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ค าน า 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ได้จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร สาขาวิชา               
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563  (ตั้งแต่ช่วง 1 สิงหาคม 2563 –  31 กรกฎาคม 2564) 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา  
2563 ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 รายงานประเมินตนเอง มคอ.7 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป (องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐาน) 
หมวดที ่2 อาจารย์ (องค์ประกอบที ่4 อาจารย์) 
หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต (องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต และองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา) 
หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
    (องค์ประกอบที่  5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน) 
หมวดที ่5 การบริหารหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

    หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
  หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมิน 
 

ทั้งนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้พิจารณาจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2563 (สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์) พร้อมทั้งระบุเหตุผลและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2562 อีกท้ังส าหรับใช้ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ในปีการศึกษาต่อไป 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
(องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน) 

รหัสหลักสูตร  25520051102782 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 1-01) 

มคอ. 2  ปัจจุบัน หมายเหตุ 
1. รศ.ดร.พิทยา  สุวคันธ์ 1. รศ.ดร.พิทยา  สุวคันธ์ ผ่านสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อนุ มั ติ ห ลั กสู ต รนี้ แล้ ว  ใน การ
ประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2561 

2. ผศ.ดร.กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์ 2. ผศ.ดร.กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์ 
3. ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์  กาญจนฤกษ์ 3. ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์  กาญจนฤกษ์ 
4. ผศ.ดร.โขมสี  มีภักดี 4. ผศ.ดร.โขมสี  มีภักดี 
5. ผศ.เพ็ญศิริ  พันพา 5. ผศ.เพ็ญศิริ  พันพา 
6. รศ.ดร.ธีรภัท  ชัยพิพัฒน์ 6. รศ.ดร.ธีรภัท  ชัยพิพัฒน์ 
7. ผศ.โอฬาร  รัตนภักดี 7. ผศ.โอฬาร  รัตนภักดี 
8. ผศ.ชัยยุทธ  ถาวรานุรักษ์ 8. ผศ.วัลลภ  ทองอ่อน 
9. รศ.ถิรวัฒน์  ตันทนิส 9. รศ.ถิรวัฒน์  ตันทนิส 
10. ผศ.ดร.วาสนา  ละอองปลิว 10.ผศ.ดร.วาสนา  ละอองปลิว 
11. ผศ.ดร.ศิวริน  เลิศภูษิต 11.ผศ.ดร.ศิวริน  เลิศภูษิต 
12. อ.วราพร  ขันพล 12 อ.ชัยวุฒิ  บุญเอนก 

 
อาจารย์ผู้สอน  (เอกสารอ้างอิง 1-02-03)    

ล าดับ อาจารย์ผู้สอนภายใน หมายเหตุ ล าดับ อาจารย์ผู้สอนภายนอก หมายเหตุ 
1 รศ.ดร.สายฝน  สุเอียนทรเมธี  1 ศ.ณรงค์  ใจหาญ  
2 รศ.ดร.พิทยา  สุวคันธ์ 2 รศ.ดร.จุฬาพร  เอื้อรักสกุล 
3 รศ.ดร.ธีรภัท  ชัยพิพัฒน์ 3 รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน 
4 รศ.ถิรวัฒน์  ตันทนิส 4 รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ 
5 ผศ.ดร.รุ่งนภา  เทพภาพ 5 รศ.ดร.ชาญณรงค์  ศรีสุวรรณ 
6 ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์  กาญจนฤกษ์ 6 รศ.ดร.จีราวรรณ  แสงเพ็ชร์ 
7 ผศ.ดร.โขมสี  มีภักดี 7 ผศ.ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขส าเรจ็ 
8 ผศ.ดร.กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์ 8 ผศ.ดร.ตามพงษ์  ชอบอิสระ 
9 ผศ.ดร.ถิรวรรณ  นิพิฏฐกุล 9 ผศ.น้ าทิพย์  เสมอเชื้อ 
10 ผศ.ดร.วาสนา  ละอองปลิว 10 ผศ.กิตติพงศ์  กมลธรรมวงศ์ 
11 ผศ.ดร.ศิวริน  เลิศภูษิต 11 อ.ดร.ฐาปนันท์  นิพิฏฐกุล 
12 ผศ.เพ็ญศิริ  พันพา   
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ล าดับ อาจารย์ผู้สอนภายใน หมายเหตุ ล าดับ อาจารย์ผู้สอนภายนอก หมายเหตุ 
13 ผศ.โอฬาร  รัตนภักดี   
14 ผศ.ชัยยุทธ  ถาวรานุรักษ์   
15 ผศ.วัลลภ  ทองอ่อน     
16 อ.ดร.สุมิตา  สุภากรณ์   
17 อ.ดร.วรดาภา  พันธุ์เพ็ง   
18 อ.วราพร  แซ่จึง   
19 อ.ชัยวุฒิ  บุญเอนก   
20 อ.วรรณวนัช  อรุณฤกษ์   

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน    
(ตัวช้ีวัด 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.)                    
ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน   
(ระดับป.ตรี) 

ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

เป็นไปตามเกณฑ์ คือ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 12 คนและไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอื่น ประกอบด้วย  

ชื่อ คุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ 
สาขาวิชาเอกจนีศึกษา 
รศ.ดร.พิทยา   
สุวคันธ์ 

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
(สหวิทยาการ)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2550) 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต               
 (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2540) 
- วิทยาศาสตรบณัฑติ (สัตวศาสตร์)   
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
ภาคตะวันออก (2536) 

ต ารา 
พิทยา  สุวคันธ์.(2558). เหลียวหน้า-
แลหลัง: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2015. ล าปาง : ศิลปการพิมพ์.  
พิทยา  สุวคันธ์.(2561). เศรษฐกิจและ
การเมืองในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ผศ.ดร.
วาสนา 
ละอองปลิว 

- Ph.D. (Human Geography) 
Durham University,UK (2012)  
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2546) 
- รัฐศาสตรบัณฑิต  

ต ารา 
วาสนา ละอองปลิว (กันยายน 2561) 
."การเมืองของการ (ไม่)เคลื่อนย้าย
ของแรงงานหนุ่ ม ส าวไทย"  ใน 
ประเสริฐ แรงกล้า (บก.) ชีวิตทาง
สังคมของการเคลื่อนย้าย. กรุงเทพฯ: 
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ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน   

(ระดับป.ตรี) 

ผลการด าเนินงาน 

(การเมืองการปกครอง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2542) 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . 
บทความ 
         La-orngplew, Wasana 
(2019). “Chinese Migrant Traders 
in Pakse, Champasak Province, 
Laos: Trajectories and Business 
Future” in Yos Santasombat 
(ed.) The Sociology of Chinese 
Capitalism in Southeast Asia: 
Challenges and Prospects. 
Singapore: Palgrave Macmillan 
,245-269 . 

ผศ.ดร.ศิวริน   
เลิศภูษติ 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมภิาค
ศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2549) 
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่าง
ประเทศ)มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(2542) 

ผลงานทางวิชาการ 
ศิ วริ น  เลิ ศภู ษิ ต ,พิ ทย า สุ วคั น ธ์ , 
กนกวรรณ  อู่ ท องทรัพย์ ,ทั ชชกร             
บัวล้อม.(2559).ผลกระทบการเปิดเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด (ไทย)– เขต
เศรษฐกิจพิ เศษ เมียวดี  (เมียนมา) 
ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน.วารสารรัฐศาสตร์ และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ปีที่  7 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม- ธันวาคม  2559) ,30-
34. 

สาขาวิชาเอกอนภุูมภิาคลุ่มแมน่้ าโขงศึกษา 
ผศ.ดร.
กนกวรรณ  
อู่ทองทรัพย์ 

-Ph.D (International Study, 
Graduate School of Asia Pacific ) 
Waseda University ,Japan (2012) 
- Master of Business 
Administration Campbell 
University,USA (1999) 
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับ 2 )
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2538) 

บทความ 
กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์. การปรับตัว
ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือ
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
เชียงใหม่ วารสารวิทยาการจัดการ
สมัยใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2559,94-105. 
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ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน   

(ระดับป.ตรี) 

ผลการด าเนินงาน 

รศ.ดร.ธีรภัท  
ชัยพิพัฒน์ 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมภิาค
ศึกษา)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2545) 
- รัฐศาสตรบัณฑิต  
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
ระบบการเมืองเปรยีบเทียบ)  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) 
- ศึกษาศาสตรบณัฑติ  
(การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2541) 

ต ารา 
ธีรภัท  ชัยพิพัฒน์. (2556). การเมือง
ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ . มิสเตอร์
ก๊อปปี้ (ประเทศไทย). 

ผศ.ดร. 
ยิ่งลักษณ์  
กาญจนฤกษ์ 

- Ph.D. (Earth & Environment) 
 University of Leeds,UK (2014)  
- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต            
 (การจัดการทรัพยากร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2545) 
- วิทยาศาสตรบณัฑติ(วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)  
(เกียรตินิยมอันดับ2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2542) 

งานวิจัย    
ยิ่ งลักษณ์   กาญจนฤกษ์ . (2559). 
โครงการ การยกระดับความยั่งยืน
ทางการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย  
อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง.งานวิจัยซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).   

สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
ผศ.ดร.โขมสี  
มีภักด ี

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
(โบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2553) 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(ภาษาและวรรณกรรมลา้นนา)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2539) 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2533) 

งานวิจัย 
โขมสี  มีภักดี. (2557). การศึกษาหา
รูปแบบการจั ดการโบ ราณ วัตถุ           
ใน พิ พิ ธภัณ ฑ์ วัด เจ ดีย์ ซ าวหลั ง 
จังหวัดล าปาง. งานวิจัยซึ่ งได้ รับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
วิ ท ย า ลั ย ส ห วิ ท ย า ก า ร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ผศ.เพ็ญศิริ  
พันพา 

- พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2545) 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (การพัฒนาชุมชน) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2536) 

บทความ 
เพ็ญศิริ  พันพา.(2557). เกษตรพันธะ
สัญญา: ระบบความสัมพันธ์ ความ
เสี่ยง การปรับตัว อ านาจและการ
ต่อรอง กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดล าปาง.วารสารมนุษยศาสตร์
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ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน   

(ระดับป.ตรี) 

ผลการด าเนินงาน 

สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 2 เล่ม 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2557) ฉบับ
ท้องถิ่นในโลกใหม่ , 76-107. 

ผศ.โอฬาร  
รัตนภักด ี

- อักษรศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาไทย)   
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2548) 
- อักษรศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) 
 (เกียรตินิยมอันดับ 1 )  
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2543) 

บทความ 
โอฬาร รัตนภักดี.(กันยายน 2557).  
ไป สื บ เพ ล งฉ่ อ ย ที่ เมื อ งร ะแ ห ง . 
วารสารเชิดสยาม ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 , 
12-14 . 

สาขาวิชาเอกการพัฒนาการท่องเท่ียว 
อ.ชัยวุฒิ  
บุญเอนก 

 งานวิจัย 
ชัย วุฒิ   บุ ญ เอนก ,โขมสี  มี ภั กดี . 
(2558 ). ก ารจั ด ก ารพื้ น ที่ แ ห ล่ ง
โบราณสถานในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
ล าปาง . งานวิจัยซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก กองทุนวิจัยวิทยาลัยสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

รศ.ถิรวัฒน์  
ตันทนิส 

- ครุศาสตรมหาบัณฑติ  
(การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2541) 

บทความ 
ถิรวัฒน์ ตันทนิส. (กันยายน-ธันวาคม 
2559). ผลของการใช้กิจกรรมการ
เรียนภาษาแบบร่วมมือในรูปแบบการ
เรียนรู้ร่วมกันที่มีต่อความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษในระดับตัวอักษร
แ ล ะ ร ะ ดั บ ตี ค ว า ม .  ว า ร ส า ร
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
13 ฉบั บที่  3  (เดื อนกั นยายน  - 
ธันวาคม 2559) , 19-34. 

ผศ.วัลลภ  
ทองอ่อน 

-วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ (2535) 
-การศึกษาบัณฑติ (สังคมศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร  วิโรฒ (2528) 

 

 

งานวิจัย 
วัลลภ ทองอ่อน.(2561).การเช่ือมโยง
เส้ นทางการท่ อ งเที่ ย วมรดกโลก 
สุโขทัยและเมืองบริวารด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์.งานวิจัยซึ่งได้รับ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น จ า ก 
งบ ป ระ ม าณ แ ผ่ น ดิ น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2561. 
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ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน   

(ระดับป.ตรี) 

ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

บทความ 
Thong On Wallop. (2018) The 
Sukhothai and Assiated Historic 
Towns:Guidebook Development 
for Area Linkage by Geographic 
Information System. Proceeding 
of Tourism and Sustainable 
Development.Kathmandu, 
Napal (May 16-18,2018) 

 

2 คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
ชื่อ คุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชาเอกจนีศึกษา 
รศ.ดร.พิทยา   
สุวคันธ์ 

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
(สหวิทยาการ)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2550) 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต               
 (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2540) 
- วิทยาศาสตรบณัฑติ (สัตวศาสตร์)   
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
ภาคตะวันออก (2536) 

ต ารา 
พิทยา  สุวคันธ์.(2558). เหลียวหน้า-
แลหลัง: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2015. ล าปาง : ศิลปการพิมพ์.  
พิทยา  สุวคันธ์.(2561). เศรษฐกิจและ
การเมืองในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ผศ.ดร.
วาสนา 
ละอองปลิว 

- Ph.D. (Human Geography) 
Durham University,UK (2012)  
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2546) 
- รัฐศาสตรบัณฑิต  
(การเมืองการปกครอง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2542) 

ต ารา 
วาสนา ละอองปลิว (กันยายน 2561) 
."การเมืองของการ (ไม่)เคลื่อนย้าย
ข อ งแ รงงาน ห นุ่ ม ส าว ไท ย "ใน 
ประเสริฐ แรงกล้า (บก.) ชีวิตทาง
สังคมของการเคลื่อนย้าย. กรุงเทพฯ: 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . 
บทความ 
La-orngplew, Wasana (2019). 
“Chinese Migrant Traders in 
Pakse, Champasak Province, 
Laos: Trajectories and Business 
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ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน   

(ระดับป.ตรี) 

ผลการด าเนินงาน 

Future” in Yos Santasombat 
(ed.) The Sociology of Chinese 
Capitalism in Southeast Asia: 
Challenges and Prospects. 
Singapore: Palgrave Macmillan 
,245-269 . 

ผศ.ดร. 
ศิวริน   
เลิศภูษติ 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมภิาค
ศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2549) 
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่าง
ประเทศ)มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(2542) 

ผลงานทางวิชาการ 
ศิ วริ น  เลิ ศภู ษิ ต ,พิ ทย า สุ วคั น ธ์ , 
กนกวรรณ  อู่ ท องทรัพย์ ,ทั ชชกร             
บัวล้อม.(2559).ผลกระทบการเปิดเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด (ไทย)– เขต
เศรษฐกิจพิ เศษ เมียวดี  (เมียนมา) 
ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน.วารสารรัฐศาสตร์ และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ปีที่  7 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม- ธันวาคม  2559) ,30-
34. 

สาขาวิชาเอกอนภุูมภิาคลุ่มแมน่้ าโขงศึกษา 
ผศ.ดร.
กนกวรรณ  
อู่ทองทรัพย์ 

-Ph.D (International Study, 
Graduate School of Asia Pacific ) 
Waseda University ,Japan (2012) 
- Master of Business 
Administration Campbell 
University,USA (1999) 
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับ 2 )
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2538) 

บทความ 
กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์.การปรับตัว
ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือ
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
เชียงใหม่ วารสารวิทยาการจัดการ
สมัยใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2559,94-105. 

รศ.ดร.ธีรภัท  
ชัยพิพัฒน์ 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมภิาค
ศึกษา)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2545) 
- รัฐศาสตรบัณฑิต  
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ 
 
 

ต ารา 
ธีรภัท  ชัยพิพัฒน์. (2556). การเมือง
ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ . มิสเตอร์
ก๊อปปี้ (ประเทศไทย). 
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ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน   

(ระดับป.ตรี) 

ผลการด าเนินงาน 

ระบบการเมืองเปรยีบเทียบ)  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) 
- ศึกษาศาสตรบณัฑติ  
(การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2541) 

ผศ.ดร. 
ยิ่งลักษณ์  
กาญจนฤกษ์ 

- Ph.D. (Earth & Environment) 
 University of Leeds,UK (2014)  
- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต            
 (การจัดการทรัพยากร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2545) 
- วิทยาศาสตรบณัฑติ(วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)  
(เกียรตินิยมอันดับ 
2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2542) 

งานวิจัย    
ยิ่ งลักษณ์   กาญจนฤกษ์ . (2559). 
โครงการ การยกระดับความยั่งยืน
ทางการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย  
อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง.งานวิจัยซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).   

สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
ผศ.ดร.โขมสี  
มีภักด ี

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
(โบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2553) 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(ภาษาและวรรณกรรมลา้นนา)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2539) 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2533) 

งานวิจัย 
โขมสี  มีภักดี. (2557). การศึกษาหา
รูปแบบการจั ดการโบ ราณ วัตถุ           
ใน พิ พิ ธภัณ ฑ์ วัด เจ ดีย์ ซ าวหลั ง 
จังหวัดล าปาง. งานวิจัยซึ่ งได้ รับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
วิ ท ย า ลั ย ส ห วิ ท ย า ก า ร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ผศ.เพ็ญศิริ  
พันพา 

- พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2545) 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (การพัฒนาชุมชน) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2536) 

บทความ 
เพ็ญศิริ  พันพา.(2557). เกษตรพันธะ
สัญญา: ระบบความสัมพันธ์ ความ
เสี่ยง การปรับตัว อ านาจและการ
ต่อรอง กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดล าปาง.วารสารมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 2 เล่ม 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2557) ฉบับ
ท้องถิ่นในโลกใหม่ , 76-107. 
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ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน   

(ระดับป.ตรี) 

ผลการด าเนินงาน 

 
 

ผศ.โอฬาร  
รัตนภักด ี

- อักษรศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาไทย)   
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2548) 
- อักษรศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) 
 (เกียรตินิยมอันดับ 1 )  
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2543) 

บทความ 
โอฬาร รัตนภักดี.(กันยายน 2557).  
ไป สื บ เพ ล งฉ่ อ ย ที่ เมื อ งร ะแ ห ง . 
วารสารเชิดสยาม ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 , 
12-14 . 

สาขาวิชาเอกการพัฒนาการท่องเท่ียว 
อ.ชัยวุฒิ  
บุญเอนก 

 งานวิจัย 
ชัย วุฒิ   บุ ญ เอนก ,โขมสี  มี ภั กดี . 
(2558 ). ก ารจั ด ก ารพื้ น ที่ แ ห ล่ ง
โบราณสถานในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
ล าปาง . งานวิจัยซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก กองทุนวิจัยวิทยาลัยสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

รศ.ถิรวัฒน์  
ตันทนิส 

- ครุศาสตรมหาบัณฑติ  
(การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2541) 

บทความ 
ถิรวัฒน์ ตันทนิส. (กันยายน-ธันวาคม 
2559). ผลของการใช้กิจกรรมการ
เรียนภาษาแบบร่วมมือในรูปแบบการ
เรียนรู้ร่วมกันที่มีต่อความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษในระดับตัวอักษร
แ ล ะ ร ะ ดั บ ตี ค ว า ม .  ว า ร ส า ร
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
13 ฉบั บที่  3  (เดื อนกั นยายน  - 
ธันวาคม 2559) , 19-34. 

ผศ.วัลลภ  
ทองอ่อน 

-วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ (2535) 
-การศึกษาบัณฑติ (สังคมศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร  วิโรฒ (2528) 

 

 

งานวิจัย 
วัลลภ ทองอ่อน.(2561).การเช่ือมโยง
เส้ นทางการท่ อ งเที่ ย วมรดกโลก 
สุโขทัยและเมืองบริวารด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์.งานวิจัยซึ่งได้รับ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น จ า ก 
งบ ป ระ ม าณ แ ผ่ น ดิ น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2561. 
บทความ 
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ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน   

(ระดับป.ตรี) 

ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

Thong On Wallop. (2018) The 
Sukhothai and Assiated Historic 
Towns:Guidebook Development 
for Area Linkage by Geographic 
Information System. Proceeding 
of Tourism and Sustainable 
Development.Kathmandu, 
Napal (May 16-18,2018)  

3 คุณสมบัติ 
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
ชื่อ คุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชาเอกจนีศึกษา 
รศ.ดร.พิทยา   
สุวคันธ์ 

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
(สหวิทยาการ)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2550) 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต               
 (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2540) 
- วิทยาศาสตรบณัฑติ (สัตวศาสตร์)   
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
ภาคตะวันออก (2536) 

ต ารา 
พิทยา  สุวคันธ์.(2558). เหลียวหน้า-
แลหลัง: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2015. ล าปาง : ศิลปการพิมพ์.  
พิทยา  สุวคันธ์.(2561). เศรษฐกิจและ
การเมืองในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ผศ.ดร.
วาสนา 
ละอองปลิว 

- Ph.D. (Human Geography) 
Durham University,UK (2012)  
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2546) 
- รัฐศาสตรบัณฑิต  
(การเมืองการปกครอง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2542) 

ต ารา 
วาสนา ละอองปลิว (กันยายน 2561) 
."การเมืองของการ (ไม่)เคลื่อนย้าย
ของแรงงานหนุ่ ม ส าวไทย"  ใน 
ประเสริฐ แรงกล้า (บก.) ชีวิตทาง
สังคมของการเคลื่อนย้าย. กรุงเทพฯ: 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . 
บทความ 
La-orngplew, Wasana (2019). 
“Chinese Migrant Traders in 
Pakse, Champasak Province, 
Laos: Trajectories and Business 
Future” in Yos Santasombat 
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ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน   

(ระดับป.ตรี) 

ผลการด าเนินงาน 

(ed.) The Sociology of Chinese 
Capitalism in Southeast Asia: 
Challenges and Prospects. 
Singapore: Palgrave Macmillan 
,245-269 . 

ผศ.ดร. 
ศิวริน   
เลิศภูษติ 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(ภูมิภาคศึกษา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
(2549) 
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่าง
ประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(2542) 

ผลงานทางวิชาการ 
ศิ วริ น  เลิ ศภู ษิ ต ,พิ ทย า สุ วคั น ธ์ , 
กนกวรรณ  อู่ ท องทรัพย์ ,ทั ชชกร             
บัวล้อม.(2559).ผลกระทบการเปิดเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด (ไทย)– เขต
เศรษฐกิจพิ เศษ เมียวดี  (เมียนมา) 
ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน.วารสารรัฐศาสตร์ และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ปีที่  7 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม- ธันวาคม  2559) ,30-
34. 

สาขาวิชาเอกอนภุูมภิาคลุ่มแมน่้ าโขงศึกษา 
ผศ.ดร.
กนกวรรณ  
อู่ทองทรัพย์ 

-Ph.D (International Study, 
Graduate School of Asia Pacific ) 
Waseda University ,Japan (2012) 
- Master of Business 
Administration Campbell 
University,USA (1999) 
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับ 2 )
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2538) 

บทความ 
กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์. การปรับตัว
ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือ
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
เชียงใหม่ วารสารวิทยาการจัดการ
สมัยใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2559,94-105. 

