบวนการ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) และได้

ก้าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส้าหรับผู้ประเมินได้ใช้ในการพิจารณา  

2) ตัวบ่งชี ผลลัพธ์ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) และได้ก้าหนด

แนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส้าหรับผู้ประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

3) ตัวบ่งชี เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก้าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น

คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส้าหรับการแปลงผลการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี               

(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท้าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี จะก้าหนดค่า

ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ 

 3.2.2 ก้าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด้าเนินการใด 

ๆ หรือด้าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได ้0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี  

0.01 – 2.00 หมายถึง การด้าเนินงานมีคุณภาพน้อย 

2.00 – 3.00 หมายถึง การด้าเนินงานมีคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 หมายถึง การด้าเนินงานมีคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 หมายถึง การด้าเนินงานมีคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมินจะเป็นผลคะแนนขององค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6 

หมายเหตุ : หากผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ไม่ผ่าน ถือว่า

หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และคะแนนของหลักสูตรนั้นเป็นศูนย์ 
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3.3 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน  
ประวัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
 ช่วงการบริหารจัดการ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล้าปาง (พ.ศ.2542- พ.ศ.2549) 
              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจาก                  
ที่ประชุมคณบดี  และในวันที่  4 มีนาคม พ.ศ.2542 ได้ รับการอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรได้เริ่มจัดการเรียนการสอนครั งแรกในปีการศึกษา 2542 ภายใต้โครงการ
จัดตั งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล้าปาง  และบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จนเมื่อได้จัดการเรียนการสอนมีนักศึกษาครบทั ง 4 ชั นปีแล้ว  ได้มีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร ครั งที่ 1  หรือเรียกกันว่า “ปรับเล็ก” ในปีการศึกษา 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีความ
ทั น สมั ย แล ะสอด ค ล้ อ งกั บ น โยบ าย และแผ น ข องก าร พั ฒ น าก ารจั ด ก าร เรี ย น ก ารสอน ขอ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ช่วงการบริหารจัดการ โดยวิทยาลัยสหวิทยาการ (พ.ศ.2549-ปัจจุบัน) 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ  ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงอีกครั ง เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงสร้างการบริหาร

ใหม่  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานวิทยาลัยสหวิทยาการ  พุทธศักราช 2549  
ลงวันที่ 31  กรกฎาคม  พุทธศักราช 2549 ก้าหนดให้วิทยาลัยสหวิทยาการแยกการบริหารงานเป็นอิสระออก
จากมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์   ศู น ย์ ล้ าป าง  การจั ดการ เรี ยนการสอน ใน ระดั บป ริญ ญ าตรี                                                     
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล้าปาง ภายใต้โครงสร้างการบริหารใหม่ ปรับเป็นโครงการศึกษา                  
ศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ พร้อมทั งมีการตัดโอนภารกิจ งบประมาณและบุคลากรของ
โครงการ    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ และส้านักงานบัณฑิตศึกษา 
มาอยู่ภายใต้โครงสร้างวิทยาลัยสหวิทยาการ 
          นับตั งแต่ปี พุทธศักราช 2549 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาสหวิท ยาการสังคมศาสตร์                                
ได้มีการกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี  

1.ปีพุทธศักราช 2552 โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2552) มีการด้าเนินการเปิดสอนสาขาวิชาเอกเพ่ิมเติมจากเดิม 2 สาขา คือ สาขาวิชาเอก
สหวิทยาการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม  และสาขาวิชาเอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา  เป็น 
4 สาขา โดยเพ่ิม สาขาวิชาเอกสหวิทยาการจีนศึกษา และสาขาวิชา เอกสหวิทยาการการจัดการการท่องเที่ยว
และบริการ  

2.ปีพุทธศักราช 2556 ได้ด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2556) 4 สาขา คือ 1.จีนศึกษา 2.อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 3.การจัดการทรัพยากร
ทางสังคมและวัฒนธรรม และ 4.การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
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3.ปีพุทธศักราช 2561 ได้ด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 4 สาขา คือ 1.จีนศึกษา 2.อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 3.การจัดการทรัพยากร                    
ทางสังคมและวัฒนธรรม และ 4.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
       ปรัชญา    

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในเชิงสหวิทยาการออกไปรับใช้ประชาชนและสังคม ตลอดจน
การสร้างองค์ความรู้ที่มีลักษณะสหวิทยาการให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  

      ปณิธาน  
1) มุ่งพัฒนาให้วิทยาลัยสหวิทยาการมีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาเชิงสหวิทยาการ 
2) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรม และเป็นผู้ที่จิตส้านึกสาธารณะและรับผิดชอบ

ต่อสังคม  
  วิสัยทัศน์  
 มุ่งสร้างวิทยาลัยสหวิทยาการให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนและเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย
เชิงสหวิทยาการชั นน้าของประเทศ 

พันธกิจ 
1) ผลิตบัณฑิตทีม่ีความรู้เชิงสหวิทยาการในทุกระดับ 
2) สร้างชุมชนวิชาการเชิงสหวิทยาการ 
3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
4) ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและนักศึกษา  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสั งคมศาสตร์  วิทยาลัยสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  แบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชาเอก ได้แก่ 
1.จีนศึกษา 
2.อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงศึกษา 
3.การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
4.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
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ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและนักศึกษา 

 
ข้อมูลการบริหารงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ  

 อาจารย์ ดร.อรณิชา เมี่ยงบัว   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  ทิพคุณ  รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ  ถาวรานุรักษ์  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา  เทพภาพ            รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล้าปาง 

อาจารย์ พ.ต.ต. ดร.ชวนัสถ์ เจนการ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา (ท่าพระจันทร์) 