รศ.ดร.ธีรภัท  
ชัยพิพัฒน์ 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมภิาค
ศึกษา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545) 
- รัฐศาสตรบัณฑิต  
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
ระบบการเมืองเปรยีบเทียบ)  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) 
- ศึกษาศาสตรบณัฑติ  
(การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา) 

ต ารา 
ธีรภัท  ชัยพิพัฒน์. (2556). การเมือง
ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ . มิสเตอร์
ก๊อปปี้ (ประเทศไทย). 
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ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน   

(ระดับป.ตรี) 

ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2541) 
 

ผศ.ดร. 
ยิ่งลักษณ์  
กาญจนฤกษ์ 

- Ph.D. (Earth & Environment) 
 University of Leeds,UK (2014)  
- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต            
 (การจัดการทรัพยากร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2545) 
- วิทยาศาสตรบณัฑติ(วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)  
(เกียรตินิยมอันดับ2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2542) 

งานวิจัย    
ยิ่ งลักษณ์   กาญจนฤกษ์ . (2559). 
โครงการ การยกระดับความยั่งยืน
ทางการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย  
อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง.งานวิจัยซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).   

สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
ผศ.ดร.โขมสี  
มีภักด ี

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
(โบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2553) 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(ภาษาและวรรณกรรมลา้นนา)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2539) 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2533) 

งานวิจัย 
โขมสี  มีภักดี. (2557). การศึกษาหา
รูปแบบการจัดการโบราณวัตถุใน
พิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์ซาวหลัง จังหวัด
ล าปาง. งานวิจัยซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาลัยสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ผศ.เพ็ญศิริ  
พันพา 

- พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2545) 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (การพัฒนาชุมชน) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2536) 

บทความ 
เพ็ญศิริ  พันพา.(2557). เกษตรพันธะ
สัญญา: ระบบความสัมพันธ์ ความ
เสี่ยง การปรับตัว อ านาจและการ
ต่อรอง กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดล าปาง.วารสารมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 2 เล่ม 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2557) ฉบับ
ท้องถิ่นในโลกใหม่ , 76-107. 

ผศ.โอฬาร  
รัตนภักด ี

- อักษรศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาไทย)   
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2548) 
- อักษรศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) 
 (เกียรตินิยมอันดับ 1 )  
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2543) 

บทความ 
โอฬาร รัตนภักดี.(กันยายน 2557). ไป
สืบเพลงฉ่อยที่เมืองระแหง. วารสาร
เชิดสยาม ปีท่ี 1, ฉบับท่ี 1 , 12-14 . 
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ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน   

(ระดับป.ตรี) 

ผลการด าเนินงาน 

  
 

สาขาวิชาเอกการพัฒนาการท่องเท่ียว 
อ.ชัยวุฒิ  
บุญเอนก 

 งานวิจัย 
ชัย วุฒิ   บุ ญ เอนก ,โขมสี  มี ภั กดี . 
(2558 ). ก ารจั ด ก ารพื้ น ที่ แ ห ล่ ง
โบราณสถานในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
ล าปาง . งานวิจัยซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก กองทุนวิจัยวิทยาลัยสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

รศ.ถิรวัฒน์  
ตันทนิส 

- ครุศาสตรมหาบัณฑติ  
(การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2541) 

บทความ 
ถิรวัฒน์ ตันทนิส. (กันยายน-ธันวาคม 
2559). ผลของการใช้กิจกรรมการ
เรียนภาษาแบบร่วมมือในรูปแบบการ
เรียนรู้ร่วมกันที่มีต่อความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษในระดับตัวอักษร
แ ล ะ ร ะ ดั บ ตี ค ว า ม .  ว า ร ส า ร
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
13 ฉบั บที่  3  (เดื อนกั นยายน  - 
ธันวาคม 2559) , 19-34. 

ผศ.วัลลภ  
ทองอ่อน 

-วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ (2535) 
-การศึกษาบัณฑติ (สังคมศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร  วิโรฒ (2528) 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย 
วัลลภ ทองอ่อน.(2561).การเช่ือมโยง
เส้ นทางการท่ อ งเที่ ย วมรดกโลก 
สุโขทัยและเมืองบริวารด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์.งานวิจัยซึ่งได้รับ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น จ า ก 
งบ ป ระ ม าณ แ ผ่ น ดิ น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2561. 
บทความ 
Thong On Wallop. (2018) The 
Sukhothai and Assiated Historic 
Towns:Guidebook Development 
for Area Linkage by Geographic 
Information System. Proceeding 
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ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน   

(ระดับป.ตรี) 

ผลการด าเนินงาน 

of Tourism and Sustainable 
Development.Kathmandu, 
Napal (May 16-18,2018)  

4 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
ชื่อ คุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชาเอกจนีศึกษา 
รศ.ดร.พิทยา   
สุวคันธ์ 

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
(สหวิทยาการ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2550) 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต               
 (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2540) 
- วิทยาศาสตรบณัฑติ (สัตวศาสตร์)   
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
ภาคตะวันออก (2536) 

ต ารา 
พิทยา  สุวคันธ์.(2558). เหลียวหน้า-
แลหลัง: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2015. ล าปาง : ศิลปการพิมพ์.  
พิทยา  สุวคันธ์.(2561). เศรษฐกิจและ
การเมืองในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ผศ.ดร.
วาสนา 
ละอองปลิว 

- Ph.D. (Human Geography) 
Durham University,UK (2012)  
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(การพัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2546) 
- รัฐศาสตรบัณฑิต  
(การเมืองการปกครอง) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2542) 

ต ารา 
วาสนา ละอองปลิว (กันยายน 2561) 
."การเมืองของการ (ไม่)เคลื่อนย้าย
ของแรงงานหนุ่ ม ส าวไทย"  ใน 
ประเสริฐ แรงกล้า (บก.) ชีวิตทาง
สังคมของการเคลื่อนย้าย. กรุงเทพฯ: 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . 
บทความ 
La-orngplew, Wasana (2019). 
“Chinese Migrant Traders in 
Pakse, Champasak Province, 
Laos: Trajectories and Business 
Future” in Yos Santasombat 
(ed.) The Sociology of Chinese 
Capitalism in Southeast Asia: 
Challenges and Prospects. 
Singapore: Palgrave Macmillan 
,245-269 . 
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ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน   

(ระดับป.ตรี) 

ผลการด าเนินงาน 

 
 

ผศ.ดร. 
ศิวริน   
เลิศภูษติ 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมภิาค
ศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2549) 
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่าง
ประเทศ)มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(2542) 

ผลงานทางวิชาการ 
ศิ วริ น  เลิ ศภู ษิ ต ,พิ ทย า สุ วคั น ธ์ , 
กนกวรรณ  อู่ ท องทรัพย์ ,ทั ชชกร             
บัวล้อม.(2559).ผลกระทบการเปิดเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด (ไทย)– เขต
เศรษฐกิจพิ เศษ เมียวดี  (เมียนมา) 
ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน.วารสารรัฐศาสตร์ และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ปีที่  7 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม- ธันวาคม  2559) ,30-
34. 

สาขาวิชาเอกอนภุูมภิาคลุ่มแมน่้ าโขงศึกษา 
ผศ.ดร.
กนกวรรณ  
อู่ทองทรัพย์ 

-Ph.D (International Study, 
Graduate School of Asia Pacific ) 
Waseda University ,Japan (2012) 
- Master of Business 
Administration Campbell 
University,USA (1999) 
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบณัฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับ 2 )
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2538) 

บทความ 
กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์. การปรับตัว
ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือ
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
เชียงใหม่ วารสารวิทยาการจัดการ
สมัยใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2559,94-105. 

รศ.ดร.ธีรภัท  
ชัยพิพัฒน์ 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมภิาค
ศึกษา)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2545) 
- รัฐศาสตรบัณฑิต  
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
ระบบการเมืองเปรยีบเทียบ)  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) 
- ศึกษาศาสตรบณัฑติ  
(การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2541) 

ต ารา 
ธีรภัท  ชัยพิพัฒน์. (2556). การเมือง
ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ . มิสเตอร์
ก๊อปปี้ (ประเทศไทย). 

ผศ.ดร. - Ph.D. (Earth & Environment) งานวิจัย    
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ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน   

(ระดับป.ตรี) 

ผลการด าเนินงาน 

ยิ่งลักษณ์  
กาญจนฤกษ์ 

 University of Leeds,UK (2014)  
- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต            
 (การจัดการทรัพยากร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2545) 
- วิทยาศาสตรบณัฑติ(วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)  
(เกียรตินิยมอันดับ2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2542) 

ยิ่ งลักษณ์   กาญจนฤกษ์ . (2559). 
โครงการ การยกระดับความยั่งยืน
ทางการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย  
อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง.งานวิจัยซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).   

สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
ผศ.ดร.โขมสี  
มีภักด ี

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
(โบราณคดสีมัยประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2553) 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(ภาษาและวรรณกรรมลา้นนา)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2539) 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2533) 

งานวิจัย 
โขมสี  มีภักดี. (2557). การศึกษาหา
รูปแบบการจัดการโบราณวัตถุใน
พิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์ซาวหลัง จังหวัด
ล าปาง. งานวิจัยซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนวิจัยวิทยาลัยสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ผศ.เพ็ญศิริ  
พันพา 

- พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2545) 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (การพัฒนาชุมชน) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2536) 

บทความ 
เพ็ญศิริ  พันพา.(2557). เกษตรพันธะ
สัญญา: ระบบความสัมพันธ์ ความ
เสี่ยง การปรับตัว อ านาจและการ
ต่อรอง กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดล าปาง.วารสารมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 2 เล่ม 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2557) ฉบับ
ท้องถิ่นในโลกใหม่ , 76-107. 

ผศ.โอฬาร  
รัตนภักด ี

- อักษรศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาไทย)   
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2548) 
- อักษรศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) 
 (เกียรตินิยมอันดับ 1 )  
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2543) 

บทความ 
โอฬาร รัตนภักดี.(กันยายน 2557).  
ไป สื บ เพ ล งฉ่ อ ย ที่ เมื อ งร ะแ ห ง . 
วารสารเชิดสยาม ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 , 
12-14 . 
 
 
 



                 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลยัสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2563                     17 

 

 

ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน   

(ระดับป.ตรี) 

ผลการด าเนินงาน 

 
 

สาขาวิชาเอกการพัฒนาการท่องเท่ียว 
อ.ชัยวุฒิ  
บุญเอนก 

 งานวิจัย 
ชัย วุฒิ   บุ ญ เอนก ,โขมสี  มี ภั กดี . 
(2558 ). ก ารจั ด ก ารพื้ น ที่ แ ห ล่ ง
โบราณสถานในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
ล าปาง . งานวิจัยซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก กองทุนวิจัยวิทยาลัยสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

รศ.ถิรวัฒน์  
ตันทนิส 

- ครุศาสตรมหาบัณฑติ  
(การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2541) 

บทความ 
ถิรวัฒน์ ตันทนิส. (กันยายน-ธันวาคม 
2559). ผลของการใช้กิจกรรมการ
เรียนภาษาแบบร่วมมือในรูปแบบการ
เรียนรู้ร่วมกันที่มีต่อความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษในระดับตัวอักษร
แ ล ะ ร ะ ดั บ ตี ค ว า ม .  ว า ร ส า ร
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
13 ฉบั บที่  3  (เดื อนกั นยายน  - 
ธันวาคม 2559) , 19-34. 

ผศ.วัลลภ  
ทองอ่อน 

-วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ (2535) 
-การศึกษาบัณฑติ (สังคมศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร  วิโรฒ (2528) 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัย 
วัลลภ ทองอ่อน.(2561).การเช่ือมโยง
เส้ นทางการท่ อ งเที่ ย วมรดกโลก 
สุโขทัยและเมืองบริวารด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์.งานวิจัยซึ่งได้รับ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น จ า ก 
งบ ป ระ ม าณ แ ผ่ น ดิ น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2561. 
บทความ 
Thong On Wallop. (2018) The 
Sukhothai and Assiated Historic 
Towns:Guidebook Development 
for Area Linkage by Geographic 
Information System. Proceeding 
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11 การปรับปรุง
หลักสูตรตาม
รอบระยะเวลา
ที่ก าหนด 

เป็นไปตามเกณฑ์ คือ มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา  ที่ก าหนดทุก 5 ปี ตาม
เกณฑ์ สกอ. ซึ่งมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดคือ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่ อวันที่ 25 
มิถุนายน 2561  

 
        และเมื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ ผศ.ชัยยุทธ  ถาวรานุรักษ์  ได้ลาศึกษาต่อหลักสูตรก็ได้มีการ
ด าเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยมี อาจารย์ อ.ชัยวุฒิ          
บุญเอนก มาแทน และอ.วราพร  ขันพล  ได้ลาออกจากอาจารย์ประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตรก็ได้มี
การด าเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  โดยมี ผศ.วัลลภ  ทองอ่อน 
มาแทน (เอกสารอ้างอิง 1-04) 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
(องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์) 

 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

การบริหารและ 
พัฒนาอาจารย์ 
(เกณฑ์ข้อ 4.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้นี้หลักสูตรได้มีการก าหนดค่าเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
ตัวชี้วัดตัวบ่งชี้การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2563 
4.1 ระบบการรับและแต่งตั้ งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

3 3 3 3 3 

4.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 3 3 3 3 3 
4.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  3 3 3 3 3 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      หลักสูตรมีการก าหนดกลไกในการด าเนินงาน การประเมินผลการด าเนินงาน และการน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ดีขึ้น               
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
1) การรับอาจารย์  
      - มีระบบ มีกลไก  
       ในการเปิดรับอาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้ใช้กลไกของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจ า
หลักสูตรในการพิจารณาความขาดแคลนของอาจารย์ในหลักสูตร และพิจารณาตามแผนการรับ
อาจารย์-อัตราก าลังคนของวิทยาลัยสหวิทยาการซึ่งสะท้อนการวางแผนระยะยาวด้าน
อัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พร้อมทั้งมีการก าหนดคุณสมบัติให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการทางวิชาการและปรัชญาของหลักสูตร จากนั้นเสนอเรื่องไปยัง
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ เพื่อพิจารณาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของหลักสูตร ตลอดจนนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
       - มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
       ในกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ใหม่มีกลไกของคณะกรรมการหลัก 2 ชุด 
ได้แก่ (1) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครและหัวข้อการสอบสอน และ (2) 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์  และมี
ระบบหลักเกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ อาทิ การก าหนดคุณสมบัติ การทดสอบสอน การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การทดสอบภาษาต่างประเทศ การทดสอบทางจิตวิทยา  
       โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความช านาญใน
สาขาที่เปิดรับสมัคร เพื่อร่วมประเมินการสอบสอนและผลงานทางวิชาการ พร้อมกับการสอบ
สัมภาษณ์คุณสมบัติพื้นฐานการเป็นอาจารย์ โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการรับสมัครอาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับการจัดสรรกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย 

ประกาศรับสมัคร/ขยายเวลารับสมัคร 

กรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและพิจารณา

หัวข้อสอบสอน 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติพร้อมก าหนดวัน

สอบจิตวิทยา 

ประกาศวันสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอนสอนและสอบสัมภาษณ์ 

เสนอบรรจุต่อมหาวิทยาลัย 

คณะด าเนินการ 

-จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ 

คณะด าเนินการ 

-บันทึกขอความอนุเคราะห์เข้าสอบจิตวิทยา 

-แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสอนและสอบ

สัมภาษณ์ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสอนและ

สอบสัมภาษณ์ (มีเงื่อนไข) 

ผู้สมัครส่งผลงานวิชาการเพ่ือพิจารณา 

คณะด าเนินการแต่งตั้งกรรมการพิจารณา

ผลงานวิชาการ 

ประกาศผลการพิจาณา 

เสนอบรรจุต่อมหาวิทยาลัย 
 

        
   ทั้งนี้ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสหวิทยาการ มีการรับอาจารย์ใหม่ในสาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยว จ านวน 1 ท่าน (ผู้สอน)  (เอกสารอ้างอิง 2.1-01 – 2.1-04) 
2) ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ 
       - มีระบบ มีกลไก  
       ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรของวิทยาลัยสหวิทยาการนั้น ใช้กลไกของ
คณะกรรมการวิชาการระดับหลักสูตรในการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนเพื่อแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
จึงเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ เพื่อให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
และมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป    
        - มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
        การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการพิจารณาคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
คุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยวิทยาลัยสหวิทยาการ ได้พิจารณาและ
แต่งตั้งอาจารย์หลักสูตรทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยคุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 5 คน คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 7 คน  
        ทั้งนี้ในจ านวนอาจารย์ 12 คน ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 8 คน ซึ่งตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ของ สกอ. ระบุว่าต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 
คน และในจ านวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน โดยก าหนดให้ต้องมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร 
โดยมีคุณสมบัติครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอนและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 12 คน ปรากฏดังนี้      

สาขา ชื่อ – สกุล ต าแหน่งวิชาการ วุฒิการศึกษา 

เอกจีนศึกษา 

1 รศ.ดร.พิทยา สุวคันธ ์ รองศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 

2 ผศ.ดร.วาสนา ละอองปลิว  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 

3 ผศ.ดร.ศิวริน เลิศภูษติ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 

เอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงศึกษา 

1 ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 

2 ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 

3 รศ.ดร.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ รองศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 

เอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 

1 ผศ.ดร.โขมสี มีภักด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก 

2 ผศ.เพ็ญศิริ พันพา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 

3 ผศ.โอฬาร รัตนภักด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 

เอกการพัฒนาการท่องเที่ยว 

1 รศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส รองศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 

2 ผศ.วัลลภ ทองอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาโท 

3 อ.ชัยวุฒิ บุญเอนก อาจารย ์ ปริญญาโท 

(เอกสารอ้างอิง 2.1-05-2.1-06) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์  
      - มีระบบ มีกลไก ในการบริหารและมีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
        ส าหรับเรื่องการบริหารอาจารย์ ทางวิทยาลัยสหวิทยาการได้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) การจัดท าระบบ กลไกในการบริหารอาจารย์ และการน าไปปฏิบัติ 
         1.1) การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ตลอดจนแผนพัฒนา 
บุคลากรรายบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2563 ( 1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) เพื่อ
เป็นแผนระดับปฏิบัติการที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายหลักในการบริหารอาจารย์ในภาพรวมซึ่ง
ครอบคลุมในเรื่องของการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตต ารา/หนังสือ การเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ การบริการวิชาการสู่สังคม รวมถึงการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  

ล ำดับ บุคคลำกร กำรเรียนกำรสอน กำรท ำวิจยั ต ำรำ/หนังสือ กำรเผยแพร่ผลงำน

ทำงวิชำกำร

บริกำรวิชำกำรสู่สังคม กำรอบรมเพ่ิมพูน

ควำมรู้

1 ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ ต ำรำ 1 เล่ม 1 คร้ัง

2 รศ.ดร.สำยฝน สุเอียนทรเมธี เอกสำรประกอบกำรสอน 1 วิชำ วิจัย 1 เร่ือง ต ำรำ 1 เล่ม 1 คร้ัง

3 ผศ.ดร.โขมสี มีภักดี เอกสำรประกอบกำรสอน 1 วิชำ วิจัย 1 เร่ือง 1 คร้ัง

4 ผศ.ดร.ย่ิงลักษณ์ กำญจนฤกษ์ วิจัย 1 เร่ือง บทควำมวิจัย 1 เร่ือง 1 คร้ัง

5 ผศ.ดร.วำสนำ ละอองปลิว เอกสำรประกอบกำรสอน 1 วิชำ บทควำมวิจัย 1 เร่ือง 1 คร้ัง

6 รศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส เอกสำรประกอบกำรสอน 1 วิชำ ต ำรำ 1 เล่ม 1 คร้ัง

7 รศ.ดร.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ เอกสำรประกอบกำรสอน 1 วิชำ วิจัย 1 เร่ือง ต ำรำ 1 เล่ม 1 คร้ัง

8 ผศ.เพ็ญศิริ พันพำ เอกสำรประกอบกำรสอน 1 วิชำ ต ำรำ 1 เล่ม บทควำมวิจัย 1 เร่ือง 1 คร้ัง

9 ผศ.โอฬำร รัตนภักดี วิจัย 1 เร่ือง 1 คร้ัง

10 ผศ.ดร.รุ่งนภำ เทพภำพ เอกสำรประกอบกำรสอน 1 วิชำ วิจัย 1 เร่ือง บทควำมวิจัย 1 เร่ือง 1 คร้ัง

11 อ.ชัยวุฒิ บุญเอนก เอกสำรประกอบกำรสอน 1 วิชำ วิจัย 1 เร่ือง 1 คร้ัง

12 รศ.ดร.พิทยำ สุวคันธ์ วิจัย 1 เร่ือง บทควำมวิจัย 1 เร่ือง เป็นวิทยำกร 1 คร้ัง

13 ผศ.ดร.ศิวริน เลิศภูษิต วิจัย 1 เร่ือง 1 คร้ัง

14 ผศ.ดร.ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล เอกสำรประกอบกำรสอน 1 วิชำ 1 คร้ัง

15 อ.ดร.สุมิตำ สุภำกรณ์ เอกสำรประกอบกำรสอน 1 วิชำ วิจัย 1 เร่ือง 1 คร้ัง

16 ผศ.ชัยยุทธ ถำวรำนุรักษ์ เอกสำรประกอบกำรสอน 1 วิชำ บทควำมวิจัย 1 เร่ือง 1 คร้ัง

17 อ.วรำพร แซ่จึง วิจัย 1 เร่ือง บทควำมวิจัย 1 เร่ือง 1 คร้ัง

18 ผศ.ชิตวร วรำศิริพงศ์

19 อ.วิรัลพัชร ประเสริฐศักด์ิ

20 อ.ชวนนท์ กำญจนสุวรรณ เอกสำรประกอบกำรสอน 1 วิชำ บทควำมวิจัย 1 เร่ือง 1 คร้ัง

21 อ.ศิริศักด์ิ พูลสวัสด์ิ

22 อ.วรรณวนัช อรุณฤกษ์ วิจัย 1 เร่ือง 1 คร้ัง

23 ผศ.วัลลภ ทองอ่อน เอกสำรประกอบกำรสอน 1 วิชำ วิจัย 1 เร่ือง 1 คร้ัง

24 อ.ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ เอกสำรประกอบกำรสอน 1 วิชำ วิจัย 1 เร่ือง 1 คร้ัง

25 อ.ดร.วรดำภำ พันธ์ุเพ็ง เอกสำรประกอบกำรสอน 1 วิชำ 1 คร้ัง

ลำศึกษำต่อ

แผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล ปีกำรศึกษำ 2563 (1 ส.ค 63 - 31 ก.ค. 64)

ลำศึกษำต่อ

ลำศึกษำต่อ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
    ทั้งนี้ในรอบปีการประเมินหลักสูตรมีการพัฒนาบุคลากรโดยมีการส่งเสริมและผลักดันให้มี
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและมีการก ากับติดตาม จึงส่งผลให้มีบุคลากรได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ถิรวัฒน์ ตันทนิส ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2563 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล วันเร่ิมงำน
เร่ิมด ำรงต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร

ป.โท ท ำงำนมำแล้ว 4 ปี 

ย่ืนขอ ได้ ผศ.

ด ำรงต ำแหน่ง ผศ. มำแล้ว

 2 ปี ย่ืนของ รศ.ได้

ด ำรงต ำแหน่ง รศ. มำแล้ว

 2 ปี ย่ืนขอ ศ.ได้

1 ผศ.ดร.กนกวรรณ   อู่ทองทรัพย์ 20 ส.ค. 45  (ผศ.) 6 มี.ค. 49 8-ส.ค.-51

2 รศ.ดร.สำยฝน  สุเอียนทรเมธี 3 ก.ย. 45 (ผศ.) 14 ก.พ. 48

(รศ.) 3 ธ.ค. 53 -

2-ธ.ค.-55

3 ผศ.ดร.โขมสี  มีภักดี 3 ก.ย. 45 (ผศ.) 5 มิ.ย. 58 4-มิ.ย.-60

4 ผศ.ดร.ย่ิงลักษณ์  กำญจนฤกษ์ 9 มิ.ย. 46 (ผศ.) 12 มี.ค. 61 - 11-มี.ค.-63

5 ผศ.ดร.วำสนำ  ละอองปลิว 27-ต.ค.-46 (ผศ.) 3 ต.ค. 61 2-ต.ค.-63

6 รศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส 5 ม.ค. 47 (ผศ.) 3 ก.ค. 52

(รศ.) 1 ต.ค. 62

- ค ำส่ัง ณ 27 ส.ค. 63

นับ ปี 63

7 รศ.ดร.ธีรภัท  ชัยพิพัฒน์ 5 ม.ค. 47 (ผศ.) 15 ก.ค. 53

(รศ.) 23 มี.ค. 63

- ค ำส่ัง ณ 29 ก.ย. 63

นับ ปี 63

8 ผศ.เพ็ญศิริ  พันพำ 30 พ.ค. 48 (ผศ.) 14 ก.ย. 52 - 13 ก.ย. 55

ขอก่อนไปศึกษำได้

กลับจำกลำศึกษำต่อ

9 ผศ.โอฬำร  รัตนภักดี 1 ก.ย. 48 (ผศ.) 5 ม.ค. 54 - 4-ม.ค.-56

10 ผศ.ดร.รุ่งนภำ  เทพภำพ 2 ต.ค. 49 (ผศ.) 15 ก.พ. 55 - 26-พ.ย.-60

11 อ.ชัยวุฒิ  บุญเอนก 1 ก.พ. 51 30 ม.ค. 56

ขอได้ก่อนไปศึกษำ

12 รศ.ดร.พิทยำ  สุวคันธ์ 12 มิ.ย. 51 (ผศ.) 10 เม.ย. 56

(รศ.) 26 ก.ค. 61

- 25-ก.ค.-63

13 ผศ.ดร.ศิวริน  เลิศภูษิต 21 ก.ค. 51 4-มิ.ย.-62 3-มิ.ย.-64

14 ผศ.ดร.ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล 1 ก.ย. 51 (ผศ.) 30 ส.ค. 61

15 อ.ดร.สุมิตำ  สุภำกรณ์ 1 มิ.ย. 53   3 ต.ค.61

16 ผศ.ชัยยุทธ  ถำวรำนุรักษ์ 30 มิ.ย. 53 (ผศ.) 24 ม.ค. 60 23-ม.ค.-62

17 อ.วรำพร  แซ่จึง 3 ต.ค. 54 31 ก.ค. 61

18 ผศ.ชิตวร  วรำศิริพงศ์ 3 ต.ค. 54 (ผศ.) 1 ก.พ. 60 กลับจำกลำศึกษำ

ขอได้ประมำณ 66

19 อ.วิรัลพัชร ประเสริฐศักด์ิ 9 มี.ค. 58 8-มี.ค.-62

20 อ.ชวนนท์ กำญจนสุวรรณ 1 ต.ค. 58 30-ก.ย.-62

21 อ.ศิริศักด์ิ พูลสวัสด์ิ 1 ก.พ. 61 31-ม.ค.-65

22 อ.วรรณวนัช อรุณฤกษ์ 1 พ.ค. 61 30-เม.ย.-65

23 ผศ.วัลลภ ทองอ่อน 1 ส.ค. 61 (ผศ.) 14 ม.ค. 59 13-ม.ค.-61

24 อ.ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ 1 พ.ย. 61 30-ต.ค.-65

25 อ.ดร.วรดำภำ พันธ์ุเพ็ง 4 ม.ค. 64 3-ม.ค.-65

แผนกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ศูนย์ล ำปำง)

 
 

1.2) การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
         วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ยึดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในการก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ซึ่งได้ระบุว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาที่
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
เก่ียวข้องกับหลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 
5 ปี ย้อนหลัง 

สาขา ช่ือ – สกุล ต าแหน่งวิชาการ วุฒิการศึกษา 
ผลงานวิชาการ 

ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
เอกจีนศึกษา งานวิจัย ต ารา บทความ 

1 รศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 1 2 2 
2 ผศ.ดร.วาสนา ละอองปลิว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก - 1 2 

3 ผศ.ดร.ศิวริน เลิศภูษิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก - - 2 
เอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงศึกษา    

1 ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 2 - 2 
2 ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 1 - 1 
3 รศ.ดร.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก - 1 1 

เอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม    
1 ผศ.ดร.โขมสี มีภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก - - 2 
2 ผศ.เพ็ญศิริ พันพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท - - 1 
3 ผศ.โอฬาร รัตนภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท 1 - 1 

เอกการพัฒนาการท่องเที่ยว    
1 รศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส รองศาสตราจารย์ ปริญญาโท - 1 1 
2 ผศ.วัลลภ ทองอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท 1 - 1 
3 อ.ชัยวุฒิ บุญเอนก อาจารย์ ปริญญาโท 1 - - 

 
(เอกสารอ้างอิง 2.1-07 – 2.1-11) 

1.3) การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและ 
ประสบการณ์ 
         วิทยาลัยสหวิทยาการ มีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ในกรณีอาจารย์ผู้สอนลาออก 
หรือลาศึกษาต่อ มีการด าเนินการแจ้งเวียนสอบถามความประสงค์เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ที่ขาดอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจะใช้กลไกของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจ าหลักสูตรเป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสม โดยพิจารณาจากสาขาที่เชี่ยวชาญเป็นหลัก เช่น วุฒิการศึกษา 
ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการต่างๆที่เก่ียวข้อง  (เอกสารอ้างอิง 2.1-12 - 2.1-14)         
        1.4) ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์  
           วิทยาลัยสหวิทยาการ มีระเบียบที่โปร่งใสในการบริหารพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร 
ส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินการแจ้งประกาศหลักเกณฑ์ 
วิธีการค านวณภาระงานสอน ตลอดจนหลักฐานประกอบการค านวณค่าภาระงานสอน                  
ซึ่งประกาศหลักเกณฑ์ที่น ามาใช้นั้น อาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการทุกท่านได้ มีการร่วมกัน
ก าหนดกฎเกณฑ์  ข้อเสนอแนะความคิดเห็นร่วมกัน อีกทั้งเมื่อคณะกรรมการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างเสร็จและแจ้งผลการประเมินให้ทราบ หากมีข้อสงสัย
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
สามารถสอบถามข้อมูลได้ ซึ่งวิทยาลัยสหวิทยาการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและอุทธรณไ์ด้ 
 (เอกสารอ้างอิง 2.1-15 – 2.1-20) 
        1.5) ระบบในการประเมินอาจารย์ 
         วิทยาลัยสหวิทยาการ มีการก าหนดระบบและกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ที่ โปร่งใส โดยมีการแจ้งเกณฑ์ประเมินล่วงหน้าแก่คณาจารย์ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการมีทั้งตัวแทนของสภาอาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้บริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ กรณีที่คุณภาพของอาจารย์ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน วิทยาลัยสหวิทยาการจะท าบันทึกแจ้งผลการประเมินไปยังผู้รับการ
ประเมินอย่างเป็นทางการ และเปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินยื่นอุทธรณ์ต่อการประเมิน
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด (เอกสารอ้างอิง 2.1-21 – 2.1-29) 
        1.6) ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
           เมื่อคณาจารย์ของวิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการด าเนินงานที่สะท้อนความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ ได้แก่ การได้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น วิทยาลัยสหวิทยาการจะท าการ   
ยกย่องแสดงความยินดีในที่ประชุมคณาจารย์ประจ าเดือน และการยกย่องในพื้นที่สื่อสาธารณะ
ของวิทยาลัยสหวิทยาการ อาทิ ในเวปไซด์ของวิทยาลัยสหวิทยาการ และในเฟซบุ๊คแฟนเพจ
ของวิทยาลัยสหวิทยาการ ตลอดจนการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  
(เอกสารอ้างอิง 2.1-30 – 2.1-32) 
      - มีการประเมินกระบวนการและปรับปรุงพัฒนา 

2) การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
2.1) การประเมินแผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ตลอดจนแผนพัฒนา 

บุคลากรรายบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2563 ( 1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564)  
วิทยาลัยสหวิทยาการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ตามแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคลที่คณาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดค่าเป้าหมายต่างๆของตนเอง 
และมีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย ผลการประเมินพบว่า การเรียน
การสอน (การจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน) เป็นไปตามแผน ร้อยละ 80 การท า
วิจัย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 64.29 ต ารา/หนังสือ เป็นไปตามแผน ร้อยละ 40 การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามแผน ร้อยละ 37.50 งานบริการวิชาการสู่สังคม เป็นไปตามแผน 
ร้อยละ 100 การอบรมเพิ่มพูนความรู้ เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100  จะเห็นได้ว่าปีการศึกษา 
2563 บุคลากรบางท่านไม่สามารถท าตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย หรือไม่สามารถ
เดินทางไปน าเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ เป็นต้น แต่ก็ยังมีบุคลากรที่มีผลงานเพิ่ม
มากกว่าแผนที่วางไว้ จ านวน 4 ท่าน  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

ล ำดับ บุคคลำกร กำรเรียนกำรสอน กำรท ำวิจัย ต ำรำ/หนังสือ
กำรเผยแพร่

ผลงำนทำงวิชำกำร

บริกำรวิชำกำรสู่

สังคม

กำรอบรมเพ่ิมพูน

ควำมรู้

1 ผศ.ดร.กนกวรรณ   อู่ทองทรัพย์ O P

2 รศ.ดร.สำยฝน  สุเอียนทรเมธี P P P P

3 ผศ.ดร.โขมสี  มีภักดี P P P P

4 ผศ.ดร.ย่ิงลักษณ์  กำญจนฤกษ์ P O P

5 ผศ.ดร.วำสนำ  ละอองปลิว O P P

6 รศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส P O P

7 รศ.ดร.ธีรภัท  ชัยพิพัฒน์ P P P P

8 ผศ.เพ็ญศิริ  พันพำ P O O P

9 ผศ.โอฬำร  รัตนภักดี P P P

10 ผศ.ดร.รุ่งนภำ เทพภำพ P P O P

11 อ.ชัยวุฒิ  บุญเอนก O O P

12 รศ.ดร.พิทยำ  สุวคันธ์ P P P P P

13 ผศ.ดร.ศิวริน  เลิศภูษิต P P P

14 ผศ.ดร.ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล P P

15 อ.ดร.สุมิตำ  สุภำกรณ์ P O P P

16 ผศ.ชัยยุทธ  ถำวรำนุรักษ์ P P P

17 อ.วรำพร  แซ่จึง O O P

18 ผศ.ชิตวร  วรำศิริพงศ์

19 อ.วิรัลพัชร ประเสริฐศักด์ิ

20 อ.ชวนนท์ กำญจนสุวรรณ O O P

21 อ.ศิริศักด์ิ พูลสวัสด์ิ

22 อ.วรรณวนัช อรุณฤกษ์ P P P

23 ผศ.วัลลภ ทองอ่อน P O P

24 อ.ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ P O P P

25 อ.ดร.วรดำภำ พันธ์ุเพ็ง P P

ร้อยละท่ีเป็นไปตำมแผน 80.00 64.29 40.00 37.50 100.00 100

สรุปผลพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล ปีกำรศึกษำ 2563

ลำศึกษำต่อ

ลำศึกษำต่อ

เป็นไปตำมแผน P  ไม่เป็นไปตำมแผน O

ลำศึกษำต่อ

 
 (เอกสารอ้างอิง 2.1-33 – 2.1-35)   

2.2)  การประเมินผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร  

วิทยาลัยสหวิทยาการมีการประเมินผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่าทุกท่านมีผลงานทางวิชาการผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

สำขำวิชำ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ ผลกำรประเมิน

งำนวิจัย ต ำรำ บทควำม

1 รศ.ดร. พิทยำ สุวคันธ์ รองศำสตรำจำรย์ ปริญญำเอก 1 3 2 ✓

2 ผศ.ดร.วำสนำ ละอองลิว ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปริญญำเอก - 1 2 ✓

3 ผศ.ดร.ศิวริน เลิศภูษิต ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปริญญำเอก - - 2 ✓

1 ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปริญญำเอก 2 - 2 ✓

2 ผศ.ดร.ย่ิงลักษณ์ กำญจนฤกษ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปริญญำเอก 1 - 1 ✓

3 รศ.ดร.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ รองศำสตรำจำรย์ ปริญญำเอก - 1 1 ✓

1 ผศ.ดร.โขมสี มีภักดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปริญญำเอก - - 2 ✓

2 ผศ.เพ็ญศิริ พันพำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปริญญำโท - - 1 ✓

3 ผศ.โอฬำร รัตนภักดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปริญญำโท 1 - 1 ✓

1 รศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส รองศำสตรำจำรย์ ปริญญำโท - 1 1 ✓

2 ผศ.วัลลภ ทองอ่อน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปริญญำโท 1 - 1 ✓

3 อ.ชัยวุฒิ บุญเอนก อำจำรย์ ปริญญำโท 1 - - ✓

เอกกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว

ผลงำนทำงวิชำกำร 

ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

เกณฑ์มำตรฐำนกำรแต่งต้ังอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

มีคุณวุฒิข้ันต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำหรือมีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพ่ือ

รับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งต้ังให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำง

วิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

เอกจีนศึกษำ

เอกอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขงศึกษำ

เอกกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงสังคมและวัฒนธรรม

 
โดยมีรายละเอียดของผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ดังต่อไปนี้ 

เอกจีนศึกษา 
1. รศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์ 

ต ารา 
-รศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์. (2561). ศักยภาพพื้นที่เศรษฐกิจจากเชียงของ - ห้วยทรายใน
ความสัมพันธ์ไทย – ลาว. พิมพ์ครั้งที่ 1. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :  
ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
-รศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์. (2561). จีนในอาเซียน : ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การเมืองและ
เศรษฐกิ จ .พิ ม พ์ ครั้ งที่  1 . โรงพิ ม พ์มห าวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์  : ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
-รศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์ . (2561). เศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง.           
พิมพ์ครั้งที่ 1. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
งานวิจัย 
-พิทยา  สุวคันธ์.(2561). เศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
บทความ 
-พิทยา  สุวคันธ์.(กรกฎาคม - ธันวาคม 2560).จีนกับการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.ปีที่ 7, ฉบับ
ที่ 2 : น. 1-26. 
-Suvakunta P. (2 0 1 6 ) “Thailand’s Foreign Direct Investment ( FDI)  in 
Vietnam VNU Journal of Science, Vol. 32, No. 1S (2016) , 13-24. 

2. ผศ.ดร.วาสนา ละอองปลิว 
ต ารา 
-วาสนา ละอองปลิว (กันยายน 2561) .”การเมืองของการ (ไม่)เคลื่อนย้ายของแรงงาน
หนุ่มสาวไทย” ใน ประเสริฐ แรงกล้า (บก.) ชีวิตทางสังคมของการเคลื่อนย้าย. 
กรุงเทพฯ: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . 
บทความ 
-La-orngplew, Wasana (2 0 1 7 ) . “ Guanxi and Post-Socialist Chinese 
Business in Pakse, Laos” in Yos Santasombat (ed.) Chinese Capitalism in 
Southeast Asia: Cultures and Practices. Singapore: Palgrave Macmillan ,207-
227. 
-La-orngplew, Wasana (2019). “Chinese Migrant Traders in Pakse, 
Champasak Province, Laos: Trajectories and Business Future” in Yos 
Santasombat (ed.) The Sociology of Chinese Capitalism in Southeast Asia: 
Challenges and Prospects. Singapore: Palgrave Macmillan ,245-269 . 

3. ผศ.ดร.ศิวริน เลิศภูษิต 

บทความ 
-ศิ วริน  เลิ ศภู ษิ ต ,พิ ทยา สุ วคัน ธ์ , กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์ ,ทั ชชกร บั วล้ อม .
(2559).ผลกระทบการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด (ไทย) – เขตเศรษฐกิจพิเศษ             
เมียวดี (เมียนมา) ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน .วารสารรัฐศาสตร์ และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม  2559) ,30-34. 
-Sivarin Lertpusit .Encouraging Thailand to become education regional 
hub : analysis from comparative attrctive factors among Chinese 
students in Thai and Malaysia. In GMS, 27-29 November 2019 p : 62 – 63 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
เอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงศึกษา 

1. ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ 

งานวิจัย 
-ผศ.ดร.กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์. (2561) รายงานการวิจัยโครงการวิเคราะห์ศักยภาพ 
และพัฒนากลยุทธ์การตลาดส าหรับอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ 
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 
-ผศ.ดร. กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์  ผศ. ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ นางประเทือง  ช่วยเกลี้ยง  .
(2561) การเปรียบเทียบการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์เด็กเมียนมา ลาว กัมพูชา: 
กลไกการแก้ปัญหา. 
บทความ 
-กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์. การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ วารสาร
วิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2559,94-105. 
-ผศ.ดร.กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์. การวิเคราะห์ศักยภาพและการพัฒนากลยุทธ์การตลาด 
ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน.วารสารฟาร์อีสเทอร์น ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 3 หน้า 193-207,(2561). 

2. ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ 
งานวิจัย    
-ยิ่งลักษณ์  กาญจนฤกษ์. (2559). โครงการ การยกระดับความยั่งยืนทางการเกษตร
ของเกษตรกรรายย่อย  อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง.งานวิจัยซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).   
บทความวิชาการ 
-Yingluck Kanchanaroek.( July,2018) .Policy schemes for the transition to 
sustainable agriculture – Farmer preferences and spatial heterogeneity in 
northern Thailand : Land Use Policy 78(2018).pp.227 – 235 

3. รศ.ดร.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ 
ต ารา 
-ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ (2563). การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง ยุคอาณานิคมถึงยุคปัจจุบัน. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 414 หน้า. 
บทความวิชาการ/รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
-ธีรภัท  ชัยพิพัฒน์.(มกราคม 2561). ความรู้และการจัดความรู้เรื่องสมุนไพรกับการรักษา
โรคแบบ “ย่ าขาง” ของวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย.รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
ระดับชาติ มหาวทิยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ครั้งที่ 3. 
เอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 

1. ผศ.ดร.โขมสี มีภักดี 
บทความวิชาการ/รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
-Khomsi  Meepukdee. (October, 2017) .Cultural Landscape Management : 
Ban Wor-Kaew  Hang-chat District Lampang Province.Proceeding of the 
24 th Tri-University International Joint Seminar and Symposium 2017 
Mei University,Japan. 
-โขมสี มีภักดี (2563). ลักษณะประติมานวิทยาของตัวละครในทศชาติชาดกจาก
จิตรกรรมฝาผนังในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 24-25. 

2. ผศ.เพ็ญศิริ พันพา 

บทความ 
-เพ็ญศิริ พันพา.(2557) เกษตรพันธะสัญญา: ระบบความสัมพันธ์ ความเสี่ยว การ
ปรับตัวอ านาจและการต่อรอง กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรในจังหวัดล าปาง.วารสาร
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 2 เล่ม 1 ฉบับท้องถิ่นในโลกใหม่, 76-107. 

3. ผศ.โอฬาร รัตนภักดี 
งานวิจัย 
-โอฬาร รัตนภักดี (2561). คุณค่าของภูมินามหมู่บ้านในจังหวัดน่าน The Values of 
Toponyms of Village Names in Nan Province.งานวิจัยซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก กองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
บทความ 
-โอฬาร  รัตนภักดี.(เมษายน - กันยายน  2561).การศึกษาเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ของ
ไทย.วารสารสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.ปีที่ 15 ฉบับที่ 2   
เอกการพัฒนาการท่องเที่ยว 

1. รศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส 

หนังสือ / ต ารา 
-ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส.Academic Reading in Social Sciences. 2019,Thammasat 
University Press, 105 Pages 
บทความ 
-ถิรวัฒน์ ตันทนิส. (กันยายน-ธันวาคม 2559). ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนภาษาแบบ
ร่วมมือในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับ
ตัวอักษรและระดับตีความ. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร, 13 ฉบับที่ 3  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
(เดือนกันยายน - ธันวาคม 2559) , 19-34. 

2. ผศ.วัลลภ ทองอ่อน 

งานวิจัย 
-วัลลภ ทองอ่อน.(2561).การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวมรดกโลก สุโขทัยและเมือง
บริวารด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.งานวิจัยซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2561.  
บทความ 
-Thong On Wallop. (2018) The Sukhothai and Assiated Historic Towns: 
Guidebook Development for Area Linkage by Geographic Information 
System. Proceeding of Tourism and Sustainable Development. 
Kathmandu, Napal (May 16-18,2018) 

3. อ.ชัยวุฒิ บุญอเนก 
งานวิจัย 
-ชัยวุฒิ บุญเอนก,โขมสี มีภักดี. (2558). การจัดการพื้นที่แหล่งโบราณสถานในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง. งานวิจัยซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนวิจัย
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน การท าวิจัย 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน
มีการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนที่สอดคล้องกับการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละ
กลุ่มสาขาวิชาเอก  
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รำยช่ือ ภำคเรียนท่ี 1 รำยวิชำ ภำคเรียนท่ี 2 รำยวิชำ

รศ.ดร.พิทยำ สุคันธ์ สส.432 กำรเมืองและนโยบำยต่ำงประเทศของจีน สส.334 เศรษฐกิจและกำรเมืองกำรปกครองจีน

สส.441 กำรค้ำและกำรลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง สส.434 กำรค้ำและกำรลงทุนจีน

สส.335 จีนในเศรษฐกิจโลก

สส.345 วัฒนำและสังคมของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง

ผศ.ดร.วำสนำ ละอองปลิว สส.202 ทฤษฎีสังคมศำสตร์ สส.208 กลุ่ม 1 กำรวิจัยเชิงคุณภำพเพ่ือสหวิทยำกำร

สส.435 สัมมนำประเด็นจีนศึกษำ

สส.445 สัมมนำประเด็นกำรจัดกำรกำรทรัพยำกรทำงสังคมและวัฒนธรรม

สส.332 กำรอ่ำนภำษำอังกฤษด้ำนจีนศึกษำ

สส.341 กำรอ่ำนภำษำอังกฤษเฉพำะเร่ืองอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง

ผศ.ดร.ศิวริน เลิศภูษิต สส.322 เอเชียในบริบทโลก สส.336 สังคมและวัฒนธรรมของจีนร่วมสมัย

สส.204 รัฐศำสตรเพ่ือสหวิทยำกำร สส.346 อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขงในบริบทโลก

รำยช่ือ ภำคเรียนท่ี 1 รำยวิชำ ภำคเรียนท่ี 2 รำยวิชำ

ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ สส.324 แนวคิดว่ำด้วยกำรพัฒนำ สส.205 กำรบริหำรธุรกิจเพ่ือสหวิทยำกำร

สส.364 กำรจัดกำรธุรกิจท่องเท่ียวร่วมสมัย

ผศ.ดร.ย่ิงลักษณ์ กำญจนฤกษ์ สส.332 กำรอ่ำนภำษำอังกฤษด้ำนจีนศึกษำ สส.206 ส่ิงแวดล้อมกับกำรพัฒนำ

สส.341 กำรอ่ำนภำษำอังกฤษเฉพำะเร่ืองอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง

สส.209 กลุ่ม 2 กำรวิจัยเชิงปริมำณทำงสังคมศำสตร์

สส.433 นิเวศวิทยำและปัญหำส่ิงแวดล้อม

สส.435 สัมมนำประเด็นจีนศึกษำ

สส.442 นิเวศวิทยำและปัญหำส่ิงแวดล้อมในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง

สส.445 สัมมนำประเด็นอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง

สส.461 กำรท่องเท่ียเชิงนิเวศ

รศ.ดร.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ สส.343 ประวัติศำสตร์ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง สส.344 สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง

สส.342 กำรเคล่ือนย้ำยและกำรอพยพข้ำมแดนในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง สส.373 บูรณำกำรอำเซียน

สส.385 ประเด็นปัจจุบันด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ สส.474 กำรท่องเท่ียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รำยช่ือ ภำคเรียนท่ี 1 รำยวิชำ ภำคเรียนท่ี 2 รำยวิชำ

ผศ.ดร.โขมสี มีภักดี สส.201 วัฒนธรรมศึกษำ สส.454 พิพิธภัณธ์ศึกษำ

สส.451 ประวัติศำสตร์และโบรำณคดีชุมชน สส.355 ล้ำนนำศึกษำ

ผศ.เพ็ญศิริ พันพำ สส.325 ทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม สส.326 กำรบริหำรงำนองค์กร

สส.352 ทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม สส.376 หลักกำรส่ือสำรระหว่ำงวัฒนธรรม

สส.453 อุตสำหกรรมวัฒนธรรม สส.476 ระบบอำหำรกับโลกำภิวัตน์

ผศ.โอฬำร รัตนภักดี สส.351 คติชนและวิถีชีวิตพ้ืนบ้ำน สส.378 หลักนันทนำกำรเพ่ือกำรท่องเท่ียว

สส.382 กำรพัฒนำทักษะกำรน ำเสนอข้อมูลทำงสังคมศำสตร์ สส.477 หลักนันทนำกำรเพ่ือกำรท่องเท่ียว

สส.455 สัมมนำประเด็นกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงสังคมและวัฒนธรรม

สส.353 กำรส่ือสำรเพ่ือกำรจัดกำร

สส.384 กำรพัฒนำทักษะกำรน ำเสนอข้อมูลทำงสังคม 

สส.475 มนุษย์ สังคม และวัฒนธรรมในวรรณกรรมและภำพยนต์

รำยช่ือ ภำคเรียนท่ี 1 รำยวิชำ ภำคเรียนท่ี 2 รำยวิชำ

รศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส สส.212 กลุ่ม1 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร

สส.212 กลุ่ม2 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร

ผศ.วัลลภ ทองอ่อน สส.362 ภูมิศำสตร์และทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว สส.366 นโยบำลกำรวำงแผนและกำรจัดกำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืน

สส.363 ทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว สส.464 สัมมนำกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว

สส.461 กฎหมำยเก่ียวกับธุรกิจบริกำรและกำรท่องเท่ียว

สส.463 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือกำรท่องเท่ียว

สส.465 สัมนำประเด็นกำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืน

อ.ชัยวุฒิ บุญเอนก สส.371 ศิลปะและวรรณกรรมจีน สส.383/สส.388 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม

สส.382 ศิลปะจีน

สส.376 ศิลปหัตถอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร

สส.386 ศิลปะกับกำรจักสำร

ภำระงำนสอนของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในแต่ละสำขำวิชำเอก ปีกำรศึกษำ 2563

เอกจีนศึกษำ

เอกอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขงศึกษำ

เอกกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงสังคมและวัฒนธรรม

เอกกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว

 
 
ในส่วนประเด็นเก่ียวกับการวิจัยพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางส่วนในปีการศึกษา 

2563 ยังไม่ได้ผลิตผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาเอกของตนเอง  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
งานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรในแต่ละสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2563 

เอกจีนศึกษา 

รายชื่อ งานวิจัย 

รศ.ดร.พิทยา สุวคันธ ์ ไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแห่งชาติเวียดนาม. 