อาจารย์วรรณวนัช อรุณฤกษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา (ศูนย์ล้าปาง) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอฬาร  รัตนภักดี  ผู้อ้านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) 
ข้อมูลบุคคลของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) จ านวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี 

 
- 

 
- 

ปริญญาโท 5 41.67 
ปริญญาเอก 7 58.33 

รวม 12 100  
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์ 

 
- 

  
- 

รองศาสตราจารย์ 3 25 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 66.67 
อาจารย์ 1 8.33 

รวม 12 100  

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวน 
รับเข้า (คน) 

จ านวน
นักศึกษา 

ที่พ้นสภาพ 

จ านวนนักศึกษา 
ภาคฤดูร้อน/

2563 

อัตราการ 
คงอยู่             

(ร้อยละ) 

2560 (รหัส 60) 101 25 76 75.25 

2561 (รหัส 61) 86 17 69 80.23 

2562 (รหัส 62) 113 23 90 79.64 

2563 (รหัส 63) 114 17 97 85.09 

รวม 414 82 332 80.19 
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4. วิธีการประเมินคุณภาพ 

4.1 การวางแผนและการประเมินคุณภาพ 

4.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ จัดท้าตารางตรวจเยี่ยมเป็นลาย

ลักษณ์อักษรแจ้งให้หลักสูตรสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ทราบล่วงหน้า เพ่ือให้

หลักสูตรสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ นัดหมายบุคคลที่คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพต้องการสัมภาษณ์หรือจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงผลการด้าเนินงาน ตลอดจนสามารถเตรียมการ

อ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษาเอกสารในเบื องต้น ได้แก่ รายงานการประเมินตนเอง 

หลักสูตรสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2563  

3) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมชี แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการในการ

ประเมินคุณภาพภายในให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบ พร้อมทั งร่วมกันวิเคราะห์รายงานการประเมิน

ตนเองของหลักสูตร เพ่ือสรุปประเด็น ข้อสงสัย และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในเบื องต้น 

4) แบ่งหน้าที่ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแต่ละคนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียด 

(ถ้ามี) 

5) วางแผนตรวจเยี่ยมร่วมกัน ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้เข้าใจถึง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และก้าหนดเกณฑ์การประเมินไปในทิศทางเดียวกัน 

4.1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามก้าหนดการ สรุปได้ดังนี  

1) การตรวจสอบเอกสารอ้างอิงผลการด้าเนินงาน 

2) การประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ้าหลักสูตร เพ่ือชี แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและรับฟั งผล

การด้าเนินงานที่ส้าคัญ  

 3) การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ,นักศึกษา 
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต 

4) ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือสรุปผลการประเมิน และวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสใน

การพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ  

รายละเอียดปรากฏตามก้าหนดการประเมินคุณภาพ ภาคผนวก ก 
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4.1.3 การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม 

1) สรุปผลการประเมินและน้าเสนอด้วยวาจาต่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร และบุคลากรของหลักสูตร

สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ เพ่ือรับทราบและร่วมอภิปรายรายงานผลการ

ประเมิน 

2) ฝ่ายเลขานุการจัดท้าร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพ ส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

พิจารณา 

 3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพจัดท้ารายงานผลการประเมินคุณภาพส่งให้ฝ่ายวิชาการ  

4.2 วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 1) ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องจากรายงานการประเมินตนเอง ประจ้าปีการศึกษา 
2563 กับเอกสารหลักฐานที่หน่วยงาน อ้างอิงไว้ 
  โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี  
   - ข้อมูลครบถ้วนตรงตามนิยามของตัวบ่งชี  
   - ข้อมูลตรงกับช่วงเวลาที่ประเมิน (1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564) 
  - ข้อมูลครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง 
 2) การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผ่านระบบ ZOOM) ดังนี  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร,อาจารย์
ผู้สอน,,นักศึกษา,บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสอบถามการด้าเนินการจริงและพิจารณาความสอดคล้องของ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และรายงานการประเมินตนเอง 
 

5. ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ขอเสนอรายงานผลการประเมินรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี  ดังนี 
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5.1.1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 

ล าดับที ่ องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

หน่วยวัด คะแนน
เต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ ์2563 

ตัวต้ัง 

  

ผลลัพธ ์
ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน         ผ่าน /ไม่ผ่าน     

ตัวบ่งชี ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก้าหนด
โดย สกอ. 

    1.จ้านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผ่าน     

2.คุณสมบัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน   

3.คุณสมบัติอาจารย์ประจ้าหลักสตูร ผ่าน  

4.คุณสมบัติอาจารย์ผูส้อน ผ่าน  

11.การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก้าหนด 

ผ่าน 

  
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1           ผ่าน   

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต               

ตัวบ่งชี ที่ 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ ค่าเฉลี่ย 5 

  125.61 4.33 4.33 
 
   

29 
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ล าดับที ่ องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

หน่วยวัด คะแนน
เต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ ์2563 

ตัวต้ัง 

  

ผลลัพธ ์
ตัวหาร 

ตัวบ่งชี ที่ 2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 100   68 81.93 4.10   

83 

    เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่2           4.22   

    รวมคะแนน           8.43   

    จ้านวนตัวบ่งชี            2.00   

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา               

  ตัวบ่งชี ที่ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 5       3.00   

  ตัวบ่งชี ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 5       3.00   

ตัวบ่งชี ที่ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 5       3.00   

    เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่3           3.00   

    รวมคะแนน           9.00   

    จ้านวนตัวบ่งชี            3.00   

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์               

  ตัวบ่งชี ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 5       4   

  ตัวบ่งชี ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ ค่าเฉลี่ย 5       5.00   
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ล าดับที ่ องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

หน่วยวัด คะแนน
เต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ ์2563 

ตัวต้ัง 

  

ผลลัพธ ์
ตัวหาร 

ตัวบ่งชี ที่ 4.2.1 ร้อยละอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 20   7 58.33 5.00   
12 

ตัวบ่งชี ที่ 4.2.2 ร้อยละอาจารย์ทีม่ีต้าแหน่งทาง
วิชาการ  

ร้อยละ 60   11 91.67 5.00 
 
 
  

  
12 

ตัวบ่งชี ที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ ร้อยละ 20   8.4 70 5.00 
 

12 
ตัวบ่งชี ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย ์ ข้อ 5       4.00   

    เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่4           4.33   

    รวมคะแนน           13.00   

  จ้านวนตัวบ่งชี       3.00  

องค์ประกอบท่ี 5 นักศึกษา               

  ตัวบ่งชี ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร   5       3   

  ตัวบ่งชี ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

  5       3   
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ล าดับที ่ องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

หน่วยวัด คะแนน
เต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ ์2563 

ตัวต้ัง 

  

ผลลัพธ ์
ตัวหาร 

ตัวบ่งชี ที่ 5.3 การประเมินผู้เรยีน   5       3   
  

ตัวบ่งชี ที่ 5.4 ผลการด้าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 100   12 100 5   

12 

    เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่5           3.50   

    รวมคะแนน           14.00   

    จ้านวนตัวบ่งชี  
 
  

          4.00   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้               

  ตัวบ่งชี ที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้    5       4   

    เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6           4.00   

    รวมคะแนน           4.00   

    จ้านวนตัวบ่งชี            1.00   

    คะแนนองค์ 1           ผ่าน   

    คะแนนองค์ 2           4.22   
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ล าดับที ่ องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

หน่วยวัด คะแนน
เต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ ์2563 

ตัวต้ัง 

  

ผลลัพธ ์
ตัวหาร 

    คะแนนองค์ 3           3.00   

    คะแนนองค์ 4           4.33   

    คะแนนองค์ 5           3.50   

    คะแนนองค์ 6           4.00   

    รวมคะแนน (องค์ 2 - องค์ 6)           48.43   

    จ้านวนตัวบ่งชี  (องค์ 2 - องค์ 6)           13.00  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

        
 

3.73 
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จากการประเมินคุณภาพภายใน  6  องค์ประกอบ  13  ตัวบ่งชี  พบว่าหลักหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขา

วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินระดับคุณภาพดี 3.73  คะแนน โดยมีผล

การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  

 อธิบายสรุปผลประเมินโดยน้าเสนอ ผลการประเมินในภาพรวม และรายองค์ประกอบ 

รายละเอียดปรากฏในตารางที่ ป.2 
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ตาราง ป 2. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 

องค์ประกอบ  

 คะแนนการประเมินตัวบ่งชี้ทั้งหมด 
      (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

คะแนนผ่าน ปัจจัยน าเข้า 
( I )  

กระบวนการ  
( P ) 

ผลผลิต 
( O )  

คะแนน
เฉลี่ย 

1.  การก้ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้
มาตรฐาน 

2.  บัณฑิต คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกตัวบ่งชี ใน

องค์ประกอบที่ 2-6 

- - 4.22 4.22 ระดับคุณภาพดีมาก 
3. นักศึกษา 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4.  อาจารย์ 4.33 - - 4.33 ระดับคุณภาพดีมาก 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพด ี
6.  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 3.57 3.75 4.22 3.73 ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน 
 ระดับ

คุณภาพดี 
ระดับ 

คุณภาพดี 
ระดับคุณภาพ

ดีมาก 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
  
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดเด่น 
-  

จุดที่ควรพัฒนา 
-  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
-  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดเด่น 

1. จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตให้ความคิดเห็นว่าหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ 

และมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 

จุดที่ควรพัฒนา 

-  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาและปรับตัวในการท างาน 
 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จุดเด่น 

  - 

จุดที่ควรพัฒนา 

-  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

 1.หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์จ านวนและเหตุผลที่นักศึกษาที่ตกออกเพื่อให้อาจารย์ที่รับผิดชอบ

หลักสูตรน ามาวางแผนในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ให้กับ

สถาบัน (ศูนย์ล าปาง)  
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

จุดเด่น 
   1.หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขา และกระบวนการที่ชัดเจนในการพัฒนา
อาจารย์และส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
-  

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน ประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีการวางแผนรวมถึงการบูรณาการรายวิชากับการวิจัย การบริการวิชาแก่

สังคม และ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน  

จุดที่ควรพัฒนา 

-  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีการพิจารณาเพิ่มกระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ด้านการ

ประเมินผลการเรียน  

 

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดเด่น 

1. หลักสูตรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับคณาจารย์และนักศึกษาภายใต้

สถานการณ์ปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (CORONA-

19)    

จุดที่ควรพัฒนา 

-  

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

-  
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสวิทยาการ    

ปีการศึกษา 2563 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564  ผ่านระบบ ZOOM 

 
08.30-09.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมเพ่ือท้าความเข้าใจในวิธีการประเมิน  

และการแบ่งหน้าที่รวมทั งการวิเคราะห์ SAR เพ่ือสรุปประเด็น ข้อสงสัย ก้าหนด 
ค้าถามเบื องต้น 

09.00-09.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พบอาจารย์ประจ้าหลักสูตรสาขาวิชาสหวิทยาการ 
   สังคมศาสตร์   

-  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะน้าคณะกรรมการฯ และชี แจงวัตถุประสงค์
หลักการแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
- อาจารย์ประจ้าหลักสูตร สรุปผลการด้าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 (ภาพรวม   
จุดเด่น วิธีปฏิบัติที่ดี จุดที่ควรพัฒนา แผนและเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป) 