    

ผศ.ดร.วาสนา ละอองปลิว   

    

ผศ.ดร.ศิวริน เลิศภูษติ   

เอกอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ าโขงศึกษา 

รายชื่อ งานวิจัย 

ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์   

ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์  ความต้องการและปัจจัยทีส่่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อสินค้า
เกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคและผูป้ระกอบการร้านอาหารใน
จังหวัดล าปาง 

  โครงการศึกษาเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ.2561 และยกร่างอนุ
บัญญัติในส่วนท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจและภารกิจของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร่างตาม
กฎกระทรวงมาตรา 78 และตามประกาศกระทรวงตาม
มาตรา 81 

    

ผศ.ดร.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ การจัดการความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ใน
พื้นที่สามเหลี่ยมทองค า อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

เอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 

รายชื่อ งานวิจัย 

ผศ.ดร.โขมสี มีภักด ี ลักษณะประติมานวิทยาของตัวละครในทศชาติชาดก จาก
จิตรกรรมฝาผนังในอ าเภอเมือง จงัหวัดล าปาง ตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษที่ 24-25 

ผศ.เพ็ญศิริ พันพา   

ผศ.โอฬาร รัตนภักด ี   
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
เอกการพัฒนาการท่องเท่ียว 

รายชื่อ งานวิจัย 

รศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส   

ผศ.วัลลภ ทองอ่อน   

อ.ชัยวุฒิ บุญเอนก   

(เอกสารอ้างอิง 2.1-36 – 2.1-37) 
2.3)  การประเมินการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้  

ความสามารถและประสบการณ์ 
          การประเมินดังกล่าว กระท าผ่านการประเมินการสอน การทวนสอบ อย่างเป็นระบบ
และการให้คณาจารย์ เสนอแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีต่อไป  
(เอกสารอ้างอิง 2.1-38–2.1-44) 
          4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
          - มีระบบ มีกลไกการประเมินกระบวนการและปรับปรุงพัฒนา 
          1) การจัดท าระบบ กลไกในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
          1.1) ใช้กลไกของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลดังอธิบายไปแล้วในระบบ
การบริหารอาจารย์ 
           1.2) วิทยาลัยสหวิทยาการ มีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาตนเอง
ผ่านแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยวิทยาลัยสหวิทยาการ มีการจัดสรรงบประมาณในระดับ
บุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เป็นเงิน
จ านวน ท่านละ 15,000 บาทต่อปีงบประมาณ นอกจากนั้นยังมีกองทุนที่ส่งเสริมการวิจัยและ
การน าเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ งานวิจัยกลุ่ม ทุนละไม่เกิน 
400,000 บาท งานวิจัยเดี่ยวทุนละไม่เกิน 150,000 บาท งานวิจัยเสริมหลักสูตร ทุนละไม่เกิน 
30,000 บาท งานวิจัยในชั้นเรียนทุนละไม่เกิน 30,000 บาท ทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย
หรือผลงานวิชาการในต่างประเทศทุนละไม่เกิน 70,000 บาท  
(เอกสารอ้างอิง 2.1-45 – 2.1-46) 
           1.3) การพัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการสนับสนุนให้คณาจารย์ ที่
ส า เร็ จ ก ารศึ กษ า ใน ระดั บ ป ริญ ญ าโท  ขอทุ น ศึ ก ษ าต่ อ ระดั บ ป ริญ ญ า เอก  จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา กรณีอาจารย์ที่ยังไม่ศึกษาต่อ 
วิทยาลัยสหวิทยาการสนับสนุนให้คณาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยสนับสนุนเงินทุนใน
การท าผลงานวิชาการ การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  (เอกสารอ้างอิง 2.1-47) 
        2) การประเมินกระบวนการจากผลการประเมิน 
          วิทยาลัยสหวิทยาการมีกระบวนการในประเมินระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ดังต่อไปนี้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
          2.1) วิทยาลัยสหวิทยาการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่คณาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดค่าเป้าหมายต่างๆ
ของตนเอง และมีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน
พบว่า การเรียนการสอน (การจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน) เป็นไปตามแผน         
ร้อยละ 80 การท าวิจัย เป็นไปตามแผน ร้อยละ 64.29 ต ารา/หนังสือ เป็นไปตามแผน           
ร้อยละ 40 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามแผน ร้อยละ 37.50  การบริการ
วิชาการสู่สังคม เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 และการอบรมเพิ่มพูนความรู้ เป็นไปตามแผน 
ร้อยละ 100 (เอกสารอ้างอิง 2.1-48) 
       2.2) วิทยาลัยสหวิทยาการได้ใช้กลไกของการประชุมคณาจารย์ประจ าวิทยาลัย ในการ
ประเมินผลการสร้างเสริมบรรยากาศทางวิชาการที่ได้จัดขึ้น ตลอดจนความต้องการ และหรือ
ความช่วยเหลือทางวิชาการต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงการสร้างเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการของวิทยาลัยสหวิทยาการให้มีความคึกคักยิ่งๆขึ้น  

คุณภาพอาจารย์ 
(เกณฑ์ข้อ 4.2) 

        วิทยาลัยสหวิทยาการ มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ในหลักสูตรให้มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้นี้มีการ
ก าหนดค่าเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

ตัวชี้วดัตัวบ่งชี้คณุภาพอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2563 
ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 5 5 5 5 
ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

5 5 5 5 5 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.58 5 5 5 5 
ภาพรวมตัวบ่งชี้ 4.86 5 5 5 5 

   4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 
12 คน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอกทั้งสิ้น 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 

 รายการ จ านวน 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาเอก 7 คน 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 12  คน 

คิดเป็นร้อยละ 7 x 100 
12 

ร้อยละ 58.33 

เกณฑ์ก าหนดร้อยละ 20 ขึ้นไป = 5 คะแนน 
ค่าคะแนน 5  คะแนน 

      4.2.2 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 12 คน มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการทั้งสิ้น 11 คน คิดเป็น
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
ร้อยละ 91.67 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่งวิชำกำร แต่งต้ังเม่ือวันท่ี

1 รศ.ดร. พิทยำ สุวคันธ์ รองศำสตรำจำรย์ 26-ก.ค.-61

2 ผศ.ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 6-มี.ค.-49

3 ผศ.ดร.ย่ิงลักษณ์ กำญจนฤกษ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 12-มี.ค.-61

4 ผศ.ดร.ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ รองศำสตรำจำรย์ 23-มี.ค.-63

5 ผศ.ดร.โขมสี มีภักดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 5-มิ.ย.-58

6 ผศ.เพ็ญศิริ พันพำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 14-ก.ย.-52

7 ผศ.โอฬำร รัตนภักดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 5-ม.ค.-54

8 ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส รองศำสตรำจำรย์ 1-ต.ค.-62

9 ผศ.วัลลภ ทองอ่อน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 14-ม.ค.-59

10 ผศ.ดร.ศิวริน เลิศภูษิต ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 4-มิ.ย.-62

11 ผศ.ดร.วำสนำ ละอองลิว ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 3-ต.ค.-61

รำยช่ืออำจำรย์ท่ีด ำรงต ำแหน่งวิชำกำร หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำสหวิทยำกำรสังคมศำสตร์

 
 

 รายการ จ านวน 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 11 คน 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 12 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11 x 100 
12 

ร้อยละ 91.67 

เกณฑ์ก าหนดร้อยละ 60 ขึ้นไป = 5 คะแนน 
ค่าคะแนน 5  คะแนน 

    (เอกสารอ้างอิง 2.2-01) 
    4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแสดงให้เห็นว่า อาจารย์มีความก้าวหน้า
ทางวิชาการและมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ล าดับ ชื่อผลงาน ค่าคะแนน 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ระดับนานาชาติตามประกาศ กพอ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ.2556 (1) 

 

1 - - 
 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1) 
 

1 ผศ.ดร.พิทยา สุวคันธ์ (2563) .หนังสือยุทธศาสตร์การลงทุนของจีน ใน 1 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
ภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 
21 , ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 463 หน้า 

2 ผศ.ธีรภัท  ชัยพิพัฒน์ (2563).การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ยุคอาณานิคมถึงยุคปัจจุบัน,ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,414 หน้า 

1 

 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ (1) 

 

1 ผศ.ดร.โขมสี มีภักดี (2563) ลักษณะประติมานวิทยาของตัวละครในทศ
ชาติชาดก จากจิตรกรรมฝาผนังในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษที่ 24-25 

1 

2 ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์  กาญจนฤกษ์ (2563) ความต้องการและปัจจัยที่ส่งผลตอ่
การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
ร้านอาหารในจังหวัดล าปาง 

1 

3 ผศ.ธีรภัท  ชัยพิพัฒน์ (2563) การจัดการความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค า อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

1 

4 ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์  กาญจนฤกษ์ และคณะ (2563) โครงการศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติทรพัยากรน้ า พ.ศ.
2561 และยกร่างอนุบัญญัติในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจและภารกิจ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร่างตามกฎกระทรวง
มาตรา 78 และตามประกาศกระทรวงตามมาตรา 81) 

1 

5 ผศ.ดร.พิทยา  สุวคันธ์ (2563) ไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม. 
 

1 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 

1 ผศ.ดร.โขมสี มีภักดี (2563)  จิตรกรรมสกุลช่างล าปาง :  การศึกษาเชิง
ประติมานวิทยาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเรือ่งทศชาติชาดก ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ช่วงพุทธ
ศตวรรษที่  24 – 25 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่  40 ฉบับที่  1 (เดือนมกราคม – 
มีนาคม 2563) หน้า 93 - 109 

0.80 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

 

1 Sivarin Lertpusit (2020). Unveiling the Transformation of 
Chinese Graduate Migrant in Thai Labour Market : Analyzing 
from human capital theory and field capital International 

0.40 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

(เอกสารอ้างอิง 2.2 – 02) 

Conference on Research in Education and Social Sciences 
(ICRESS) Berlin ,Germany, 27- 31 January 2020. (Oral 
presentation) 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

 

1 ผศ.ดร.วาสนา ละอองปลิว (2563) ศาสนากับการเคลื่อนย้ายของแรงงาน
ชาติพันธุ์จากไทยสู่สาธารณรัฐเกาหลี การประชุมวิชาการประจ าปีด้าน
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “คลี่ – คลาย – ญ่าย – 
เคลื่อน”. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.วันท่ี 20- 21 พฤศจิกายน 2563. 

0.20 

รวม 8.4 
คิดเป็นร้อยละ     8.4 x 100 

                                                                                   12 
70 

เกณฑ์ก าหนดร้อยละ 20 ขึ้นไป = 5 คะแนน 
ค่าคะแนน 5  

ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(เกณฑ์ข้อ 4.3) 

        4.3.1 การคงอยู่ของอาจารย์  
         ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์          
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 12 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีการคงอยู่ 12 คนไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง  (เอกสารอ้างอิง 2.3 – 01) 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย ์
         หลักสูตรมีกลไกในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร ทั้งนี้การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะท าการประเมิน
ใน 3 ประเด็น ดังนี้ ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ 
ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยแบ่งเป็นข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ สามารถสรุปผลได้ดังนี้   
โดยแบ่งเป็นข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ล ำดับ หัวข้อ 2561 2562 2563

1 กระบวนกำรรับและแต่งต้ังอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีควำมชัดเจน (ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรวิชำกำร) 4.33 4.33 4.42

2 กำรวำงแผนด้ำนอัตรำก ำลังอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2558 4.33 4.33 4.33

3 กำรก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีควำมชัดเจน 4.50 4.50 4.50

4 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีส่วนร่วมในกำรประชุมเพ่ือวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 4.33 4.33 4.33

5 จ ำนวนภำระงำนสอนของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีควำมเหมำะสม 4.33 4.50 4.42

6 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 4.50 4.50 4.50

7 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนได้รับกำรส่งเสริมให้เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและศึกษำต่อ 4.50 4.50 4.50

8 มีกำรสนับสนุนด้ำนทุนกำรวิจัยและ/หรือกำรพัฒนำทักษะกำรวิจัยแก่อำจำรย์ 4.58 4.58 4.58

9 มีกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่อำจำรย์เพ่ิมเติมจำกสวัสดิกำรท่ีมหำวิทยำลัยจัดให้ 4.33 4.50 4.58

10 ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรหลักสูตรในภำพรวม 4.33 4.33 4.42

4.43 4.44 4.46คะแนนรวม

สรุปควำมพึงพอใจของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 - 2563

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำสหวิทยำกำรสังคมศำสตร์
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
จากตารางจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 –          
ปีการศึกษา 2563 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
 (เอกสารอ้างอิง 2.3 – 02) 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

(องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา และ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต)  

ข้อมูลนักศึกษา สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ล าปาง)            
 
 

ปีการ 
ศึกษา* 

 
 

รับจริง 

จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
จบ คงอยู่ หาย จบ คงอยู่ หาย จบ คงอยู่ หาย จบ คงอยู่ หาย 

2560 101 - 85 16 - 82 3 1 78 3 - 75 3 
2561 86 - - - - 74 12 - 70 4 - 69 1 
2562 113 - - - - - - - 93 20 - 90 3 
2563 114 - - - - - - - - - - 104 10 

* หมายเหตุ 1.ปีการศึกษา 2560 ใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556 แผนการรับนักศึกษา 150 คน  
    2.ปีการศึกษา 2561-2563 ใช้หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 แผนการรับนักศึกษา 130 คน 

 
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563           
ในประเด็นต่อไปนี้ 
1.  การคงอยู่ของนักศึกษา  (ตัวบ่งช้ี 3.3) 

** หมายเหตุ 1.ปีการศึกษา 2560 ใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556 แผนการรับนักศึกษา 150 คน  
    2.ปีการศึกษา 2561-2563 ใช้หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2561 แผนการรับนักศึกษา 130 คน 
     
 
 
 
 

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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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา (ตัวบ่งช้ี 3.3) 
จ านวนนักศึกษาที่หายไป แต่ละปีการศึกษา  

 
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

จ านวนนักศึกษาท่ีหายไป แต่ละปกีารศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
2560 (รหัส 60) 16 3 3 3 

2561 (รหัส 61) - 12 4 1 

2562 (รหัส 62) - - 20 3 

2563 (รหัส 63) - - - 17 

 

จ านวนนักศึกษาที่หายไปแยกตามสภาพ 
ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษา 

ที่หายไป 
สถานะนักศึกษา 

 
2560 (รหัส 60) 

25 คน ลาออก 13 คน 
ถอนช่ือเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 1.50 3 คน 
ถอนช่ือเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 2.00 2 คน 
ถอนช่ือเนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ (ยังคืนสภาพได้) 4 คน 
ถอนช่ือเนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ 2 คน 
เสียชีวิต - 

 
2561 (รหัส 61) 

17 คน ลาออก 5 คน 
ถอนช่ือเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 1.50 4 คน 
ถอนช่ือเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 2.00 - 
ถอนช่ือเนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ (ยังคืนสภาพได้) 4 คน 
ถอนช่ือเนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ 3 คน 
เสียชีวิต - 

 
2562 (รหัส 62) 

23 คน ลาออก 19 คน 
ถอนช่ือเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 1.50 - 
ถอนช่ือเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 2.00 - 
ถอนช่ือเนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ (ยังคืนสภาพได้) 4 คน 
ถอนช่ือเนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ - 
เสียชีวิต  

 
2563 (รหัส 63) 

17 คน ลาออก 14 คน 
ถอนช่ือเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 1.50 - 
ถอนช่ือเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 2.00 - 
ถอนช่ือเนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ (ยังคืนสภาพได้) 3 คน 
ถอนช่ือเนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ - 
เสียชีวิต - 
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จากการวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 1. นักศึกษารหัส 60 ชั้นปีที่ 4 สถานะคงอยู่จ านวน 101 คน (ร้อยละ 75.25) หายไป 25 คน พบว่า
สาเหตุการหายไปของนักศึกษาจะหายไปเมื่อสิ้นปีการศึกษาแรกเข้าคือ ปีการศึกษา 2560 คน หายไปจ านวน 
16 คน ปีการศึกษา 2561 หายไป 3 คน ปีการศึกษา 2562 หายไป 3 คน และ ปีการศึกษา 2563 หายไป             
3 คน ส าหรับปัจจัยภาพรวมที่นักศึกษาหายไปพบว่า ลาออก จ านวน 13 คน ถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 
1.50 จ านวน 3 คน ถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 2.00 จ านวน 2 คน ถอนชื่อเนื่องจากไม่จดทะเบียนฯ      
2 คน และถอนชื่อเนื่องจากไม่จดทะเบียนฯ (ยังคืนสภาพได้) 4 คน  
 2. นักศึกษารหัส 61 ชั้นปีที่ 3 สถานะคงอยู่จ านวน 86 คน (ร้อยละ 80.23) หายไป 17 คน พบว่า
สาเหตุการหายไปของนักศึกษาจะหายไปเมื่อสิ้นปีการศึกษาแรกเข้าคือ ปีการศึกษา 2561 คน หายไปจ านวน 
12 คน ปีการศึกษา 2562 หายไป 4 คน และ ปีการศึกษา 2563 หายไป 1 คน ส าหรับปัจจัย ภาพรวมที่
นักศึกษาหายไปพบว่า ลาออก จ านวน 5 คน ถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 1.50 จ านวน 4 คน ถอนชื่อ
เนื่องจากไม่จดทะเบียนฯ 4 คน และถอนชื่อเนื่องจากไม่จดทะเบียนฯ (ยังคืนสภาพได้) 1 คน 
 3.นักศึกษารหัส 62 ชั้นปีที่ 2 สถานะคงอยู่จ านวน 90 คน (ร้อยละ 79.64) หายไป 23 คน พบว่า
สาเหตุการหายไปของนักศึกษาจะหายไปเมื่อสิ้นปีการศึกษาแรกเข้าคือ ปีการศึกษา 2562 คน หายไปจ านวน 
20 คน และปีการศึกษา 2563 หายไป 3 คน ส าหรับปัจจัยภาพรวมที่นักศึกษาหายไปพบว่า ลาออก จ านวน 
19 คน และถอนชื่อเนื่องจากไม่จดทะเบียนฯ (ยังคืนสภาพได้) 1 คน 
 4.นักศึกษารหัส 63 ชั้นปีที่ 1 สถานะคงอยู่จ านวน 104 คน (ร้อยละ 85.09) หายไป 17 คน พบว่า
สาเหตุการหายไปของนักศึกษาจะหายไปเมื่อสิ้นปีการศึกษาแรกเข้าคือ ปีการศึกษา 2563 คน หายไปจ านวน 
17 คน ส าหรับปัจจัยภาพรวมที่นักศึกษาหายไปพบว่า ลาออก จ านวน 14 คน และถอนชื่อเนื่องจากไม่จด
ทะเบียนฯ (ยังคืนสภาพได้) 3 คน 
 

2. การส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563   
 2.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน  (ปีการศึกษา 2563) 

2.1.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร   
     - ไม่มี 
2.1.2  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร  

 -  จ านวน 73 คน 
2.1.3  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร  

- จ านวน  4 คน   
2.1.4  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบุ) 

    ผู้ส าเร็จการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556  (รวมจ านวนทั้งสิ้น 77 คน) 
  1.สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (วิชาจีนศึกษา)  
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 - จ านวน 10 คน    
 2.สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (วิชาเอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงศึกษา)   

 - จ านวน 25 คน 
 3.สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม)  

 - จ านวน 24 คน      
  4.สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (วิชาเอกการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)  

 - จ านวน 18 คน  
 

ข้อมูลส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์   
(หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556  รหัส 56-60) 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 77 ส าเร็จการศึกษา          
ตามก าหนดเวลา 73 คน และส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลา 4 คน ทั้งนี้นักศึกษารหัส 60 ที่ไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลามีจ านวน 5 คน เนื่องจากเหลือรายวิชาที่สอบไม่ผ่านจึงท าให้เก็บหน่วยกิตไม่ครบ
โครงสร้างตามหลักสูตร จ านวน 2 ถูกถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 2.00 จ านวน 2 คน และถูกถอนชื่อ
เนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ (ยังคืนสภาพได้) จ านวน 1 คน ทั้งนี้ได้ประสานให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อเนื่องจาก
ไม่จดทะเบียนให้ด าเนินขอคืนสภาพเป็นนักศึกษา (ตามระเบียบ มธ.ฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี สามารถ
คืนสภาพได้ภายในเวลา 2 ปี นับจากถูกถอนชื่อ) เมื่อได้รับการคืนสภาพนักศึกษาจะสามารถมีสถานะปกติ
สามารถจดทะเบียนในภาคการศึกษา 1/2564 และส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้ 
 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