09.30-10.30 น.  1.สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  (จ้านวน 2 คน) 
   2.สัมภาษณ์บัณฑิต    (จ้านวน 4 คน)  
   3.สัมภาษณ์นักศึกษา  (จ้านวน 4 คน) 
10.30-12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน   
                       และประชุมพิจารณาผลการประเมิน 
   - ป.1-ป.2 
   - จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา  

- คณะกรรมการประเมินฯ จัดท้าร่างรายงานการประเมินคุณภาพ 
12.00-12.30 น.  รายงานผลการประเมินขั นต้นด้วยวาจา 
12.30-13.30 น.  พักรับประทานอาหาร 
13.30-16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปและจัดท้าร่างรายงานผล  
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บันทึกการสัมภาษณ์ 
 

บันทึกสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
Q: กรณีอาจารย์ลาออก/ลาศึกษาต่อ 
A: ประชุมหารือเชิญวิทยากรมาสอนในแต่ละสาขาจะมีผู้ประสานหลัก 
Q: ในรอบปีการประมิน อาจารย์ประจ้าหลักสูตรจ้านวน 12 ท่านได้รับการพัฒนาที่ตรงศาสตร์ทั งหมดหรือไม่? 
A: ปีที่ผ่านมาอบรมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่และการเข้าร่วมแต่ละครั งจะมีเจ้าหน้าที่บันทึกเป็นสถิติ 
Q: อาจารย์มีการน้าผลการอบรมมาปรับเนื อหาให้ทันสมัย/ต่อยอดในกระบวนการเรียนการสอนตามตัวบ่งชี ที่ 
5.1 หรือไม่? 
A:  มีการอบรมเรื่อง “ภาษาถิ่น/ภาษาพื นบ้าน” จัดอบรมโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหลังอบรมก็จะมี
แบบฟอร์มส้าหรับรายงานประเด็นการน้ามาใช้ โดยการอบรมดังกล่าวได้น้ามาใช้ในรายวิชา สส.351 คติชน
วิทยา มีการน้ามาปรับเนื อหาการเรียนการสอนในรายวิชา 
Q: กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมมีอะไรบ้าง? 
A: มีการท้ากิจกรรมหลายๆกิจกรรมดังนี  

- แนะน้าวิธีการเรียน โดยการพบอาจารย์ เจ้าหน้าที่และพ่ีๆ 

- มีการปฐมนิเทศให้นักศึกษาแรกเข้า (การแนะน้าให้ข้อมูลต่างๆ) ซึ่งนักศึกษาจะได้เข้าร่วม

กิจกรรมปฐมนิเทศตั งแต่ระดับของมหาวิทยาลัย/ระดับคณะและระดับหลักสูตร 

Q: หน้า 101 มีทั งหมด 3 ด้าน  โดยในด้านการวิจัยใช้วิชาคติชนวิทยาในประเด็นใดบ้าง ? 
A: เป็นการศึกษาภูมินามโดยน้าองค์ความรู้มาประกอบการสอนเรื่องภาษาพื นบ้าน ต้านาน ซึ่งนักศึกษาได้
เรียนรู้จากองค์ความรู้แล้วชุมชนของตนเองมีความเข้าใจในเรื่องนี อย่างไร 
Q: ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมใช้วิชาสส.451 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีชุมชนในประเด็นอะไรบ้าง? 
และหลังจากกลับมาจากการไปทัศนศึกษานอกสถานที่อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาท้าอะไรต่อ? 
A: รายวิชานี ได้พานักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ทุกปี โดยมีวิทยากรบรรยายภายนอกและมีวิทยากรใน
พื นที่ร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้เรื่องโบราณคดีประวัติศาสตร์ โดยหลังจากกลับมาจากทัศนศึกษามีงานให้
นักศึกษา 
Q: มีสิ่งสนับสนุนใหม่อะไรบ้าง? 
A: มีห้องสมุด/ห้องเรียนรู้ส้าหรับนักศึกษา ตอนนี ยังคงค้างเรื่องระบบสแกนใบหน้า และมีการจัดสั่งทรัพยากร
หนังสือเพ่ิมเติม 
Q: กระบวนการเตรียมความพร้อมยังไม่ได้อธิบายให้เห็นภาพชัดเจน 

- มีอาจารย์ที่ปรึกษาส้าหรับนักศึกษาใหม่หรือไม่? 

- ควรให้ข้อมูลนักศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้าง? ส้าหรับการเรียนและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน 

A: มีแนวทางให้อาจารย์ที่ปรึกษา (การวางแผนการเรียน/คู่มือปฐมนิเทศ/การลงทะเบียนเรียน/ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร/ทุนต่างๆ และการใช้ชีวิตต่างๆ ) 
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Q: เนื่องจากจะสัมพันธ์กับจ้านวนนักศึกษาที่หายไป ซึ่งจะเป็นการป้องกันให้เด็กเรียนครบ 4 ปี โดยในSAR ยัง
ไม่มีการน้าสถิติข้อมูลของนักศึกษามาประชุมในคณาจารย์ประจ้าหลักสูตรหรือไม่? และสาเหตุการหายไปที่
แท้จริง อาจารย์ที่ปรึกษาทราบไหมว่าหายไปเพราะอะไร? 
A: ในปัจจุบันยังไม่มีการประชุมอย่างจริงจัง แต่อาจารย์ที่ปรึกษาจะทราบโดยระบบอยู่แล้วเพราะต้องเซ็นต์ใบ
ค้าร้องโดยทุกปีการศึกษาจะท้ารายชื่อเด็กแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และนอกจากนี สามารถตรวจสอบจาก
ระบบส้านักทะเบียนได ้
Q: การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ้าหลักสูตรจ้านวน 2 ท่านที่ลาออกและลาศึกษาต่อได้ด้าเนินการแจ้งเรื่องไป
เมื่อไหร่?  
และความพึงพอใจของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรจะพิจารณาจากแนวโน้ม 3 ปีย้อนหลัง 
A: ประเด็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ้าหลักสูตรจ้านวน 2 ท่านได้ท้าเรื่องไปเอเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 
และส้าหรับความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร  เรื่องวงเงินที่ใช้ส้าหรับการอบรมแต่ด้วยบางท่านยังมี
วงเงินคงเหลือก็สามารถเปลี่ยนเป็นซื ออุปกรณ์ส้าหรับการสอนออนไลน์ได้ 
Q: มีการอบรมอาจารย์ใหม่ทั ง 2 ท่านอย่างไรเช่นการปฐมนิเทศ 
A: มีการดูคุณสมบัติในการเลือกอาจารย์ เช่นต้องมีผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้ อนหลัง และมีการแจ้งในที
ประชุมคณาจารย์ 
Q: อาจารย์ใหม่ในท่ีนี คืออาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่เข้ามาใหม่ (ไม่ใช่อาจารย์ผู้สอนใหม่) 
A: ก่อนแต่งตั งจะมีการท้าความเข้าใจให้ข้อมูลว่าจะมีการแต่งตั งเป็นอาจาร์ประจ้าหลักสูตร โดยให้ท้าอะไรบ้าง 
Q: ในรอบปีมีอาจารย์ที่ได้เพ่ิมต้าแหน่งทางวิชาการที่สูง คือ รศ.ถิรวัฒน์  ตันทนิส และ รศ.ดร.ธีรภัท  ชัย
พิพัฒน์ และแผนรับเข้าก็มีการปรับลดลงจาก150 คน เหลือเพียง 130 คน  
A: ด้วยวิทยาลัยสหวิทยาการมีหลักสูตรเพิ่มอีก 1 หลักสูตร มหาวิทยาลัยก็จะมีการคุมจ้านวรับและด้วยจ้านวน
ที่ลดลง ปัญหาและอุปสรรคที่ส้าคัญคือ  

- พื นที่ในการจัดการเรียนการสอน 

- นักศึกษาอยากได้พื นที่สะดวกสบาย เหงา อยู่ไม่ได้ เพราะเงียบเกินไป 

- จ้านวนเด็กวัยรุ่นที่จะเข้าระบบมีจ้านวนน้อย 

     ทั งนี หลักสูตรได้พยายามปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนต่างๆ รวมทั งการมีหอพักใน
มหาวิทยาลัยเพ่ิมยิ่งขึ น และมีการประชาสัมพันธ์พื นที่ต่างๆ ในทุกๆ ภาคเพ่ือให้มีนักศึกษาเพ่ิมขึ น และมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ 
     ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหลักสูตรส้าหรับใช้ในปีการศึกษา 2566 มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเช่น
การเรียนรู้ในองค์กร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
Q: ตัวบ่งชี ที่ 3.2  ข้อ 1.4 การปรับปรุงและพัฒนา 

- เขียน พ.ศ. คลาดเคลื่อนหรือไม่? 

- ประเมินแล้วมีความพึงพอใจอะไรบ้าง? 
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- ถ้าจะพัฒนาให้ดีขึ นจะท้าอย่างไร? 

- หลังจากจัดกิจกรรมนักศึกษาคิดว่าอย่างไร? อาจารย์คิดว่าอย่างไร? ตรงตามศาสตร์หรือไม่? 

A: เรื่องพ.ศ. น่าจะมีความคลาดเคลื่อน  
     ส้าหรับเรื่องการจัดกิจกรรมหรือโครงการตามฟอร์มก็จะมีตัวชี วัดและมีการรายงานผลที่เกิดขึ นในแต่ละ
โครงการ 
Q: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกหนังสืออย่างไร? 
A: หลักสูตรมีการแจ้งเวียนสอบถามความต้องการของหนังสือเพ่ือให้ห้องสมุดจัดซื อได้ 
Q: ควรเขียนเพิ่มเติมลงไปใน SAR 
 
บันทึกสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

Q: ในฐานผู้ใช้บัณฑิต ในปัจจุบันมีบัณฑิตเข้าไปท้างานสังกัดไหนและส่วนไหน? 

A: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งมีหลายส่วน ส่วนใหญ่รับผิดชอบส่วนกลางซึ่งจะมีงานต่างๆ  

เช่น กองคุ้มครอง/กองอาสาสมัคร/กองทุนส่งเสริม/กลุ่มประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีบทบาทแตกต่างกันไป 

Q: มีอะไรที่เป็นจุดโดดเด่น? 

A: 1.มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 2.มีน ้าใจ 3. มีความตั งใจในการท้างานสูง 4. มีการเปิดรับสิ่งใหม่ในการท้างาน 

5.มีความรับผิดชอบสูง 

Q: ต้องสอนการท้างานให้ใหม่หรือสามารถเริ่มท้างานได้เองเลย? 

A: ด้วยตัวบัณฑิตมีประสบการณ์การท้างานมาบ้างแล้วแต่ด้วยต้าแหน่งใหม่ก็ต้องเริ่มนับ 1 ใหม่ แต่ทั งนี 

บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ในการท้างานได้ค่อนข้างดี 

Q: บัณฑิตท้างานได้บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่? เสียงสะท้องของบัณฑิตจากเพ่ือร่วมงานเป็นอย่างไรบ้าง? 