จ านวนที่ลาออกและ 
คัดชื่อออกสะสมจนถึงสิน้ปี

การศึกษา 2563 

อัตราการส าเร็จ
การศึกษา 
(ร้อยละ) 2559 2560 2561 2562 2563 

2556 118 98 - - -  20 83.05 
2557 141 - 116 - - 2 23 83.68 
2558 130 - - 118 -  12 90.77 
2559 142 - - - 116 2 22 83.10 
2560 101 - - - 1 73 25 73.27 



                 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลยัสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2563                     44 

 

 

 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

การรับนักศึกษา 
(เกณฑ์ข้อที่ 3.1) 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 

ตัวบ่งช้ี 3.1 
การรับ
นักศึกษา 

2 3 3 3 3 

 
1) การรับนักศึกษา  
     1) การรับนักศึกษา  
     - มีระบบและกลไก 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไก
การรับนักศึกษา (ดังแสดงในภาพประกอบ) ประกอบด้วยกลไกระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับหลักสูตร โดยกลไกระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมี
นโยบายแนวทางการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยขอให้คณะ/
หลักสูตรด าเนินการจัดท าข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 ส่งให้ฝ่ายวิชาการ  
กองบริการการศึกษาและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์                
ได้ด าเนินการวางแผนการรับเข้านักศึกษา ก าหนดจ านวนนักศึกษารับเข้าและเกณฑ์
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาผ่านการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯ รวมทั้งรายงาน
ข้อมูลที่เก่ียวกับการรับนักศึกษาให้แก่วิทยาลัยสหวิทยาการและมหาวิทยาลัย  
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- มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติงาน/ด าเนินงาน 
หลักสูตรฯ ด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 
โดยมีการด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรดังนี้ 
1.ก าหนดเป้าหมายจ านวนการรับนักศึกษาจ านวน 130 คน และก าหนดรอบการรับ
นักศึกษาตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้ 
          1.1 TCAS รอบท่ี 1 Portfolio         จ านวนรับ 10 คน  
          1.2 TCAS รอบท่ี 2 Quota            จ านวนรับ 20 คน 
          1.3 TCAS รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน    จ านวนรับ 50 คน 
          1.4 TCAS รอบท่ี 4 Admissions     จ านวนรับ 50 คน 
 2.ก าหนดคุณสมบัติรับเข้าในการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 
       2.1 TCAS รอบท่ี 1 Portfolio  
            1.ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า และมีผล
การเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ชั้น ม.4–ม.6       
(ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75 
           2.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าและ
มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ชั้น ม.4–ม.6 
รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75  
         3.กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องส าเร็จการศึกษาภายใน           
2 ปี นับจากวันที่ยื่นสมัคร 
          4. ท ากิจกรรมหรือ มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
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 2.2 TCAS รอบท่ี 2 โควตาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
      1.วุฒิการศึกษา ผู้สมัครต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเช่น สายสามัญ กศน.ปวช.  
           2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 
ได้แก่ จังหวัดล าปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ 
ตาก ล าพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี 
           3.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่  20 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา 
บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีษะเกษ สกลนคร 
สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี            
 4. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
2.3 TCAS รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน 
    1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า หรือมีวุฒิ จาก
ต่างประเทศ   
    2.มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                    
2.4 TCAS รอบท่ี 4 Admissions   
 1.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือ
เทียบเท่า  
 2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
     3. มีผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT)  
 
    3.กระบวนการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตรฯ ได้เสนอชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ไปยังส านักงานทะเบียนนักศึกษาเพื่อด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1-4   

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ มีแผนการรับ 130 คน และได้นักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นศึกษาเป็นนักศึกษาใหม่จ านวน 114 
คน แบ่งตามประเภทการรับดังต่อไปนี้  

 
รอบรับเขา้ 

ยืนยันสิทธิและขึ้นทะเบียน 
เป็นนักศึกษาใหม ่

จ านวน (คน) 
TCAS รอบที่ 1 Portfolio 4 
TCAS รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ 9 
TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 38 
TCAS รอบที่ 4 Admissions 63 

รวม 114 
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- มีการประเมินกระบวนการ  
         ตามที่ได้ด าเนินการตามแผนงานรับเข้าและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า   
ยอดจ านวนรับเข้าแต่ละรอบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ในระหว่างการรับเข้าจึงได้ปรับ
จ านวนการรับเข้า ดังนี้  
        1. TCAS รอบท่ี 1 Portfolio  แผนรับ 10 คน ยืนยันสิทธิ์ 5 คน  
        2. TCAS รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนรับ 20 คน 
ปรับจ านวนรับเป็น 26 คนยืนยันสิทธิ์ 16 คน   
        3. TCAS  รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน แผนรับ 50 คน ปรับจ านวนรับเป็น 43 คน
ยืนยันสิทธิ์ 19 คน   
        4. TCAS  รอบที่ 4 Admissions แผนรับ 50 คน ปรับจ านวนรับเป็น 100 คน
ยืนยันสิทธิ์ 80 คน   
         
        สรุปผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษารวม 144 คน ผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ
จ านวน 120 คน (ร้อยละ 83.33) และจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 114 คน (ร้อยละ 
95) ทั้งนี้จากกระบวนการท างาน หลักสูตรฯ  ได้ติดตามและประเมินกระบวนการงาน
รับเข้านักศึกษา ดังนี้ 
 

ล าดับ กิจกรรม เป้า 
หมาย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

การปรับปรุง/การพัฒนา/    
การแก้ไข/      หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่
บรรล ุ

1 จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
งานรับเข้านักศึกษา 

1 ชุด P - - 

2 จัดท ากลยุทธ์งานรับเข้านกัศึกษา 1 แผน P - - 
3 พิจารณาเกณฑ์รับเข้าTCAS ปี

ก าร ศึ ก ษ า  25 63  (Portfolio  
โ ค ว ต า / รั บ ต ร ง ร่ ว ม กั น 
/Admissions) 

4 เกณฑ์  
P 

- - 

4 การประชาสัมพันธ์หลกัสูตร 3 
รูปแบบ 

P - - 

5 จ านวนการรับเข้า  TCAS รอบ 1  
Portfolio 

10 คน - P ยืนยันสิทธ ิ5 คน ต้องปรับ
จ านวนในรอบที ่2  

6 จ านวนการรับเข้า  TCAS รอบ 2 
โควต้า 

20 คน - P ปรับจ านวนเพิ่มเป็น 26 คน 

7 จ านวนการรับเข้า  TCAS รอบ 3 
รับตรงร่วมกัน 

50 คน - P ปรับจ านวนเพิ่มเป็น 43 คน 

8 จ านวนการรับเข้าระบบ TCAS 
รอบ 4 Admissions 

50 คน - P ปรับจ านวนเพิ่มเป็น 100 คน 

9 เตรียมความพร้อมคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ ์

2 ครั้ง P - - 
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10 ประชุมสรุป ติดตามผลการ
รับเข้าใหม่ 

2 คร้ัง P -   จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไป
ตาม เป้ าห ม าย  แก้ ไข โด ย
ประชา สัมพันธ์เชิงรุกไปยัง
กลุ่ ม เป้ าห ม าย  ส าห รับ ปี
การศึกษา 2564 โดยจัดท า
คลิปประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
การออกบูธประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
- มีการปรับปรุงพัฒนา/กระบวนการจากผลการประเมิน  

         สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์มีการปรับปรุงกระบวนการจากผลการ
ประเมินการรับเข้าปีการศึกษา 2563 โดยมีการปรับจ านวนยอดของผู้รับเข้าที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายคือ จ านวนการรับเข้า  TCAS รอบ 1 ,TCAS รอบ 2 โควต้า ,TCAS รอบ 3 รับ
ตรงร่วมกัน ,และ TCAS รอบ 4 Admissions โดยแต่ละรอบได้ยอดผู้สมัครไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ดังนั้นการปรับปรุงคือ ในปีการศึกษา 2564 ประชาสัมพันธ์ โดยจัดท าคลิป
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ (แฟนเพจเฟสบุค  College of 
Interdisciplinary Studies, Thammasat University และ www.cis.tu.ac.th) การ
ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม
ไปถึง การน าเสนอข้อมูลการมีงานท าของศิษย์ เก่าโดยเผยแพร่บนเพจเฟสบุค 
(Interdistu) โดยน าข้อมูลศิษย์เก่าที่มีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปได้ทราบถึงอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

 การรับเข้านักศึกษาของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 ได้จ านวนนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ หลักสูตรจึงได้มีการเตรียมความ
ให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าพบที่ปรึกษาเพ่ือ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนในการเรียนการสอนตลอด 4 ชั้นปี   และสอบถาม
หรือปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความพร้อมและความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  
(เอกสารอ้างอิง 3.1-03-10) 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(เกณฑ์ข้อที่ 3.2)  

   ค่าเป้าหมาย 
1. หลักสูตรมีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา เพ่ือช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีความเสี่ยงด้านการศึกษาและการด าเนินชีวิต  
2. หลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน  
ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ค่าเป้าหมาย

ปี 2563 
ตั วบ่ ง ช้ี  3.2 
การส่งเสริม
และพั ฒ น า
นักศึกษา 

2 3 3 3 3 

 
1.การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
      1.1 มีระบบ มีกลไก  
       หลักสูตรมีระบบการและกลไกควบคุมการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตรี                         
      1.1.1 การจัดระบบและการควบคุมดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน าการลงทะเบียนเรียนตาม
ศักยภาพของนักศึกษา  
      1.1.2 การก าหนดเวลาในการดูแลและเข้าพบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
รวมถึงการแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารแก่นักศึกษา  
        1.2 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
        มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาและแนะ
แนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
            1.2.1 หลักสูตรมีการจัดตั้งระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมโดยค านึงถึง
สัดส่วนความเหมาะสมของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อจ านวนนักศึกษาเพ่ือให้อาจารย์สามารถ
ดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (เอกสารอ้างอิง 3.2 -01) 
                1.2.2 หลักสูตรมีการจัดตารางเวลา (Office Hour) ให้ค าปรึกษาทั้งใน
ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตส่วนตัวแก่นักศึกษาซึ่งท าให้นั กศึกษาสามารถทราบ
ช่วงเวลาในการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอรับค าปรึกษา (เอกสารอ้างอิง 3.2 -02)   
                1.2.3 หลักสูตรมีการก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา
ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาในวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 
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สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง และอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในช่องทางทั้งโทรศัพท์ และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา แนะแนวการให้ความรู้
เพ่ือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียน 
กฎระเบียบต่างๆ และการท ากิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนรวมถึงการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย   
(เอกสารอ้างอิง 3.2 – 03 /เอกสารอ้างอิง 3.2-04)   
              1.2.4 หลักสูตรมีการจัดโครงการ GREAT SI TU : แนะแนวสาขาวิชาเอกที่
ใช่ สู่อาชีพที่ชอบ  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเนื้อหาวิชา และกระบวนการเรียน
การสอนของแต่ละสาขาวิชาเอก ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกสาขา                                                                                                                                                                                                             
วิชาเอกและวางแผนการศึกษาได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการแนะน าการลงทะเบียน
โดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา  
(เอกสารอ้างอิง 3.2 -05)  
             1.2.5 หลักสูตรมีอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
สหวิทยาการเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยการให้ค าปรึกษาเรื่องการฝึกงาน
ในหน่วยงาน องค์กร และ สส.500 ภาคนิพนธ์ เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4   
ในเรื่องการท าวิจัย เป็นการลดความเสี่ยงที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด  
(เอกสารอ้างอิง 3.2 – 06 /เอกสารอ้างอิง 3.2 – 07)  
              1.2.6 หลักสูตรมีการจัดการความเสี่ยงด้านผลการเรียนของนักศึกษาโดย
รายงานข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน 
พ้นสภาพ หรือส าเร็จการศึกษาไม่ตรงตามแผน เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการให้
ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเป็นรายบุคคล (เอกสารอ้างอิง 3.2 – 08 
เอกสารอ้างอิง 3.2-09/ เอกสารอ้างอิง 3.2 – 10 /เอกสารอ้างอิง 3.2-11)  
             1.2.7 หลักสูตรมีการจัดโครงการคณบดีพบนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 เพ่ือให้คณบดี และคณาจารย์ได้รับทราบสถานการณ์ปัญหาในการเรียนและการใช้
ชีวิตของนักศึกษา และเพ่ือสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างคณบดี 
ผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา (เอกสารอ้างอิง 3.2 – 12) 
             1.2.7 หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ตอบค าถามและให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาในเบื้องต้นผ่าน Facebook Page ฝ่ายการนักศึกษาและฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ล าปาง เพ่ือให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารและการให้
ค าแนะน าในเบื้องต้น (เอกสารอ้างอิง 3.2 –13) 
     1.3 การประเมินกระบวนการ  
            หลักสูตรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ปรึกษา     
ในปีการศึกษา 2563 และประเมินกระบวนการของระบบและกลไกการควบคุมดูแลการ
ให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี (เอกสารอ้างอิง 3.2 –14) 



                 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลยัสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2563                     51 

 

 

      1.4 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   หลักสูตรน าผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ในปี
การศึกษา 2563 และผลการประเมินกระบวนการของระบบและกลไกการควบคุมดูแล
การให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง
การจัดการความเสี่ยงด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตของนักศึกษา เพ่ือจัดท าแผนและ
พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรีให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นในปีการศึกษา 2564 (เอกสารอ้างอิง 3.2 -15 /เอกสารอ้างอิง 3.2 -16) 
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
     2.1 มีระบบ/มีกลไก 
      2.1.1 หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษาวิทยาลัยสห
วิทยาการเพื่อพิจารณาวางแผนการด าเนินงานประจ าปี 2563 โดยน าปรัชญาและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสหวิทยาการมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา (เอกสารอ้างอิง 3.2 -17) 
         2.1.2 หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ      
(ศูนย์ล าปาง) ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง   
(เอกสารอ้างอิง 3.2 -18 )  
          2.1.3 หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ 
(ศูนย์ล าปาง) ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีพร้อม
งบประมาณ และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมโดยให้ นักศึกษาเสนอ
ความคิดเห็นและจัดท าโครงการที่จะจัดท าในปีการศึกษา 2563 และได้มีการจัดท า
หลักสูตรได้จัดท าแผนกลยุทธ์/แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายการนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2563 
(เอกสารอ้างอิง 3.2 – 19) 
         2.1.4 หลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมสร้างการจัดบริการแก่
นักศึกษา เพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม (เอกสารอ้างอิง 3.2 – 20) 
    2.2 มีระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
        2.2.1 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้าง
ความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ 
ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ  
             (1) โครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ ประจ าปี
การศึกษา 2563 (เอกสารอ้างอิง 3.2 -20) 
             (2) หลักสูตรมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการเข้ากับการท า
กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมโดยผนวกเข้ากับรายวิชาการเรียนการสอนแบบ (Active 
Learning) ในรายวิชา สส.455 สัมมนาประเด็นการจัดการทรัพยากรทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มุ่ งเน้นการน าแนวคิดทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์
ปรากฏการณ์จนน าเสนอประเด็นปัญหาในรูปแบบต่างๆ โดยในปีการศึกษา 2563 ได้มี
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การจัดท าโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ 
          - โครงการวัฒนธรรมนาอินทรีย์  สู่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

(เอกสารอ้างอิง 3.2 – 21) 
          -  การจัดการความรู้เกี่ยวกับลวดลายภายในพระวิหารของพม่า อ าเภอ

เมือง จังหวัดล าปาง (เอกสารอ้างอิง 3.2 – 22) 
        2.2.2 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ในมิติต่างๆ โดยการบูรณาการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ กลุ่มทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี กลุ่มทักษะวิชาและอาชีพ ซึ่งหลักสูตรได้มีการด าเนินกิจกรรม ดังนี้  

(1) หลักสูตรมีการจัดโครงการ  GREAT SI TU สู่ โลกการท างาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
การเป็นบัณฑิตธรรมศาสตร์ นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การเตรียม
เอกสารสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การวางบุคลิกภาพและการแต่ งกายที่
เหมาะสม การปรับตัวในการใช้ชีวิต และการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้ง
แนะแนวทางส าหรับนักศึกษาที่สนใจจะศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ จาก
วิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์ รวมทั้งได้รับความรู้และข้อเสนอแนะจากวิทยากร 
คณาจารย์ และศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ (เอกสารอ้างอิง 3.2 – 23) 
                   (2)  หลักสูตรมีการจัดโครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ฝึกงานในรายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง โดยมีการอบรม “Visual 
thinking” และ “Excel Level up” (เอกสารอ้างอิง3.2 – 24 /เอกสารอ้างอิง 3.2-25 
/เอกสารอ้างอิง 3.2-26)  
        2.2.3 หลักสูตรมีการสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทาง
การศึกษา จ ากัด ดังต่อไปนี้   
                (1)  ทุนส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 
19 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ทุนเท่าเทียม) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโร
นา-19 (COVID 19) ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของนักศึกษา หลักสูตรฯ จึงการ
ช่วยเหลือและบรรเทาให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดดังกล่าว ทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยการการจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาทุกคน 
จ านวน 317 ทุน ทุนละ 1,500 บาท (เอกสารอ้างอิง 3.2 -27)  
                (2) ทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จ านวน  
20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (เอกสารอ้างอิง 3.2 -28) 
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                 (3) ช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
ส าข าวิ ช าส ห วิ ท ย าก ารสั งค ม ศาส ตร์  จ าน วน  331 คน  ค น ละ  2,000 บ าท 
(เอกสารอ้างอิง 3.2 -29) 
   2.3 มีการประเมินกระบวนการ 
      2.3.1 หลักสูตรประเมินผลการด าเนินโครงการตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ
ที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2563 (เอกสารอ้างอิง 3.2-30) 
      2.3.2 หลักสูตรประเมินกระบวนการการด าเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 (เอกสารอ้างอิง 3.2-31)  
2.4 มีการการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากการประเมิน 
      2.4.1 หลักสูตรได้มีการน าผลประเมินการด าเนินโครงการตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของ โครงการที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2563 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่องการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนากระบวนการด าเนินงานกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการนักศึกษา โดยการประชุมสรุปผลการประเมิน ผลการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเสนอคณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา วิทยาลัยสห
วิทยาการ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
        2.4.2 หลักสูตรได้น าผลการประเมินการด าเนินโครงการตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2563 และผลประเมินกระบวนการด าเนินงาน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และข้อสรุปจากการประชุมมาปรับปรุงการท างานเพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2564 (เอกสารอ้างอิง 3.2-32 – เอกสารอ้างอิง 3.2 -33) 
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ผ ล ที่ เ กิ ด กั บ
นักศึกษา 
(เกณฑ์ข้อที่ 3.3) 

 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ค่าเป้าหมายปี 2563 
ตัวบ่งช้ี 
3.3 ผลที่
เกิดกับ
นักศึกษา 

3 3 3 3 3 

แสดงผลที่เกิด 
อัตราการคงอยู่ 
1.  การคงอยู่ของนักศึกษา  (ตัวบ่งช้ี 3.3) 

ปีการศึกษา 
ที่รับเขา้ 

จ านวน 
รับเขา้ 
(คน) 

จ านวน
นักศึกษา 

ที่พ้นสภาพ 

จ านวน
นักศึกษา 

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 

** หมายเหตุ 1.ปีการศึกษา 2560 ใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 แผนการรับนักศึกษา 150 คน  
    2.ปีการศึกษา 2561-2563 ใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 แผนการรับนักศึกษา 130 คน 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา (ตัวบ่งช้ี 3.3) 
    จ านวนนักศึกษาที่หายไป แต่ละปีการศึกษา  

 
ปีการศึกษาที่รับเขา้ 

จ านวนนกัศึกษาทีห่ายไป แต่ละปกีารศึกษา 
2560 2561 2562 2563 

2560 (รหัส 60) 16 3 3 3 
2561 (รหัส 61) - 12 4 1 
2562 (รหัส 62) - - 20 3 

2563 (รหัส 63) - - - 17 
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จ านวนนักศึกษาที่หายไปแยกตามสภาพ 

ปีการศึกษา จ านวนนกัศึกษา 
ที่หายไป 

สถานะนักศึกษา  

 
2560  

(รหัส 60) 

22 คน ลาออก 13 คน 
ถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 1.50 3 คน 
ถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 2.00 2 คน 
ถอนชื่อเนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ (ยังคืน
สภาพได้) 

4 คน 

ถอนชื่อเนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ 2 คน 
เสียชีวิต - 

 
2561  

(รหัส 61) 

16 คน ลาออก 5 คน 
ถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 1.50 4 คน 
ถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 2.00 - 
ถอนชื่อเนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ (ยังคืน
สภาพได้) 

4 คน 

ถอนชื่อเนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ 3 คน 

เสียชีวิต - 
 

2562  
(รหัส 62) 

23 คน ลาออก 19 คน 
ถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 1.50 - 
ถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 2.00 - 
ถอนชื่อเนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ (ยังคืน
สภาพได้) 

4 คน 

ถอนชื่อเนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ - 

เสียชีวิต  
 

2563  
(รหัส 63) 

17 คน ลาออก 14 คน 
ถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 1.50 - 
ถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 2.00 - 
ถอนชื่อเนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ (ยังคืน
สภาพได้) 

3 คน 

ถอนชื่อเนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ - 
เสียชีวิต - 

 
การวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1) นักศึกษารหัส 60 ชั้นปีที่ 4 สถานะคงอยู่จ านวน 101 คน (ร้อยละ 75.25) 
หายไป 25 คน พบว่าสาเหตุการหายไปของนักศึกษาจะหายไปเมื่อสิ้นปี
การศึกษาแรกเข้าคือ ปีการศึกษา 2560 คน หายไปจ านวน 16 คน ปี
การศึกษา 2561 หายไป 3 คน ปีการศึกษา 2562 หายไป 3 คน และ ปี
การศึกษา 2563 หายไป 3 คน ส าหรับปัจจัยภาพรวมที่นักศึกษาหายไปพบว่า 
ลาออก จ านวน 13 คน ถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 1.50 จ านวน 3 คน 
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ถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 2.00 จ านวน 2 คน ถอนชื่อเนื่องจากไม่จด
ทะเบียนฯ 2 คน และถอนชื่อเนื่องจากไม่จดทะเบียนฯ (ยังคืนสภาพได้) 4 คน  

        2) นักศึกษารหัส 61 ชั้นปีที่ 3 สถานะคงอยู่จ านวน 86 คน (ร้อยละ 80.23) 
หายไป 17 คน พบว่าสาเหตุการหายไปของนักศึกษาจะหายไปเมื่อสิ้นปีการศึกษาแรก
เข้าคือ ปีการศึกษา 2561 คน หายไปจ านวน 12 คน ปีการศึกษา 2562 หายไป 4 คน 
และ ปีการศึกษา 2563 หายไป 1 คน ส าหรับปัจจัยภาพรวมที่นักศึกษาหายไปพบว่า 
ลาออก จ านวน 5 คน ถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 1.50 จ านวน 4 คน ถอนชื่อ
เนื่องจากไม่จดทะเบียนฯ 4 คน และถอนชื่อเนื่องจากไม่จดทะเบียนฯ (ยังคืนสภาพได้) 1 
คน 
 3) นักศึกษารหัส 62 ชั้นปีที่ 2 สถานะคงอยู่จ านวน 90 คน (ร้อยละ 79.64) 
หายไป 23 คน พบว่าสาเหตุการหายไปของนักศึกษาจะหายไปเมื่อสิ้นปีการศึกษาแรก
เข้าคือ ปีการศึกษา 2562 คน หายไปจ านวน 20 คน และปีการศึกษา 2563 หายไป 3 
คน ส าหรับปัจจัยภาพรวมที่นักศึกษาหายไปพบว่า ลาออก จ านวน 19 คน และถอนชื่อ
เนื่องจากไม่จดทะเบียนฯ (ยังคืนสภาพได้) 1 คน 
 4) นักศึกษารหัส 63 ชั้นปีที่ 1 สถานะคงอยู่จ านวน 104 คน (ร้อยละ 91.29) 
หายไป 10 คน พบว่าสาเหตุการหายไปของนักศึกษาจะหายไปเมื่อสิ้นปีการศึกษาแรก
เข้าคือ ปีการศึกษา 2563 คน หายไปจ านวน 10 คน ส าหรับปัจจัยภาพรวมที่นักศึกษา
หายไปพบว่า ลาออก จ านวน 7 คน และถอนชื่อเนื่องจากไม่จดทะเบียนฯ (ยังคืนสภาพ
ได้) 3 คน 
- การส าเร็จการศึกษา  
2. การส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563   
 2.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน  (ปีการศึกษา 2563) 