A: ด้วยในที่ท้างานมีวัยรุ่นเยอะ ท้างานเสมือเป็นพ่ีน้องกัน ทุกคนมีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ซึ่งบัณฑิต

สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

    ส้าหรับการมอบหมายงานคือการให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าทีมในการจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ VTR  ซ่ึง

สามารถควบคุมดูแลพ่ีๆ น้องๆ ให้สามารถท้างานจนประสบความส้าเร็จและบรรลุผลตามที่น้องมอบหมายให้

ได้ และด้วยบัณฑิตเป็นคนที่มีน ้าใจจึงท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี และต้าแหน่งที่ท้างานคือข้าราชการ  

ภาระงานจึงจ้าเป็นต้องมีความรับผิดชอบสูง 
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Q: มีข้อเสนอแนะอะไรให้หลักสูตรด้าเนินการหรือสิ่งที่ต้องพัฒนาให้แก่นักศึกษาในปัจจุบันให้กลายเป็นบัณฑิต

ที่สามารถตอบโจทย์ตลาอดแรงงานได้? 

A: กิจกรรมที่ควบคู่ไปกับการเรียนถือ เป็นสิ่งส้าคัญในการเพ่ิมพูนประสบการรณ์ความรู้ส้าหรับการประยุกต์ใช้

ในการท้างาน จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเพื่อให้มีทักษะในการ

แก้ปัญหาเพ่ือเป็นอีกประเด็นส้าคัญหนึ่งในการท้างาน 

Q: จุดที่ควรพัฒนามีอะไรบ้าง? 

A: บัณฑิตอาจจะยังอ่อนประสบการณ์จึงยังมองงานในภาพรวมไม่ออก และยังไม่สามารถท้างานในแบบองค์

รวมได้ 

Q: ความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิตเป็นอย่างไร? 

A: บัณฑิตมีคุณสมบัติด้านความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีเพราะงานประชาสัมพันธ์ต้องใช้ความคิด

สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ซึ่งต้องคิดง่าจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องอะไรน้าเสนอต่อประชาชนอย่างไรให้รับรู้ได้

เข้าใจ ซึ่งบัณฑิต เองก็ท้างานออกมาได้เป็นอย่างดี ทั งนี ก็มีทีมท่ีคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันงานที่ได้ก็ออกมาดี

มากยิ่งขึ น 

Q: มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม? 

A: โชคดีท่ีได้บัณฑิตเข้ามาร่วมท้างานด้วยเพราะถือเป็นผู้ช่วยในการท้างานที่ดีอีกหนึ่งคนและอยากให้มา

ช่วยกันท้างานเยอะๆ 

บันทึกสัมภาษณ์บัณฑิต 

Q : ขอให้แนะน าตัวและน าสิ่งท่ีเรียนจากหลักสูตรฯ ไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
 1.นายมฆพล อภิชาตบุตร (นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ)  
 สังกัด : กลุ่มประชาสัมพันธ์ เลขานุการกรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   

- น้ารายวิชา สส.501 กระบวนการท้างานในชุมชนที่เคยเรียนมาประยุกต์ใช้ในการท้างานได้เป็นอย่างดี 

และการเรียนด้านสังคมและวัฒนธรรม มันสอดคล้องกับการท้างานเพราะมีแรงงานต่างด้าวชาวเขา 

ผมมีความรู้ชาติพันธุ์ศึกษา ซึ่งได้เรียนจากหลักสูตรและใช้ความรู้ในเรื่องนี ประยุกต์กับงานได้  

- อยากแนะน้ารุ่นน้องเรียนสาขาวิชาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง เพราะสามารถเข้าท้างานได้ในส่วนงาน

พัฒนา งานประเมิน กลุ่มผู้เปราะบาง ชาวเขา คนไร้ที่พ่ึง  

- แนะน้ารุ่นน้องสร้าง Chanal ช่องทางให้กับตัวเองตามความถนัด  

- กิจกรรมในช่วงการเรียนมีส่วนมาก ที่ส้าคัญคือการลงชุมชน ศึกษาชุมชน ได้ประสบการณ์ดีมาก ๆ  
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2.นายเทพศิรินทร์ จินรอด  (เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป)  
 สังกัด : กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

- ท้างานเลขานุการตรวจหนังสือ และดูงานวิเคราะห์การเฝ้าระวังก่อนน้าเสนอผู้บริหาร  

- ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรเป็นเนื อหาเชิงวิชาการ สอนได้ดีมากๆ เป็นการเรียนรู้ในขั นแรกและมุมมอง

ต่างๆ ที่สอนน้าไปใช้ในประโยชน์ได้ เช่น การมองประเด็นต่างๆ การมองจากชุมชน ลงพื นที่ การเทรน

นักศึกษาดีมาก มีความรู้พื นฐานทางวิชาการซึ่งสหวิทยาการเทรนได้ดีมาก  

3.นางสาวธัลชิตา แสงสุภาภัทจ านง (ธุรกิจส่วนตัว) 
- ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบ เดิมทีมีที่ดินเป็นของตนเองเลยต้องการอยากพัฒนาที่ดิน ท้าเป็นคาเฟ่ ให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวท้ามาแล้ว 5 เดือน จุดเริ่มต้นมาจากได้มุมมองจากอาจารย์ชัยยุทธ (อ.ป้อ) ตอนที่เรียน

อาจารย์ได้ยกตัวอย่างธุรกิจของสตาร์บัคในการท้าธุรกิจ ท้าให้ ได้ เห็นมุมมองการท้าธุรกิจ                

เดิมทีเป็นเลขานุการท้างานมา 2 ปี (มนุษย์เงินเดือน) จากนั นผันตัวออกมาท้าธุรกิจของตนเองเต็มตัว 

ซึ่งท้าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะจบเอกท่องเที่ยวฯ โดยหลักสูตรได้พาลงพื นที่ดูผู้ประกอบการ

และเห็นตัวอย่างจากการลงพื นที่จริง นอกจากนี ธุรกิจคาเฟ่สวนตาล ยังมีหน่วยงาน ททท.มาดูงาน 

ททท.ปราจีนบุรี และ ททท.นครนายก มีการสร้างเพจเพ่ือเป็นช่องทางให้ลูกค้าติดตามและมีผู้ติดตาม 

เกอืบหนึ่งหมื่นคนแล้ว 

Q : การท้าธุรกิจมีต้นทุนอยู่แล้ว หรือ เริ่มใหม่ และท้าไมถึงอยากท้าธุรกิจ 
- (ธัลชิตา) มีต้นทุนที่ดินของครอบครัวอยู่แล้ว (สวนตาล) จากนั นได้เรียนจากเอกท่องเที่ยว จึงอยากท้า

ธุรกิจคาเฟ่และร้านอาหาร เพราะได้เรียนในส่วนการท่องเที่ยวและชอบเที่ยวคาเฟ่ประกอบกับมีที่ดิน

และทุน เลยสามารถท้าธุรกิจได้และมีรายวิชาการนันทนาการของ อาจารย์ชัยยุทธ (อ.ป้อ) ที่จุด

ประกายเรื่องธุรกิจและวิชาของ อ.กนกวรรณ ที่พาไปแม่ก้าปอง เป็นตัวอย่างจากการได้ทัศนศึกษา  

Q : หลักสูตรส่งเสริมวิชาการด้านผู้ประกอบบ้างไหม 
- (ธัลชิตา) หลักสูตรมีรายวิชาที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการ คือ วิชานโยบายและแผนการจัดการท่องเที่ยว

ของ อ.สุทราสินี (อ.กวาง) ให้ท้าแผนธุรกิจเป็น Project เขียนแผนธุรกิจ ทั งนี จากประโยชน์ของวิชานี 

ได้น้าไปประยุกต์กับธุรกิจครอบครัวดีมากๆ เช่น โต๊ะรองรับลูกค้าต้องใช้กี่ โต๊ะ อาหารเป็นอย่างไร             

มีสถานที่จอดรถไหม เป็นการวิเคราะห์คร่าวๆ ซึ่งคุณแม่ไม่เคยท้าแผนธุรกิจ และหนูได้น้าความรู้แผน

ธุรกิจมาแนะน้าให้ทางบ้านเขียนแผนธุรกิจขึ น และท้าสถิติว่าใครคือลูกค้าของเรา เช่น ใครมาซื อรถ

ของเรา อายุเท่าไหร่ มีรายได้อย่างไร เอามาวิเคราะห์ เพ่ือมาท้า Stock รถ ซึ่งดีมากๆ ท้าให้วิเคราะห์

ลูกค้าและการเตรียมรถของเราได้เลย 

Q : หลักสูตรมีความเอื ออ้านวยในการเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ 
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- (ธัลชิตา) เอื ออ้านวยมากๆ ท้าให้เกินครึ่งและกล้ามากพอที่จะลาออกจากงานประจ้ามาท้าธุรกิจเต็ม

ตัว  

Q : หลังจากเรียนจบ มีการเรียนคอร์สอบรมพัฒนาตัวเองเพ่ิมบ้างไหม 
- (ธัลชิตา) ไม่มีการอบรมอะไรเลยหลังจากเรียนจบ น้าความรู้จากเอกท่องเที่ยวฯ มาท้าธุรกิจล้วนๆ 

และศักยภาพประสบการณ์ของธุรกิจครอบครัวด้วย 

Q : COVID-19 มีผลกระทบกับธุรกิจหรือไม่ 
- (ธัลชิตา) ขายได้แต่รายได้ลดลง 40 % ที่ขายได้เพราะร้านเป็นลักษณะเปิดโล่ง OPEN-AIR 

Q : ลงฝึกงานสหกิจศึกษาเป็นอย่างไร 
- (เทพศิรินทร์) รุ่นผมยังไม่มี แต่รุ่นผมลงพื นฝึกงานในภาคฤดูร้อนที่หน่วยงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ และได้เรียนรู้การท้างานของระบบราชการ 

Q : ท้าตัวจบอะไร  
- (เทพศิรินทร์) ท้าเรื่องวรรณากรรมล้านนาฯ ซึ่งคิดเองจากความสนใจและอาจารย์เป็นที่ปรึกษาในการ

ท้าภาคนิพนธ์ 

Q : ข้อเสนอต่อหลักสูตร  
- (เทพศิรินทร์) การเรียนของสหวิทยฯ ในสังคมไทยปัจจุบันพบว่าคนยังรับรู้น้อย ซึ่งควรเพ่ิมการ

ประชาสัมพันธ์ และการอธิบายปรากฏการณ์สังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ท้าคอนเทนต์ ให้รู้จักซึ่ง            

จะท้าให้ผู้คนทั่วไป ผู้ประกอบการ หรือ จะท้าอย่างไรให้เค้าเห็น ให้เค้าเห็นธรรมชาติสภาวะเป็น

อย่างไร อธิบายให้สังคมได้เข้าใจ ได้รับรู้ 

- (ธัลชิตา) เพ่ิมการศึกษาดูงานให้มากขึ น เช่น วิธีการผลิต กระบวนการผลิต (แต่ถ้าเป็นไปได้ ซึ่งใน

ความจริงเป็นความลับขององค์กรอาจจะท้าให้เข้าไปดูไม่ได้ ตรงส่วนนี เข้าใจผู้ประกอบการ) 

- (เทพศิรินทร์) ประเด็นกิจกรรมวิชาการ กระตุ้นสภาวะทางวิชาการซึ่งยังไม่มี ควรสนับสนุนให้มีเวที

วิชาการและให้ทางสหวิทฯ น้าศิษย์เก่ารุ่นแรกๆ (รุ่นพ่ีที่จบไป10 ปีที่แล้ว) ที่มีประสบการณ์มาถ่าย