2.1.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร   
     - ไม่มี 
2.1.2  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร  

 -  จ านวน 73 คน 
2.1.3  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร  

- จ านวน  4 คน   
2.1.4  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบุ) 

    ผู้ส าเร็จการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556  (รวมจ านวนทั้งสิ้น 77 คน) 
  1.สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (วิชาจีนศึกษา)  

 - จ านวน 10 คน    
2.สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (วิชาเอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงศึกษา)   
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 - จ านวน 25 คน 
 3.สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคม

และวัฒนธรรม)            - จ านวน 24 คน      
         4.สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (วิชาเอกการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน)                         - จ านวน 18 คน 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด     
77 คน ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา 73 คน และส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลา       
4 คน ทั้งนี้นักศึกษารหัส 60 ที่ ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลามีจ านวน 5 คน 
เนื่องจากเหลือรายวิชาที่สอบไม่ผ่านจึงท าให้เก็บหน่วยกิตไม่ครบโครงสร้างตามหลักสูตร 
จ านวน 2 คน ถูกถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ ากว่า 2.00 จ านวน 2 คน และถูกถอนชื่อ
เนื่องจากไม่มาจดทะเบียนฯ (ยังคืนสภาพได้) จ านวน 1 คน ทั้งนี้ได้ประสานให้นักศึกษา
ที่ถูกถอนชื่อเนื่องจากไม่จดทะเบียนให้ด าเนินขอคืนสภาพเป็นนักศึกษา (ตามระเบียบ 
มธ.ฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี สามารถคืนสภาพได้ภายในเวลา 2 ปี นับจากถูก
ถอนชื่อ)     เมื่อได้รับการคืนสภาพนักศึกษาจะสามารถมีสถานปกติสามารถจดทะเบียน
ในภาคการศึกษา 1/2564 และส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้ 
 

ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

จ านวนท่ีลาออก
และ 

คัดช่ือออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
การศึกษา 

อัตราการ
ส าเร็จ

การศึกษา 
(ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 2563 

2556 118 98 - - -  20 83.05 
2557 141 - 116 - - 2 23 83.68 
2558 130 - - 118 -  12 90.77 
2559 142 - - - 116 2 22 83.10 
2560 101 - - - 1 73 25 73.27 

 (เอกสารอ้างอิง 3.3 - 01) 
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- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา              
ต่อหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจ ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้  

ประเด็น 2560 2561 2562 2563 
1. การรับนักศึกษามีความชัดเจนตรงตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

5 5 5 5 

2. หลักสูตรมีการวางแผนด้านเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาแรกเข้า 

4.38 4.39 4.68 4.68 

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อม
ที่ทางหลักสูตรจัดกิจกรรมให้ 

4.58 4.61 4.69 4.64 

4. หลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาได้ตรงตามความต้องการ 

4.34 4.44 4.45 4.32 

5. หลักสูตรได้มีการสอบถาม เก็บข้อมูลและวางแผน
เพื่อก าหนดกิจกรรมการเตรียมความต้องการให้แก่
นักศึกษา 

4.29 4.31 4.25 4.27 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลักดันนักศึกษา ทุกคนให้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ 

4.79 4.82 4.53 4.54 

คะแนนรวม 4.56 4.59 4.60 4.58 

 
       ทั้งนี้หลักสูตรได้น าเสนอผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรตั้งแต่     
ปีการศึกษา 2560-2563  พบว่านักศึกษามีแนวโน้มความพึงพอใจในระดับที่ ลดลง 
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมที่ทางหลักสูตรจัด
กิจกรรมให้ และประเด็นเรื่องการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาได้ตรงตาม
ความต้องการ ด้วยสาเหตุของการเกิดสถานการณ์โรค Covid-19 จึงไม่สามารถน า
นักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้หรือแม้กระทั่ ง
การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทุกโครงการที่หลักสูตรด าเนินการจัดกิจกรรม
จึงเป็นการจัดผ่านระบบออนไลน์ทั้งสิ้น  (เอกสารอ้างอิง 3.3-02-03) 

- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
          ในปีการศึกษา 2563 พบข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2563 
 หลังจากหลักสูตรด าเนินการแจ้งประกาศรายวิชาที่เปิดสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
หลักสูตรได้รับใบค าร้องจากนักศึกษาโดยขอความอนุเคราะห์เปิดรายวิชาดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
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            ภาคเรียนที่ 1/2563 
            กรณีที่  1 นักศึกษาจ านวน 1 คน ขอความอนุ เคราะห์ ให้ เปิดรายวิชา          
ในหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ 1) รายวิชาสส.209             
การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ กลุ่ม 3  2) รายวิชาสส.325 ทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม และ 3) รายวิชาสส.361 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบริบทแห่งยุคโลกา        
ภิวัตน์ เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาให้แล้วเสร็จ
ทุกรายวิชาจึงจะส าเร็จการศึกษาได้ทันภายในปีการศึกษา 2563 
             กรณีที่ 2 นักศึกษาจ านวน 1 คน ขอความอนุเคราะห์ให้เปิดรายวิชา สส.363 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จึงมีความจ าเป็นต้อง
ศึกษาให้แล้วเสร็จทุกรายวิชาจึงจะส าเร็จการศึกษาได้ทันภายในปีการศึกษา 2563 
            กรณีที่ 3 นักศึกษาจ านวน 1 คน ขอความอนุเคราะห์เปิดรายวิชา สษ.295 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจึงมีความ
จ าเป็นต้องศึกษาให้แล้วเสร็จทุกรายวิชาจึงจะส าเร็จการศึกษาได้ทันภายในปีการศึกษา 
2563 
             ภาคเรียนที่ 2/2563 
              กรณีที่ 1  นักศึกษาจ านวน 9 คน รายวิชา สส.373 การพัฒนาเมืองและ
ชนบทในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  เนื่องจากนักศึกษามีความประสงค์เรียน
รายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาเลือกซึ่งรายวิชามีความสอดคล้องกับสาขาวิชาเอกของตนเอง  

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์มีมติอนุมัติให้ทุกกรณ ี(เอกสารอ้างอิง 3.3–04-05) 
          2. การขอสอบนอกตารางปลายภาค ภาคเรียนที ่2/2563 
            หลักสูตรได้รับใบค าร้องจากนักศึกษาจ านวน 2 คน ขอความอนุเคราะห์สอบ
นอกตารางปลายภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากตารางสอบปลายภาครายวิชา สส.205 
การบริหารธุรกิจเพ่ือสหวิทยาการ มีวันและเวลาสอบตรงกับรายวิชา มธ.143 มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 
 ที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ มีมติที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นควรอนุมัติ เนื่องจากอาจารย์
ประจ าวิชา ก าหนดให้นักศึกษาจัดท าคลิป VDO น าเสนอแทนการสอบปลายภาค
(เอกสารอ้างอิง 3.3-06-07) 
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี  (ตัวบ่งชี้ 2.2. ร้อยละของบัณฑิตปริญญษตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี) 
วันที่ส ารวจ ข้อมูล ณ วันที่  30 กรกฎาคม  2564 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 116 100 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 93 80.17 
รวมผู้ตอบแบบสอบถาม (ไม่นับศึกษาต่อและอ่ืนๆ) 90 96.77 
จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ประกอบอาชีพอิสระ) ** (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อยู่ละของบัณฑิตปริญญาตรีที่

ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี) ** 
- ตรงสาขาที่เรียน 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

52 
 
 

44 
8 

57.78 
 
 

84.56 
15.37 

จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 10 10.75 
จ านวนบัณฑิตที่มีกิจการของตัวเอง 6 6.45 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 
จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 10 10.75 
จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร - - 

8. การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 วิเคราะห์จากข้อมูลภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพภายใน
ระยะเวลา 1 ปี รุ่นปีการศึกษา 2562 มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 116 คน และมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 80.17 เป็นผู้ที่ศึกษาต่อจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75  
ซึ่งเป็นผู้ที่มีงานท าแล้ว 68 คน คิดเป็นร้อยละ 81.93 และเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ท างาน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ  18.07 เป็นผู้ที่ได้เงินเดือนตามเกณฑ์ (12,850 บาท) จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 91.53 และเงินเดือน
เฉลี่ยต่อเดือน 16,622.03 บาท  
 เมื่อเปรียบเทียบรุ่นปีการศึกษา 2561 มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 118 คน และมี
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 91.53 เป็นผู้ที่ศึกษาต่อจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.94 ซึ่งเป็นผู้ที่มีงานท าแล้ว 85 คน คิดเป็นร้อยละ 90.43 และเป็นผู้ที่ยังไม่มีงานท า จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.57 เป็นผู้ที่ได้เงินเดือนตามเกณฑ์ (12,850 บาท) จ านวน จ านวน 61 คน คิดเป้นร้อยละ 82.43   
และเงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือน 16,131.76 บาท  
 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนบัรฑิตระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 พบว่า
บัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2562 ได้รับเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่า ซึ่งในปีนี้ยังมีบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท าจ านวน             
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32 คน ซึ่งมีปัจจัยปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 จึงท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อการมีงานท าของบัณฑิต       

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

(องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน) 
 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี

การศึกษา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบ
ผ่าน 

สส.201 (56) วัฒนธรรมศึกษา 1/2563     100    1 1 
สส.201 (61) วัฒนธรรมศึกษา 1/2563  7.78 8.89 15.56 5.56 8.89 12.22 2.22 90 88 
สส.202(56) ทฤษฎีสังคมศาสตร์   1/2563    50   50  2 2 
สส.202(61) ทฤษฎีสังคมศาสตร์   1/2563  4.40 12.09 25.27 20.88 15.38 7.69 4.40 91 78 
สส .203 (61 ) เศ รษ ฐศาสตร์
เพื่อสหวิทยาการ 

1/2563 7.69 8.79 18.68 27.47 19.78 9.89 4.40 2.20 91 88 

สส.204(61) รัฐศาสตร์เพื่อสห
วิทยาการ    

1/2563 11.11 10.10 18.18 20.20 31.31 3.03 3.03 1.01 99 96 

ส ส .211 (56 ) ภ าษ าอั งก ฤษ
ส าหรับสังคมศาสตร์  กลุ่ม 1 

1/2563       100  1 1 

ส ส .211 (61 ) ภ าษ าอั งก ฤษ
ส าหรับสังคมศาสตร์  กลุ่ม 1 

1/2563  25 3.57 10.71 39.29 10.71 3.57  28 28 

ส ส .211 (56 ) ภ าษ าอั งก ฤษ
ส าหรับสังคมศาสตร์  กลุ่ม 2 

1/2563     100    1 1 

ส ส .211 (61 ) ภ าษ าอั งก ฤษ
ส าหรับสังคมศาสตร์  กลุ่ม 2 

1/2563 12.50  25.00 12.50 12.50 25.00 12.50  8 8 

สส.213(61) ภาษาจีนเบื้องต้น 1 
กลุ่ม 1 

1/2563 42.86 17.14 8.57 8.57 11.43 8.57  2.86 35 34 

สส.213(61) ภาษาจีนเบื้องต้น 1 
กลุ่ม 2 

1/2563 57.89 15.79 5.26 5.26 10.53   5.26 19 18 

สส.209(56)การวิจัยเชิงปริมาณ
ทางสังคมศาสตร์  กลุ่ม 1 

1/2563       100  1 1 

สส.209(61) การวิจัยเชิงปริมาณ
ทางสังคมศาสตร์  กลุ่ม 1 

1/2563 29.63 7.41 29.63 22.22 7.41    27 26 

สส.209(61) การวิจัยเชิงปริมาณ
ทางสังคมศาสตร์  กลุ่ม 2 

1/2563 28.57 4.76 19.05 4.76 19.05 23.81   21 21 
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สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบ

ผ่าน 
ส ส .2 0 9 (5 6 ) ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
ปริมาณทางสังคมศาสตร์  กลุ่ม 
3 

1/2563    100     1 1 

ส ส .2 0 9 (6 1 ) ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
ปริมาณทางสังคมศาสตร์  กลุ่ม 
3 

1/2563 22.73 13.64 4.55 40.91 4.55 4.55 9.09  22 22 

สส .321  กฎ ห ม ายระห ว่ า ง
ประเทศ 

1/2563 14.29 14.29 19.05 23.81 14.29 8.52 4.76  21 21 

สส.322 เอเชียในบริบทโลก   1/2563 18.18 18.18 13.64 40.91 4.55 4.55   22 22 
สส.324(56) แนวคิดว่าด้วยการ
พัฒนา 

1/2563       100  2 2 

สส.324(61) แนวคิดว่าด้วยการ
พัฒนา 

1/2563 4.17 6.25 16.67 12.50 22.92 27.08 10.42  48 48 

สส.325(56) ทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

1/2563      100   1 1 

สส.325(61) ทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

1/2563 4.08 20.41 34.69 24.49 10.20 4.08   49 48 

ส ส . 3 3 1  ภ า ษ า จี น ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

1/2563 81.82 9.09 9.09      11 11 

สส.332 การอ่านภาษาอังกฤษ
ด้านจีนศึกษา 

1/2563   18.18 27.27 27.27 18.18   11 10 

สส.333 ประวัติศาสตร์และ
อารยธรรมจีน 

1/2563 72.73  9.09 18.18     11 11 

สส.341 การอ่านภาษาอังกฤษ
เฉพาะเรื่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง 

1/2563 20.00 30.00 20.00 20.00 10.00    10 10 

สส.342 การเคลื่อนย้ายและการ
อพยพข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง 

1/2563 50.00  30.00 10.00 10.00    10 10 

สส.343 การเมืองการปกครอง
ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค

1/2563 50.00 10.00 10.00 30.00     10 10 
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ลุ่มแม่น้ าโขง 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

สส.351 คติชนสร้างสรรค์ 1/2563 29.63 48.15 22.22      27 27 
ส ส .3 5 2  ก ลุ่ ม  อ งค์ ก ร  แ ล ะ
เครือข่ายทางสังคมกับการพัฒนา
สังคม 

1/2563 14.81 22.22 25.93 25.93 11.11    27 27 

สส .353 การสื่ อส าร เพื่ อการ
จัดการ    

1/2563 37.04 48.15 14.81      27 27 

สส.361(56) อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในบริบทแห่งยุคโลกา    
ภิวัตน์    

1/2563       100  1 1 

สส.361(61) อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในบริบทแห่งยุคโลกา    
ภิวัตน์    

1/2563 9.09 13.64 13.64 22.73 13.64 18.18 9.09  22 22 

สส .362 (61 ) ภู มิ ศ าสต ร์ แล ะ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว    

1/2563 9.09 31.82 22.73 18.18 9.09 4.55 4.55  22 22 

สส .363 (56 ) ท รั พ ย าก รก าร
ท่องเทีย่ว 

1/2563     100    1 1 

สส.363 สังคมวิทยาการท่องเที่ยว    1/2563 19.05 71.43 4.76  4.76    21 21 
สส.432 การเมืองและนโยบาย
ต่างประเทศของจีน 

1/2563 10.00 20.00 50.00 20.00     10 10 

สส.433 นิเวศวิทยาและปัญหา
สิ่งแวดล้อมในจีน 

1/2563 40.00 30.00 10.00 20.00     10 10 

สส.435 สัมมนาประเด็นจีนศึกษา 1/2563  50 50      10 10 
สส.441 การค้าและการลงทุนของ
กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ ม
แม่น้ าโขง   

1/2563 12.00 44.00 36.00 8.00     25 25 

สส.442 นิเวศวิทยาและปัญหา
สิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง 

1/2563 20.00 44.00 32.00 4.00     25 25 

สส.443 จีนโพ้นทะเลในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้   

1/2563 34.62 50.00 15.38      26 26 
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สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

สส.445 สัมมนาประเด็นอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง 

1/2563 40.00 20.00 28.00 12.00     25 25 

ส ส .4 5 1  ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
โบราณคดีชุมชน 

1/2563 80.00 4.00 8.00 4.00   4.00  25 25 

สส.452 ชาติพันธุ์  รัฐ และโลกา    
ภิวัตน์ 

1/2563 20.00 44.00 20.00 16.00     25 25 

สส.453 อุตสาหกรรมวัฒนธรรม   1/2563 16.00 60.00 12.00 4.00 4.00 4.00   25 25 
สส.455 สัมมนาประเด็นการจัดการ
ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 

1/2563 100        25 25 

สส.461 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1/2563 5.88 47.06 29.41 17.65     17 17 
สส.462 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อการท่องเที่ยว 

1/2563  11.76 11.76 23.53 47.06 5.88   17 17 

สส.463 การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

1/2563 41.18 17.65 23.53 17.65     17 17 

สส .465  สั ม ม น าป ระ เด็ น ก าร
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

1/2563 5.88 29.41 52.94 5.88 5.88    17 17 

สส.371 (61) ภาษาจีนเพื่ อการ
สื่อสารในองค์กร 

1/2563 87.50 12.50       8 8 

สส.371(56) ศิลปะและวรรณกรรม
จีน    

1/2563 55.56 33.33 11.11      9 9 

สส.376(56) ศิลปหัตถอุตสาหกรรม
และการจัดการ 

1/2563 33.33 66.67       3 3 

สส.475(56) มนุษย์  สังคม และ
วัฒ นธรรม ใน วรรณ กรรมและ
ภาพยนตร์   

1/2563 83.33   16.67     6 6 

สส.475(61) มนุษย์  สังคม และ
วัฒ นธรรม ใน วรรณ กรรมและ
ภาพยนตร์   

1/2563 16.33 40.82 32.65 8.16 2.04    49 49 

สส.381(61) เพศสภาวะและเพศวิถี 1/2563 20.00 37.14 40.00  2.86    35 35 
สส.382(61) ศิลปะจีน 1/2563 42.86 7.14 35.71      14 12 
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สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

สส.382(56) การพัฒนาทักษะ
ก า ร น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ท า ง
สังคมศาสตร์ 

1/2563 23.08 46.15 30.77      13 13 

สส.384(61) การพัฒนาทักษะ
ก า ร น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ท า ง
สังคมศาสตร์ 

1/2563  100       2 2 

ส ส .385(56/61) ป ร ะ เ ด็ น
ปั จ จุ บั น ด้ าน ค วาม สั ม พั น ธ์
ระหว่างประเทศ 

1/2563 5.88 11.76 35.29 23.53 11.76  5.88 5.88 17 16 

สส .386(61 ) ศิ ลป ะกั บการ
จัดการ    

1/2563 73.08 23.08 3.85      26 26 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

ส ส .20 5  ก ารบ ริ ห ารธุ ร กิ จ
เพื่อสหวิทยาการ 

2/2563 55.68 37.50 3.41 2.27   1.14  88 88 

สส.206(56) สิ่งแวดล้อมกับการ
พัฒนา 

2/2563      100   1 1 

สส.206(61) สิ่งแวดล้อมกับการ
พัฒนา 

2/2563 3.33 31.11 20.00 28.89 7.78 3.33 2.22 2.22 90 89 

ส ส .207 ห ลั ก นิ ติ ธ ร รม แ ล ะ
กฎหมายเบื้องต้น 

2/2563 37.62 32.67 17.82 7.92 0.99   1.98 101 99 

ส ส .208 ป รั ช ญ า แ ล ะ วิ ธี
การศึกษาทางสั งคมศาสตร์   
กลุ่ม 1 

2/2563  13.33 60 13.33  2.22 2.22 2.22 45 41 

ส ส .208 ป รั ช ญ า แ ล ะ วิ ธี
การศึกษาทางสั งคมศาสตร์   
กลุ่ม 2 

2/2563 11.63 34.88 18.60 6.98 13.95  4.65  43 39 

สส.212  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  กลุ่ม 1 

2/2563 28.57 14.29 14.29 21.43 7.14 7.14  7.14 14 13 

สส.212(56)  ภาษาอังกฤษเพื่อ 2/2563     100    1 1 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

การสื่อสาร  กลุ่ม 2 
สส.212(61)  ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร  กลุ่ม 2 

2/2563 30.43 26.09 17.39 13.04 8.70 4.35   23 23 

สส.214 ภาษาจีนเบื้องต้น 2  
กลุ่ม 1 

2/2563 38.89 30.56 11.11 11.11 5.56    36 35 

สส.214 ภาษาจีนเบื้องต้น 2  
กลุ่ม 2 

2/2563 52.63 15.79 10.53 15.79   5.26  19 19 

สส.323 เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ 

2/2563 43.48 13.04 17.39 17.39   8.70  23 23 

สส.326 การบริหารงานองค์กร 2/2563 14.58 31.25 31.25 16.67 2.08  4.17  48 48 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

สส .334 การ เมื อ งและการ
ปกครองจีน 

2/2563 8.33 50.00 16.67 25.00     12 12 

สส.335 จีนในเศรษฐกิจโลก 2/2563 21.43 14.29 35.71 21.43    7.14 14 13 
สส.336 สังคมและวัฒนธรรม
ของจีนร่วมสมัย 

2/2563 28.57 35.71 7.14 14.29 14.29    14 14 

สส.344 สังคมและวัฒนธรรม
ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขงร่วมสมัย 

2/2563 50.00 10.00 30.00 10.00     10 10 

สส.345 การค้าและการลงทุน
ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง 

2/2563 20.00 40.00 20.00 20.00     10 10 

สส.346 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ในบริบทโลก 

2/2563 60.00  30.00 10.00     10 10 

สส.354 การพัฒนาทุนมนุษย์
และผู้ประกอบการทางสังคม 

2/2563 25.93 37.04 37.04      27 27 

สส.355 ล้านนาศึกษา 2/2563 55.17 31.03 10.34      29 28 
สส.356 การจัดการทรัพยากร
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

2/2563 40.74 14.81 40.74 3.70     27 27 

ส ส .36 4  ก าร จั ด ก ารธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยวร่วมสมัย 

2/2563 27.27 27.27 27.27 13.64   4.55  22 22 

สส.365 งานมัคคุเทศก์กับการ 2/2563 54.55 31.82 13.64      22 22 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

ท่องเที่ยวในอาเซียน 
สส.366 นโยบายและแผนการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2/2563 31.82 45.45 22.73      22 22 

ส ส .4 3 1  ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
วัฒนธรรมการด าเนินธุรกิจในจีน 

2/2563 100        10 10 

สส.434 การค้าและการลงทุน
จีน 

2/2563 40.00 20.00 10.00 30.00     10 10 

สส.444 การพัฒนาและการ
จัดการโลจิสติกส์ 

2/2563 44.00 56.00       25 25 

สส.454 พิพิธภัณฑ์ศึกษา 2/2563 82.61 17.39       23 23 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

สส.464 นโยบายและแผนการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   

2/2563 47.06 41.18 5.88 5.88     17 17 

สส.375(56/61) ประชาสังคม
และประชาธิปไตยท้องถิ่น 

2/2563 22.95 14.75 31.15 14.75 14.75    61 60 

สส.377(61) ภาษาอังกฤษเพื่อ
ธุรกิจท่องเที่ยว     

2/2563 40.91 36.36 22.73      22 22 

สส.477(61) หลักนันทนาการ
เพื่อการท่องเที่ยว    

2/2563 30.00 70.00       10 10 

สส.372(61) ภาษาจีนเพื่อการ
สมัครงาน 

2/2563 60.87 17.39 8.70 4.35 4.35    23 22 

สส.373(61) การพัฒนาเมื อง
และชนบทในกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