ถอด มาแนะน้าน้องๆ  

บันทึกสัมภาษณ์นักศึกษา 

Q : เรียนแล้วเป็นอย่างไร Covid-19 กระทบไหม 
- (นรากร) เรียนปี 4 กลับบ้าน เพราะมีเรียนน้อย และมี Covid-19 ต้องเรียนออนไลน์ และปี 4               

จะเตรียมตัวลงฝึกงานในองค์กรซึ่งนักศึกษาจะเลือกสหกิจ หรือ ภาคนิพนธ์ ซึ่งเลือกสหกิจ (ลงองค์กร)  

-  (ภารดา) เลือกสหกิจ (ลงองค์กร)  

- (กีรติ) Covid กระทบเอกท่องเที่ยว เพราะท่องเที่ยวต้องลงพื นที่ 

- (นวพรรณ) ช่วง Covid-19 อาจารย์มีการสัมมนาผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการโรงแรม 

สายการบิน ให้ความคิดเห็นว่า เค้าปรับตัวอย่างไร และในอนาคตถ้าเราเจอวิกฤติจะปรับตัวอย่างไร 
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Q : ตั งแต่ปี 1-4 ประทับใจหลักสูตรนี ไหม 
- (นรากร) ตอนแรกไม่ได้อยากเรียนหลักสูตรนี  แต่มีรุ่นพี่แนะน้าเห็นว่าน่าสนใจดี เมื่อเรียนปี 1-4 ท้าให้

เห็นภาพชัดเจนมากขึ นในเรื่องขององค์ความรู้ และยิ่งเรียนปี 4 ท้าให้เห็นความโดดเด่นในองค์ความรู้

ที่เรียนซ่ึงน้ามาใช้ได้ดีในปีที่ 4 

- (ภารดา) เข้ามาเรียนประเภทโควตาภาคเหนือ และดูทักษะของตัวเองถนัดทางสังคมศาสตร์มากกว่า 

ส้าหรับสาขานี ทราบมาจากรุ่นพ่ีและเมื่อได้เข้ามาเรียนสหวิทฯมีการปรับตัวและมีการเรียนรู้จาก

หลักสูตรและดูว่าเรามีความชอบตรงไหน และได้เลือกลงสาขาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง และอยากเรียน

ต่อ ป.โท โลจิสติก 

Q : เข้าใจค้าว่า “สหวิทยาการสังคมศาสตร์หรือไม่” 
- (กีรติ) น้าเอาศาสตร์หลายๆด้าน มาเรียนรู้ วิเคราะห์ แก้ไข และน้ามาปรับประยุกต์ใช้เกิดเป็นองค์

ความรู้ของสหวิทฯ และตอนนี เลือกเรียนเอกท่องเที่ยว และความรู้ของชั นปีที่ 1-4 ช่วยเพ่ิมระดับ

ความรู้และทักษะด้านสาขาการท่องเที่ยว 

Q : วิชาไหนตอบโจทย์  
- (นวพรรณ) วิชาองค์กรท่องเที่ยว น้าความรู้มาพัฒนาการท่องเที่ยวได้ วิชาสังคมวิทยาการท่องเที่ยว 

ให้รู้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได ้

Q : หลักสูตรจัดสรรทรัพยากร หนังสือ สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านไอท ีเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่  
หรือ ขาดอะไรบ้าง 
- (นรากร) มีการพัฒนาเพ่ิมคือห้อง Commond room และอยากให้เพ่ิมข้อมูลวิจัย หรือ หนังสือ

เกี่ยวกับสหวิทฯ ขอให้ Update เรื่อยๆ 

Q : มีอะไรต้องการเสนอหลักสูตรหรือไม่ ? 
- (นรากร) ปี 1 ออกกันเยอะ อยากให้หลักสูตรแนะแนวปี 1 ให้เข้าใจในเรื่องหลักสูตรมากขึ น ท้าให้ลด

การลาออกของนักศึกษา 

- (นวพรรณ) อยากให้รุ่นพ่ีมาแนะน้ารุ่นน้อง  

- (ภารดา) ขอวิชาอาเซียน ของเอกลุ่มฯ มาเรียนรู้เพิ่ม เพราะหลักสูตร 2561 ไม่มีรายวิชานี  

- (กีรติ)  หาวิทยากรวัยรุ่น มาสอนบ้าง 

Q : สถานที่ตั งไกลไปไหม มีผลต่อการลาออกของนักศึกษาหรือไม ่
- (นรากร) มีส่วนในเรื่องที่ตั งซึ่งบางคนถ้าไม่ชอบความเจริญก็อาจจะลาออก บางคนลาออกเพราะที่ตั ง

ไม่สะดวกสบาย เช่น ลาออกจากล้าปางไปเรียน ม.เชียงใหม่ แต่เรื่องที่ตั งจะโทษทางมหาวิทยาลัยก็

ไม่ได้ ซึ่งจุดส้าคัญคือนักศึกษาต้องปรับตัวเพราะเรามาเรียนก็ต้องมีความมุ่งหมายในการเรียนมากกว่า

เหตุผลอื่นๆ 
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Q : ค้นพบอะไรในหลักสูตร 
- (นรากร) ความท้าทายของรายวิชาของหลักสูตร อยากเรียนให้จบภายใน 4 ปี การปรับตัวการเรียนรู้

จากชั นปีที่ 1-4 จะท้าให้เราเห้นภาพชัดขึ น และเมื่อเลือกวิชาเอกยิ่งท้าให้ชัดเจนและเรียนสนุกรวมไป

ถึงการลงพื นที ่

- (นวพรรณ) ชอบการเรียนแบบบูรณาการ 

Q : นอกเหนือจากองค์ความรู้ทักษะที่จะมุ่งม่ันให้เรียนต่อ (ไม่ลาออก) คือตัวอาจารย์ด้วยถูกต้องหรือไม่  
- (นักศึกษา) ใช่ค่ะ/ครับ  

 

 
 