2/2563 28.13 28.13 21.88 15.63     32 30 

สส.474(56) การพัฒนาเมื อง
และชนบทในกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

2/2563 28.57 42.86 14.29      7 6 

สส.476(56) หลักการสื่อสาร
ต่างวัฒนธรรม 

2/2563 66.67 16.67  16.67     6 6 

สส.387(61) สวัสดิการสังคม
ศึกษา 

2/2563 6.98 51.16 19.77 2.33 3.49    86 72 

สส.383(56) ภูมิทัศน์วัฒนธรรม   2/2563    100     1 1 
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สส388(61) ภูมิทัศน์วัฒนธรรม   2/2563 36.36 29.55 15.91 13.64 4.55    44 44 
สส.500 ภาคนิพนธ์ 2/2563 45.57 27.85 12.66 5.06 1.27 1.27 1.27 1.27 79 75 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

สส.501 กระบวนการท างานใน
ชุมชน 

3/2563         รอผลเกรด รอผลเกรด 

ส ส .50 2  ฝึ ก ป ระ ส บ ก ารณ์
ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ 

3/2563         รอผลเกรด รอผลเกรด 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

ค่าเป้าหมาย 
  1. หลักสูตรออกแบบเนื้อหาของหลักสูตรและสาระในรายวิชาให้มีองค์ความรู้ในเชิงสหวิทยาการ
และสอดคล้องกับแนวทาง GREATS ของมหาวิทยาลัย 
  2. หลักสูตรปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิชาการและสอดคล้องกับ       
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

5.1 สาระของรายวิชา 
ในหลักสูตร 

3 3 3 3 3 

 
1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
   1.1 มีระบบกลไก 
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไกในการ
ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และใช้ระบบกลไกในการพัฒนา
หลักสูตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณสมบัติ GREATS โดยหลักการออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงสหวิทยาการ ตลอดจนมีความสามารถ
ในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ รวมถึงผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์และ
จิตส านึกต่อสังคม 
          บัณฑิตที่มี 6 คุณลักษณะส าคัญส าหรับการเป็นผู้น าที่จะประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 
ตามแนวคิดของ “GREATS” 
          G (Global Mindset)  : ทันโลก ทันสังคม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ  
          R (Responsibility)  : มีส านึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน ต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม  
           E (Eloquence)  :  สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และทรงพลัง มีทักษะสุนทรียะสนทนา   
           A (Aesthetic Appreciation) : ซาบซึ้ ง ในความงาม คุณ ค่ าของศิลปะ ดนตรี  และ
สถาปัตยกรรม  
           T (Team Leader) :  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ท้ังในบทบาทผู้น า และบทบาททีม   
           S (Spirit of Thammasat) :  มีจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ความเชื่อมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพยอมรับในความเห็นที่แตกต่างและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม 
          หลักสูตรใช้ระบบกลไกตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง 4.1-01-02) 
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  1.2 มีการน าระบบกลไกไปสู่การด าเนินงาน     
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มีการน าระบบกลไกไป
ด าเนินงานโดยแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของหลักสูตร มีหน้าที่ พัฒนาหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพทั้งทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
(เอกสารอ้างอิง 4.1-03) 
   1.3 มีการประเมินกระบวนการ 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ก าหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดปัจจุบัน จ านวน 12 ท่าน ท าแบบประเมินในประเด็น “การออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร” ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59  โดยเนื้อหาวิชาในหลักสูตรมี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และความรู้ที่ได้มีความทันสมัย สามารถน าไประกอบอาชีพและ
ต่อยอดส าหรับการศึกษาที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 เมื่อเปรียบเทียบผลของปี 2562 พบว่า              
มีคะแนนเฉลี่ยที่เพ่ิมสูงขึ้น (เอกสารอ้างอิง 4.1-04-05) 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ผลการ
ประเมิน 
ปี 2562 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 2563 

(1) การก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้
และทักษะ 

4.58 4.58 

(2) การแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.49 4.50 

(3) เนื้อหาวิชา มีความสอดคล้องกับ ช่ือวิชา 4.53 4.42 
(4) เนื้อหาวิชา มีความสอดคล้องกับ จ านวนหน่วยกิต 5 5 
(5) เนื้อหาระหว่างรายวิชา มีความต่อเนื่อง เช่ือมโยงกัน 4.46 4.50 
(6) เนื้อหาวิชาในหลักสูตร เหมาะสมกับ ระดับการศึกษาของหลักสูตร 4.72 4.75 
(7) การล าดับก่อนหลังของรายวิชามีความเหมาะสม เอื้อต่อการให้มีพื้น
ฐานความรู้ในการเรียนรายวิชาต่อยอด 

4.30 4.33 

(8) เนื้อหาวิชาได้เน้นความรู้ ทฤษฎี ที่มีความซับซ้อนของสาขาวิชา 4.49 4.50 
(9) เนื้อหาวิชาในรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้เน้นการเตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่ง
การด ารงชีวิต 

4.69 4.75 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.58 4.59 
 
         นอกจากนี้ หลักสูตรให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร
และการด าเนินงานของหลักสูตร ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 โดยหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และความรู้ที่ได้มีความทันสมัย 
สามารถน าไประกอบอาชีพและต่อยอดส าหรับการศึกษาที่สู งขึ้น  มีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 4.26               
เมื่อเปรียบเทียบผลของปี 2562 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยที่เพ่ิมสูงขึ้น (เอกสารอ้างอิง 4.1-06-07) 
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เนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรและการด าเนินงานของหลักสูตร 
ผลการ
ประเมิน 
ปี 2562 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 2563 

(1) การก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและปฏบิัติ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้
และทักษะ 

4.46 4.44 

(2) การแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.35 4.39 

(3) เนื้อหาวิชา มีความสอดคล้องกับ ช่ือวิชา 4.61 4.58 
(4) เนื้อหาวิชา มีความสอดคล้องกับ จ านวนหน่วยกิต 4.50 4.51 
(5) เนื้อหาระหว่างรายวิชา มีความต่อเนื่อง เช่ือมโยงกัน 4.22 4.28 
(6) เนื้อหาวิชาในหลักสูตร เหมาะสมกับ ระดับการศึกษาของหลักสูตร 4.69 4.71 
(7) การล าดับก่อนหลังของรายวิชามีความเหมาะสม เอื้อต่อการให้มีพื้น
ฐานความรู้ในการเรียนรายวิชาต่อยอด 

4.22 4.26 

(8) เนื้อหาวิชาได้เน้นความรู้ ทฤษฎี ท่ีมีความซับซ้อนของสาขาวิชา 4.47 4.47 
(9) เนื้อหาวิชาในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ได้เน้นการเตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่ง
การด ารงชีวิต 

4.21 4.26 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.41 4.43 
 
1.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ได้สรุปข้อคิดเห็นจากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสาระรายวิชาในหลักสูตร และการด าเนินงานของหลักสูตรในปี 2563     
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษา จากนั้นหลักสูตรจัดประชุมระดมสมองผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียกับหลักสูตร ได้แก่ ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน (ชั้นปีที่  1-4) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา        
จากหลักสูตร และตัวแทนคณาจารย์ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ตัวอย่างเช่น บัณฑิต           
ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วอยากให้มีการอบรม Microsoft Office เนื่องจากมีความส าคัญในการท างาน
เป็นอย่างมาก และจากสถาณการณ์ Covid-19  ช่องทางออนไลน์จึงเป็นตัวกลางส าคัญในการ
ติดต่อสื่อสาร ดังนั้นควรให้มีการจัดอบรมการน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่นการจัดท าคลิป 
VDO  การจัดท า Powerpoint ซึ่งการน าเสนองานที่ดีต้องมีความสวย ดูดี เข้าใจง่าย และมีความ
ทันสมัย โดยสิ่งเหล่านี้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนองาน ทางหลักสูตรได้น าประเด็น
ดังกล่าวเข้าหารือในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของหลักสูตร เพ่ือพิจารณาจัดโครงการตาม
ข้อเสนอแนะ (เอกสารอ้างอิง 4.1-08-10) 
1.5 การปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ได้น าข้อเสนอแนะจากการ
ระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรไปด าเนินการจัดโครงการตามที่เสนอภายใต้โครงการต่างๆ
ผ่านการอบรมระบบออนไลน์ดังนี้ 
          1.โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานรายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
สหวิทยาการ (เอกสารอ้างอิง 4.1-11) 
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                    -การอบรม “Excel Level up” 
                    -การอบรม “Visual thinking”   
             2.โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในการศึกษาชุมชนรายวิชา สส. 501 กระบวนการ
ท างานในชุมชน  (เอกสารอ้างอิง 4.1-12) 
                    -เทคนิคการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอแนะน าชุมชน 
                    -การอบรมสร้างคลิปวิดีโอจากมือถอื 
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของสาขาวิชา 
2.1 มีระบบกลไก 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสูตร     
ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยจัดท าทุกๆ 5 ปี ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย 
ดังแผนภาพ ซึ่งหลักสูตรได้ปรับปรุงครั้งล่าสุดและใช้งานในปีการศึกษา 2561 อย่างไรก็ตาม        
ทางหลักสูตรเล็งเห็นว่าหลักสูตรควรมีเนื้อหาทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิชาการและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอยู่เสมอ หลักสูตรจึงแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณา
เนื้อหาของหลักสูตร ส าหรับเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรส าหรับใช้ในปีการศึกษา 2566 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณธกรรมการวิพากษ์หลักสูตรและด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เอกสารอ้างอิง 4.1-13) 
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2.2 มีการน าระบบกลไกไปสู่การด าเนินงาน 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ด าเนินงาน โดยมีการเตรียมความพร้อมเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งมีการประชุมระดมความคิดเห็นจาก
คณาจารย์ประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง เพ่ือกลั่นกรองเป็น
(ร่าง) หลักสูตรฉบับปรับปรุง ส าหรับใช้ในปีการศึกษา 2566 ผ่านเวทีการประชุมคณาจารย์ จ านวน 7 
ครั้ง ปรากฏผลสรุปโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ (เอกสารอ้างอิง 4.1-14-17) 

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2566 
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร  
    นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนรายวิชา รวมไม่น้อย
กว่า 130 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตาม
โครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตร 
ดังนี ้
1) วิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 
   1.1 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1        21 หน่วยกิต 
   1.2 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2  9 หน่วยกิต 
2) วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่         94 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาแกน             43 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานสหวิทยาการ           27 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา                          6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
  และภาคนิพนธ์                            10 หน่วยกิต 
    2.2 วิชาเอก             39 หน่วยกิต            
- วิชาเอกร่วม                9 หน่วยกิต 
- วิชาเอกบังคับ                         30 หน่วยกิต 
   2.3 วิชาเลือก                       12 หน่วยกิต 
3) วิชาเลือกเสรี                            6 หน่วยกิต 

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร  
        นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนรายวิชา  รวมไม่น้อย

กว่า 120 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบ
ตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของ
หลักสูตร ดังนี้ 
1) วิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกวา่        30 หน่วยกิต 
    1.1 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1      21 หน่วยกิต 
    1.2 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 9 หน่วยกิต 
2) วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่        84 หน่วยกิต 
    2.1 วิชาบังคับ/วิชาเอก           48 หน่วยกิต 
     -วิชาบังคับภาษา             9 หน่วยกิต 
     -วิชาเอก                        39 หน่วยกิต 
 
 
    2.2 วิชาโท                      18 หน่วยกิต 
 
 
    2.3 วิชาฝึกประสบการณ์          18 หน่วยกิต 
3) วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

 
     2.3 มีการประเมินกระบวนการ 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัมมนา     
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร โดยน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของ
คณาจารย์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมิน วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข โดยปรากฎ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ 

ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ  
1. มีทุนแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาหรือไม ่
2. หลักสูตรมีการออกแบบฝึกงานให้นักศึกษาได้ฝึกงาน 1 ปี เต็ม ถือว่าดีมาก 
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3. ระบบการรับเข้านักศึกษาเป็นอย่างไร มีกลยุทธ์ในการรับเข้าอย่างไร ซึ่งโดยทางเทคนิค 

ในการรับเข้าระบบ Admissions  เป็นอย่างไรที่เราจะสามารถดึงนักศึกษาเข้ามาเรียนได้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง  
1. มีการก าหนดการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างไร จากข้อเสนอแนะการส ารวจความคิดเห็น 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่านักศึกษา ได้กล่าวถึงเรื่อง ภาษาอังกฤษ ซึ่งการให้นักศึกษามีความรู้ 
ด้านภาษา อาจจะกระจายให้นักศึกษาได้เรียนจนถึงชั้นปีที่ 4 ฉะนั้นทุกสาขาวิชาเอกควรได้เรียน 
ภาษา จึงให้ข้อเสนอแนะว่าควรน าวิชาภาษาเพ่ิมเป็นวิชาแกนบังคับ และควรมีวิชาบังคับภาษาจ านวน 
 4 – 5 วิชา 
 2. ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ นักศึกษามีความสามารถเฉพาะด้าน Social media  แต่ด้านความ 
รู้พื้นฐานเช่น Microsoft word ,Excel, PowerPoint ยังขาดความรู้ จึงให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการ 
จัดกิจกรรมอบรมด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  
 3. ส าหรับสาขาวิชาเอกจีนศึกษา พบว่ามีวิชาที่มีลักษณะวิชาที่ไม่เข้ากับกลุ่ม นอกจากนี้  
วิชาภาษาจีนจ านวน 4 วิชา ยังเห็นว่านักศึกษายังเรียนไม่เพียงพอ 

รษก.ในต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ  
1. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม จะประกาศลดจ านวนหน่วยกิตวิชาศึกษาท่ัวไป จาก 30 หน่วยกิต เหลือ 24  
หน่วยกิต  ทั้งนี้การปรับหลักสูตรในครั้งนี้จึงสามารถปรับจ านวนหน่วยกิตได้ทันที หากปรับ 
ตามโครงสร้างจะได้ดังนี้  

- วิชาศึกษาท่ัวไปส่วนที่ 1 จากเดิม 21 หน่วยกิต ปรับเหลือ 18 หน่วยกิต 
- วิชาศึกษาท่ัวไปส่วนที่ 2 จากเดิม   9 หน่วยกิต ปรับเหลือ   6 หน่วยกิต 
- โดยจ านวนหน่วยกิตท่ีเกินมา 6 หน่วยกิต น าไปเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตในวิชาบังคับ 

ภาษา เพ่ือให้เกิดความเข้มข้น จึงสามารถกลายเป็นชุดวิชาโทภาษา  
-กรณีวิชาโทจ านวน 18 หน่วยกิต ควรปรับให้เด็กได้เรียน 2 วิชาโท และลดจ านวนหน่วยกิต 

ลงเหลือ 15 หน่วยกิต 
-กรณีวิชาฝึกประสบการณ์ เห็นควรให้เพิ่มรูปแบบที่ 3 โดยให้เลือกเรียนในประเทศ 

หรือต่างประเทศหรือสามารถเลือกเรียนวิชาโทอีก 1 ชุด 
-วิชาเลือกเสรี คงเดิมท่ี 6 หน่วยกิต 
ดังนั้น สรุปจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตร คือ จ านวน 129 หน่วยกิต (18+6+15+39+45+6) 
2. เห็นควรให้ลดจ านวนหน่วยกิตวิชาเอก จากเดิม 39 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต ซี่งจะ 

เหลือเพียง 120 หน่วยกิตตามโครงสร้างเดิม และเสนอให้เปลี่ยนชื่อหมวดฝึกประสบการณ์ 
เป็น Elective learning  ซึ่งจะเรียนวิธีใดก็ได้ เช่น การฝึกงาน/การแลกเปลี่ยน/การเรียนวิชาโท  
ชุดที่ 3  
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รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง  
1. เห็นด้วยกับข้อเสนอของ รษก.ในต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ เพราะจะเห็น 

ถึงความเป็น   สหวิทยาการจริงๆ และเสนอให้ตัดวิชาภาษาจีนเพ่ือการประกอบอาชีพและย้ายไปอยู่ 
ในวิชาโทภาษา และเพ่ิมวิชาภาษาและวัฒนธรรมในองค์กรจีน โดยเรียนเกี่ยวกับการท างานใน 
องค์กรจีน/ภาษาท่าทาง/ธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะตอบโจทย์ตามที่นักศึกษาแจ้งมาในเวที 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ 
1. ส าหรับสาขาวิชาเอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงเห็นว่าไม่มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 

ๆ ควรมีการเน้นไปที่ภาคเหนือ เป็นการพิเศษ ยังไม่พบวิชาเฉพาะทางแต่อย่างใด 
2. ส าหรับสาขาวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวยังคงมีลักษณะเหมือนหลักสูตรทั่วไป  

ยังไม่เห็นการเชื่อมโยงทรัพยากรในภาคเหนือซึ่งควรปรากฎในหลักสูตร  
3. เนื่องจากแหล่งที่ตั้งของหลักสูตร มีลักษณะไม่เป็นที่ดึงดูด หากเราสามารถขยายเครือข่าย 

พัฒนาทักษะพ้ืนที่การเรียนรู้ที่มีอยู่ที่เป็นจุดแข็ง ก็สามารถสร้างให้เป็นที่ดึงดูดได้ 
4. การฝึกประสบการณ์ ในส่วนการจัดการไม่แสวงหาผลก าไร หากนักศึกษามาเรียนวิชาโทนี้ 

ต้องมีสนามให้นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติและควรมีค าอธิบายในหลักสูตรเพ่ือเป็นเครื่องเตือนความจ า           
และในศักยภาพที่มีในปัจจุบัน คือการที่เรามีเครือข่าย ควรมีการอธิบายว่านักศึกษาไปฝึกภาคปฏิบัติ 
แล้ว นักศึกษาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างในภาพรวม เป็นสนามแบบไหน ประเภทไหน เห็นควรประสานงาน 
กับสถานที่ฝึกงานว่าเรามีเป้าหมายอย่างไร (เอกสารอ้างอิง 4.1-18-20) 
 
2.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ได้น าข้อเสนอแนะ         
ของผู้ทรงคุณวุฒิจากการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรมาหารือในที่ประชุมคณาจารย์ จากเวทีดังนี้ 
       1.โครงการสัมมนา เรื่อง “การเพ่ิมสมรรถนะองค์กรในยุค New normal : การพัฒนาหลักสูตร
และการวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ วิทยาลัยสหวิทยาการ”  
       2.การประชุมหารือเรื่อง “ แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์”  
       เพ่ือพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้ชัดเจนและมีรายละเอียดมากยิ่ งขึ้น              
เช่น โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต รายวิชา แผนการเรียน และเกณฑ์การขอรับอนุปริญญา           
ที่สมบูรณ์ส าหรับยื่นเสนอต่อฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย ในล าดับต่อไป ปรากฏผลดังนี้ 
(เอกสารอ้างอิง 4.1-21-24) 
          1. โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2566)  นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนรายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชา
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ต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตร ดังนี้ 
1 วิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า               30 หน่วยกิต 

1.1 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 21 หน่วยกิต 
1.2 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 9 หน่วยกิต 
2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า               90 หน่วยกิต 
2.1 วิชาบังคับ/วิชาเอก 45 หน่วยกิต 
     -วิชาบังคับภาษา 15 หน่วยกิต 
    -วิชาเอก 30 หน่วยกิต 
2.2 วิชาโท 30 หน่วยกิต 
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์และการศึกษาอิสระ 15 หน่วยกิต 
3 วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
รวม                                  126 หน่วยกิต 

 
รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร   

รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร   
1) วิชาศึกษาทั่วไป   จ านวน 30 หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2   ส่วน 
คือ 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 จ านวน 21 หน่วยกิต  
              นักศึกษาต้องเรียนให้ครบทั้ง 4 หมวด จ านวน 7 วิชา โดยแบ่งเป็น วิชาบังคับ           

จ านวน  3 วิชา และวิชาบังคับเลือกจ านวน 4 วิชา ดังนี้ 
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1  จ านวน 21 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 3 วิชา   9 หน่วยกิต 

หมวดสังคมศาสตร์       
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา                
TU100 Civic Engagement  

3 (3-0-6) 

หมวดภาษา              
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ         
TU 050 English Skill Development        
       

3 (3-0-6) 
ไม่นับหน่วยกิต 
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มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ    
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 

3 (3-0-6) 

มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ    
TU 105 Communication Skills in English 

3 (3-0-6) 

วิชาบังคับเลือก 4 วิชา 12 หน่วยกิต 
หมวดสังคมศาสตร์   
มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย               
TU 101 Thailand, ASEAN, and the Wold                                      

3 (3-0-6) 

มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ  
TU 109 Innovation and Entrepreneurial Mindest 

3 (3-0-6) 

หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม               
TU 102 Social Life Skills                                      

3 (3-0-6) 

มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง   
TU 108 Self-Development and Management 

3 (3-0-6) 

หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน               
TU 103 Life and Sustainability                                      

3 (3-0-6) 

มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา            
TU 107 Digital Skill and Problem Solving 

3 (3-0-6) 

หมวดภาษา 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร   
TU 106 Creativity and Communication 

3 (3-0-6) 
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            1.2) วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2  จ านวน 9 หน่วยกิต   
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2   จ านวน 9 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ  1  วิชา   3 หน่วยกิต 
สส.110 การค้นคว้าและเขียนรายงานวิชาการ      
SI 110 Information Literacy and Report Writing 

3 (3-0-6) 

  วิชาเลือก   2 วิชา 
จากวิชาต่อไปนี้ 

6 หน่วยกิต 

มธ.111 ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรม  

TU 111 Thailand in Historical Social and Cultural 
Perspective   

3 (3-0-6) 

มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ : ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง  
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing 

Arts 

3 (3-0-6) 

มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่    
TU 117 Development of Modern World     

3 (3-0-6) 

มธ.121 มนุษย์กับสังคม        
TU 121 Man and Society 

3 (3-0-6) 

มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      
TU 122 Law in Everyday Life    

3 (3-0-6) 

มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ        
TU 124 Society and Economy      

3 (3-0-6) 

มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม       
TU 143 Man and Environment  

3 (3-0-6) 

มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น   
TU 156 Introduction to Computers and Programming   

3 (3-0-6) 
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2) วิชาเฉพาะ   จ านวน        90  หน่วยกิต 

2.1) วิชาบังคับ/วิชาเอก    จ านวน    45   หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับภาษา จ านวน  15  หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ จ านวน  3 หน่วยกิต 
                               สส.111 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ             3 (3-0-6) 

SI 111 English Grammatical Structure 
- วิชาบังคับเลือก  จ านวน 12 หน่วยกิต 
เลือกภาษาใดภาษาหนึ่งจากภาษาดังต่อไปนี้ 

ภาษาอังกฤษ 

สส.211 ทักษะการอ่านอังกฤษ  
SI 211  English Reading Skills 

3 (3-0-6) 

สส.212 เรียงความภาษาอังกฤษ 
SI 212  English Composition 

3 (3-0-6) 

สส.311 การสื่อสารด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ 
SI 311  English Oral Communicartion 

3 (3-0-6) 

สส.312 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 
SI 312  English for Careers 

3 (3-0-6) 

หรือ 
ภาษาจีน  
สส.213 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 
SI 213  Fundamental Chinese 1 

3 (3-0-6) 

สส.214 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 
SI 214  Fundamental Chinese 2 

3 (3-0-6) 

สส.313 ภาษาจีนระดับกลาง 
SI 313  Intermediate Level in Chinese 

3 (3-0-6) 

สส.314 ภาษาจีนเพ่ือการประกอบอาชีพ 
SI 314  Chinese for Occupations  

3 (3-0-6) 
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- กลุ่มวิชาเอก     จ านวน     30 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอก 30 หน่วยกิต 

สส.201 แนวคิดพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 
SI 201 Fundamental Concepts of Society and Culture 

3 (3-0-6) 

สส.202 กฎหมายกับสังคม 
SI 202  Law and Society 

3 (3-0-6) 

สส.203 เศรษฐศาสตร์เพื่อสหวิทยาการ 
SI 203  Economics for Interdisciplinary Studies 

3 (3-0-6) 

สส.204 สหวิทยาการรัฐศาสตร์และการเมืองไทย 
SI 204  Integrated Political Science and Thai Politics 

3 (3-0-6) 

สส.205 บริการของระบบนิเวศกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
SI 205  Ecosystem Services and Sustainable Development 

3 (3-0-6) 

สส.206  นวัตกรรมเพ่ือสังคมและผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 
SI 206   Social Innovation and Social Entrepreneurship 

3 (3-0-6) 

สส.207  เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ 
SI 207   International Political Economy 

3 (3-0-6) 

สส.208 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสหวิทยาการ 
SI 208  Qualitative Research for Interdisciplinary Studies 

3 (3-0-6) 

สส.209 สัมมนาประเด็นปัญหาปัจจุบัน 
SI 209  Seminar on Current Issues 

 

สส.301 การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ 
SI 301  Quantitative Research 

3 (3-0-6) 
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2.2 วิชาโท       จ านวน      30 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาโทในหลักสูตร จ านวน 2 วิชาโท ดังนี้ 

- จีนศึกษา 
- อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงศึกษา 
- การจัดการการท่องเที่ยว 
- การจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม 

   - การจัดการองค์กรภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 

   - คณะอ่ืนๆ 

2.2.1 วิชาโทจีนศึกษา 
วิชาบังคับโท 9 หน่วยกิต 

สส.321 อารยธรรม วัฒนธรรม และสังคมจีนร่วมสมัย 
SI 321  Chinese Civilization, Contemporary Society and Culture  

3 (3-0-6) 

สส.322 พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีน 
SI 322  Political and Economic Development of China 

3 (3-0-6) 

สส.323 จีนกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
SI 323  China and the International Political Economy 

3 (3-0-6) 

วิชาเลือกโท 6 หน่วยกิต 
สส.324 เอเชียในบริบทโลก 
SI 324  Asia in the Global Context 

3 (3-0-6) 

สส.325 การเคลื่อนย้ายประชากรจีนในศตวรรษที่ 21 
SI 325  Chinese Mobility in the 21st Century 

3 (3-0-6) 

สส.326 จีนกับความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อม 
SI 326  China and Environmental Challenges 

3 (3-0-6) 

สส.327 การสื่อสารภาษาจีนในบริบททางสังคมวัฒนธรรมในองค์กรจีน 
SI 327  Chinese for Communication in Chinese     
          Organzation in the Context of Society and Culture 

3 (3-0-6) 

สส.328 การท่องเที่ยวในจีน 
SI 328  Tourism in China 

3 (3-0-6) 
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2.2.2    วิชาโทอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงศึกษา 

วิชาบังคับโท 9 หน่วยกิต 

สส.331 ประวัติศาสตร์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
SI 331  History of the Greater Mekong Sub-Region 
 

3 (3-0-6) 

สส.332 เศรษฐกิจและการเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
SI 332  Economic and Politic of the Greater Mekong Sub-
Region 

3 (3-0-6) 

สส.333 อาเซียนศึกษา 
SI 333  ASEAN Studies 

3 (3-0-6) 

วิชาเลือกโท 6 หน่วยกิต 
สส.334 ลุ่มแม่น้ าโขงกับความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อม 
SI 334  The Greater Mekong Sub-Region and Environmental  
          challenges 

3 (3-0-6) 

สส.335 สังคมวัฒนธรรมร่วมสมัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
SI 335  Contemporary Society and Culture in the Greater 
Mekong Sub-Region 

3 (3-0-6) 

สส.336 แรงงานและการอพยพข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
SI 336  Labor and Cross- Border Migration in the Greater 
Mekong  
Sub-Region 

3 (3-0-6) 

สส.337 การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
SI 337  Logistics and Supply Chain Management and  
          Development 

3 (3-0-6) 
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2.2.3 วิชาโทการจัดการการท่องเที่ยว 

วิชาบังคับโท 9 หน่วยกิต 

สส.341 ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว 
SI 341  Geography Tourism and Tourism Resources           

3 (3-0-6) 

สส.342  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : แนวคิดและแนวทางปฏิบัติ   
SI 342  Tourism Industry: Concept and Practice 

3 (3-0-6) 

สส.343 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวร่วมสมัย     
SI 343  Contemporary Tourism Business Management 

3 (3-0-6) 

วิชาเลือกโท 6 หน่วยกิต 
สส.344 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว     
SI 344  Culture and Tourism 

3 (3-0-6) 

สส.345  แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ือการวางนโยบายการ
ท่องเที่ยว     
SI 345   Concept of Sustainable Tourism for Tourism Policy 
Making  

3 (3-0-6) 

สส.346  การท่องเที่ยวทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
SI 346   Alternative Tourism and Creative Tourism 

3 (3-0-6) 

สส.347  การจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                
SI 347   Sustainable Tourist Attraction Management  

3 (3-0-6) 

สส.348 สารสนเทศเพ่ือการวางแผนและสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว 
SI 348  Information Science for Planning and CreatingTourism   
          Experience 

3 (3-0-6) 

 
2.2.4    วิชาโทการจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม 

วิชาบังคับโท 9 หน่วยกิต 

สส.351 ทุนทางสังคมวัฒนธรรม 
SI 351  Socio-Cultural Capital 

3 (3-0-6) 

สส.352 การจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม    
SI 352  Socio – Cultural Resources Management 

3 (3-0-6) 

สส.353 นโยบายทางสังคมวัฒนธรรม     
SI 353  Socio – Cultural Policy 

3 (3-0-6) 
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วิชาเลือกโท 6 หน่วยกิต 
สส.354 คติชนวิทยา       
SI 354  Folklore 

3 (3-0-6) 

สส.355 กลุ่มองค์กรกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม    
SI 355  Group and Socio-Cultural Development 

3 (3-0-6) 

สส.356 วัฒนธรรมร่วมสมัยและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม   
SI 356  Contemporary Culture and Cultural Industry 

3 (3-0-6) 

สส.357 การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม      
SI 357  Cultural Heritage Conservation 

3 (3-0-6) 

สส.358 ล้านนาศึกษา   
SI 358  Lanna Studies 

3 (3-0-6) 

    
2.2.5วิชาโทการจัดการองค์กรภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 

วิชาบงัคับโท 9 หน่วยกิต 

สส.361 แนวคิดทฤษฎีองค์การ      
SI 361  Organisation Theory 

3 (3-0-6) 

สส.362 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
SI 362  Human Resource Development 

3 (3-0-6) 

สส.363 นโยบายสาธารณะและการจัดการความเสี่ยง   
SI 363  Public Policy and Risk Management 

3 (3-0-6) 

วิชาเลือกโท 6 หน่วยกิต 
สส.364 ภาวะผู้น าและความร่วมมือภาคพลเมือง    
SI 364  Community Leadership and Civic Engagement 

3 (3-0-6) 

สส.365 การบริหารจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร    
SI 365  Non – Profit Organization Administration 

3 (3-0-6) 

สส.366 ธรรมาภิบาลผู้ประกอบการภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
SI 366  Good Governance of Government and Non-Profit 
Organizations 

3 (3-0-6) 

สส.367 การบริหารงบประมาณและการเงิน     
SI 367  Budgeting and Financial Management 

3 (3-0-6) 
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2.3 วิชาฝึกประสบการณ์และการศึกษาอิสระ จ านวน 15 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจาก 3 รูปแบบดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1  

สส.401 การพัฒนาความสามารถด้านการปฏิบัติงานในองค์การ 
SI 401 Competency Development of Organizational 
Operations 

3 (3-0-6) 

สส.402 การศึกษาดูงาน  
SI 402  Field Visits  

3 (3-0-6) 

สส.403 สัมมนาการศึกษาดูงาน  
SI 403 Seminar in Field Visits 

3 (3-0-6) 

สส.404 สหวิทยาการภาคปฏิบัติ  
SI 404 Interdisciplinary Practice 

6 (6-0-12) 

รูปแบบท่ี 2  
สส.405 การศึกษาอิสระ 1 
SI 405 Individual Study 1 

9 (6-0-12) 

สส.406 การศึกษาอิสระ 2 
SI 406 Individual Study 2 

6 (6-0-12) 

รูปแบบท่ี 3  
วิชาโทเสรี 
    นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆ ตามลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
    3.1 วชิาโทใดสาขาใดสาขาหนึ่งในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ที่ไม่ซ้ ากับวิชาโทที่นักศึกษาเลือกอยู่แล้ว 
    3.2 วชิาต่างๆ ที่เปิดสอนในโครงการปกติของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ยกเว้น วิชาศึกษาท่ัวไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 
2 ที่มีรหัสย่อเป็น มธ.ทุกวิชา 
 

15 (3-0-6) 

 
 
 
 
 
 



                 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลยัสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2563                     88 

 

 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 
3) วิชาเลือกเสรี          จ านวน    6   หน่วยกิต    

                    นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นวิชา
เลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  หรือนักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาที่วิทยาลัยสหวิทยาการเปิด
สอนเพ่ือเป็นวิชาเลือกเสรีจากวิชาดังต่อไปนี้    
วิชาเลือกเสรี  

สส.371  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม                          
SI 371   Intercultural Communication 

3 (0-6-0) 

สส.372  การสื่อสารเพื่อการจัดการ 
SI 372   Communication for Management 

3 (0-6-0) 

สส.373  หลักนันทนาการ  
SI 373   Principles of Recreation 

3 (0-6-0) 

สส.374  มนุษย์ สังคม และวัฒนธรรมในวรรณกรรมและภาพยนตร์ 
SI 374  Man, Society and Culture in Literature and Film 

3 (0-6-0) 

สส.375  โบราณคดีเพ่ือการสร้างสรรค์ 
SI 375   Archaeology for Creativity 

3 (0-6-0) 

สส.376  ปรัชญาในภาพยนตร์ 
SI 376   Philosophy in Films 

3 (0-6-0) 

สส.377  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเที่ยว 
SI 377   English for Tourism Business 

3 (0-6-0) 

สส.378 ภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์     
SI 378  Chinese for Tour Guide 

3 (0-6-0) 

สส.379  ภาษาจีนเพ่ือการสอบวัดระดับความรู้ HSK ระดับกลาง 
SI 379  Chinese for HSK Proficiency Examination Level 

3 (0-6-0) 

สส.380  จีนกับประเด็นความมั่นคง 
SI 380   China and Security Issues 

3 (3-0-6) 

สส.381  เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างจีนกับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก 
SI 381    Economics and Politics Between China and  
            Indo-Pacific 

3 (3-0-6) 

สส.382  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
SI 382   Natural Resource and Environmental Economics 

3 (3-0-6) 
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สส.383  การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะเรื่อง 
SI 383  Selected Reading 

3 (3-0-6) 

สส.384  เทคโนโลยีสมัยใหม่กับสังคมปัจจุบัน 
SI 384   Modern Technology and Current Society 

3 (3-0-6) 

สส.385  ประชาสังคมและประชาธิปไตยท้องถิ่น 
SI 385  Civil Society and Local Democracy  

3 (3-0-6) 

สส.386  ศิลปะกับการจัดการ 
SI 386   Arts and Management 

3 (3-0-6) 

สส.387  ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
SI 387   Cultural Landscape 

3 (3-0-6) 

สส.388  การพัฒนาชนบทร่วมสมัย  
SI 388 Contemporary Rural Development 

3 (3-0-6) 

สส.389  ระบบอาหารกับโลกาภิวัตน์ 
SI 389  Food and Globalization 

3 (3-0-6) 

สส.390 ประเด็นปัจจุบันด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
SI 390  Current Issues in International Relations 

3 (3-0-6) 

สส.391 เพศภาวะและเพศวิถีศึกษา 
SI 391  Gender and Sexuality Studies 

3 (3-0-6) 

สส.392 สวัสดิการสังคมศึกษา 
SI 392  Social Welfare Studies 

3 (3-0-6) 

สส.393 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว 
SI 393  Tourism Entrepreneurship 

3 (3-0-6) 

สส.394 การพัฒนาทักษะการน าเสนอข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 
SI 394  Skill Development in Presenting Information of Social  
          Sciences 

3 (3-0-6) 

สส.395 ภูเขาและที่ราบ: ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
SI 395  Mountain and Plain: Cultural Landscape and Tourism               

3 (3-0-6) 
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การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 

ค่าเป้าหมาย 
   1. หลักสูตรมีระบบกลไกในการก าหนดอาจารย์ผู้สอนตามคุณวุฒิและความช านาญในเนื้อหา 
น าไปสู่กระบวนการวางระบบผู้สอนและการเรียนการสอน มีการประเมินปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   2. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการก ากับ ติดตามและตรวจสอบ การจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   3. หลักสูตรมีการวางแผนและมีกระบวนการสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ          
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

5.2 ก ารวางระบ บ ผู้ ส อน แล ะ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 3 

1. การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
      1.1 มีระบบกลไก 
         1.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์มีระบบกลไกในการ
ก าหนดอาจารย์ผู้สอนตามคุณวุฒิและความรู้ความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอนตลอดจนประสบการณ์
ท างาน รวมถึงผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของผู้สอน โดยมีการก าหนดตรวจสอบและแก้ไข
แผนการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากนั้นคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการของหลักสูตรก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาแล้วแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องพร้อมทั้งมอบหมายภาระการสอน 
           ทั้งนี้ระบบและกลไกในการจัดอาจารย์ผู้สอน รวมถึงขั้นตอนการสอน การประเมินการสอน
และการพิจารณาผลการเรียนดังแสดงในแผนภาพ 
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         1.1.2 ในรายวิชาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมสอน ผู้ประสานงานรายวิชานั้นจะต้อง
ด าเนินการจัดส่งประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ทั้งนี้มีข้อตกลงว่าวิชาที่เปิดใหม่หรือมีอาจารย์ผู้สอนใหม่ สามารถเชิญ
วิทยากรได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง (8 ครั้ง) และผู้สอนต้องเข้าร่วมฟังการสอนของวิทยากรทุกครั้ง ส่วนวิชา
ที่เคยสอนเดิม สามารถเชิญวิทยากรได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง (4 ครั้ง) (เอกสารอ้างอิง 4.2-01) 
 1.1.3 ในกรณีที่มีอาจารย์ลาออกหรือลาศึกษาต่อ และอาจารย์ประจ ามีความเชี่ยวชาญ 
สามารถรับผิดชอบสอนแทนในรายวิชาของอาจารย์ที่ลาออกหรือลาศึกษาต่อนั้นได้  แต่อาจารย์        
มีภาระงานสอนมากเกินไป ทางหลักสูตรมีระบบกลไกในการหาผู้สอนท่านอ่ืน โดยเวียนบันทึก
สอบถามความประสงค์ในการเป็นผู้บรรยาย โดยทั้งนี้ต้องจัดส่งประวัติและผลงานทางวิชาการเพ่ือใช้
พิจารณาประกอบด้วย (เอกสารอ้างอิง 4.2-02) 
           1.1.4 ในกรณีรับอาจารย์ใหม่คณะกรรมการฝ่ายวิชาการจะมีการประชุมหารือเพ่ือก าหนด
ภาระงานสอน จากนั้นผู้บริหารปฐมนิเทศและมอบหมายภาระงานสอน โดยในปีการศึกษา 2563          
มีการรับอาจารย์ใหม่จ านวน 1 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.วรดาภา พันธุ์เพ็ง (เอกสารอ้างอิง 4.2-03-04) 
1.2 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
       1.2.1 หลักสูตรมีการน าระบบกลไกไปสู่การด าเนินงานโดยในปีการศึกษา 2563 มีการก าหนด
ผู้สอนตามกลุ่มวิชาของหลักสูตร ได้แก่ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานสหวิทยาการ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชา      
ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติและภาคนิพนธ์ กลุ่มวิชาเอก 4 สาขา ได้แก่ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ศึกษา จีนศึกษา การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม และการพัฒนาการท่องเที่ยว      
อย่างยั่งยืน รวมทั้งวิชาเลือกและวิชาเลือกเสรี โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
              (1) ให้อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่เปิดสอนและด าเนินการมอบหมาย
ภาระงานสอนให้แก่อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาต่างๆ (เอกสารอ้างอิง 4.2-05-07) 
              (2) มีการจัดอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ          
ในการเรียนการสอนสูงสุด เช่น วิชา สส.209 การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ ซึ่งต้องใช้
คอมพิวเตอร์ฝึกปฏิบัติในการเรียนการสอนและต้องมีอาจารย์ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็น
วิชาบังคับชั้นปีที่ 3 การก าหนดในแต่ละครั้งจึงพิจารณาจากปริมาณจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2              
เพ่ือก าหนดจ านวนกลุ่มและก าหนดจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มได้อย่างครอบคลุม  หลังจากนั้นน า
รายวิชาที่ เปิดสอนทั้งหมดเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการประจ าหลักสูตรฯ 
(เอกสารอ้างอิง 4.2-08) 
        1.2.2 หลักสูตรด าเนินการพิจารณาหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งจะเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอน
ในรายวิชาต่างๆ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการประจ าหลักสูตรฯ ทั้งนี้ ในกรณี
เป็นรายวิชาซึ่งไม่มีอาจารย์ประจ าของหลักสูตรสอนได้จะเชิญวิทยากรทั้งรายวิชา แต่เป็นวิทยากร
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น สส.207 หลักนิติธรรมและกฎหมายเบื้องต้น เชิญคณาจารย์
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จากคณะนิติศาสตร์ และ สส.444 การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์ เชิญคณาจารย์จากคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี เป็นต้น (เอกสารอ้างอิง 4.2-09-11) 
       1.2.3 ในกรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญสามารถสอนแทนในรายวิชา         
ที่มีอาจารย์ลาออกหรือลาศึกษาต่อได้ แต่เนื่องด้วยอาจารย์มีภาระงานสอนมากเกินไป และเมื่อเวียน
หนังสือสอบถามแล้วไม่มีอาจารย์ท่านอ่ืนแสดงความประสงค์เป็นผู้บรรยายหรือผู้ที่มีความประสงค์ไม่
มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสอน ทางหลักสูตรพิจารณาเชิญวิทยากรเพ่ือเป็นผู้ สอนในรายวิชา
ดังกล่าว เช่น วิชาสส.443 จีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.   
จุฬาพร เอ้ือรักสกุล จากคณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น (เอกสารอ้างอิง 4.2-12) 
1.3 มีการประเมินกระบวนการ 
        หลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินกระบวนการวางระบบผู้สอนและการเรียนการสอนจาก
ทั้งผู้สอนและผู้เรียนดังนี้ 

(1) ผู้สอนโดยพิจารณาจากข้อมูลของผู้ประสานสาขาวิชาและผลการทวนสอบ 
(2) ผู้ เรียนโดยพิจารณาจากค าร้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในประเด็นต่างๆ          

ได้แก่ ตารางสอน  ตารางสอบ ความเหมาะสมของผู้สอน การจดทะเบียนและการเพ่ิมถอน
รายวิชา การเทียบโอนหน่วยกิต 

(3) ผู้เรียนโดยพิจารณาจากผลประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาซึ่งทุกวิชามีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้เรียนในทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนระดับ 5 

         หลักสูตรน าข้อมูลต่ างๆ ข้างต้น เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาก าร                
เพ่ือพิจารณา (เอกสารอ้างอิง 4.2-13-15) 
1.4 มีการปรับปรุง / พัฒนากระบวนการประเมิน 
       เมื่อคณะกรรมการฝ่ายวิชาการหลักสูตรประเมินการวางระบบผู้สอนและการเรียนการสอน  
แล้วพบปัญหา ได้ร่วมกันหาวิธีในการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือพัฒนากระบวนการวางระบบผู้ สอนและ   
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังตัวอยางเช่นในกรณีรายวิชา สส.444 การพัฒนา
และการจัดการโลจิสติกส์ โดยผู้สอนมาจากวิทยากรภายนอกวิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งมีคะแนน
ประเมินการสอนต่ ากว่า 3.51  (เอกสารอ้างอิง 4.2-16) 
2. การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

   2.1 มีระบบกลไก 

        2.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไกใน
การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และรายละเอียดของรายวิชา     
ฝึกปฏิบัติ (มคอ.4) โดยก ากับให้อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา จัดท ามคอ.3 และ 
มคอ.4 ทุกรายวิชาก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ลงในระบบ TQF Online ของส านักทะเบียน
มหาวิทยาลัยและจัดส่งส าเนาเอกสารให้หลักสูตรเพื่อรวบรวม (เอกสารอ้างอิง 4.2-17-19) 
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        2.1.2 หลักสูตรมีระบบกลไกในการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน      
โดยก ากับให้อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ประสานรายวิชาจัดท าเค้าโครงการเรียนการสอน (Course 
Syllabus) และระบุวิธีการสอนและวิธีการประเมินผล ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาและจัดส่งให้หลักสูตรตาม
ก าหนดเวลา  
2.2 มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการ

สอนที่หลากหลายทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

       2.2.1 การประชุมเพ่ือวางแผนและก าหนดการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย รายวิชาที่
เปิดสอน อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับ
รายวิชา โดยเป็นการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนส าหรับการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 และช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมส าหรับการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 
       ในกรณีมีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในรายวิชาและต้องลงรายวิชานั้นซ้ า หลักสูตรพยายามจัด
ตารางสอนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในรายวิชานั้นได้ หลักสูตรจึงด าเนินการจัดท าร่าง
ตารางเรียนและตารางสอบเพ่ือประกาศให้นักศึกษาทราบและยื่นค าร้องตามก าหนดเวลา ดังกรณี
ต่อไปนี้ 
        กรณีท่ี 1 นักศึกษาจ านวน 1 คน ขอความอนุเคราะห์ให้เปิดรายวิชา ในหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2556 จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ 1) รายวิชาสส.209 การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ กลุ่ม 3  
2) รายวิชาสส.325 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ 3) รายวิชาสส.361 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในบริบทแห่งยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาให้
แล้วเสร็จทุกรายวิชาจึงจะส าเร็จการศึกษาได้ทันภายในปีการศึกษา 2563 
       กรณีที่ 2 นักศึกษาจ านวน 1 คน ขอความอนุเคราะห์ให้เปิดรายวิชา สส.363 ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาให้แล้วเสร็จทุก
รายวิชาจึงจะส าเร็จการศึกษาได้ทันภายในปีการศึกษา 2563 
       กรณีที่ 3 นักศึกษาจ านวน 1 คน ขอความอนุเคราะห์เปิดรายวิชา สษ.295 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 1 เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาให้แล้วเสร็จทุก
รายวิชาจึงจะส าเร็จการศึกษาได้ทันภายในปีการศึกษา 2563 
        ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาได้ทันในปี

การศึกษา 2563 นี้ คณะกรรมการพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
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นักศึกษาทีจ่ะได้เรียนจบตามก าหนดของหลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 4.2-20-26) 

         2.2.2 แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ตรวจสอบความถูกต้องของตารางวิชาที่เปิดสอน  

(เอกสารอ้างอิง 4.2-26-27) 

        2.2.3 แจ้งการจัดการเรียนการสอนให้ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง เพ่ือประกาศให้นักศึกษาจดทะเบียน และแจ้งงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง เพ่ือก าหนดห้องบรรยาย (เอกสารอ้างอิง 4.2-28-31) 
       2.2.4 แจ้ งอาจารย์ ผู้ ส อนและอาจารย์ ผู้ ป ระสานรายวิช าให้ จั ดท า  มค อ .3 มคอ .4                        
และเค้าโครงการเรียนการสอน ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารให้
หลักสูตรและได้มีการส าเนาแจกนักศึกษาในคาบแรกของรายวิชาเพ่ือให้ทราบรายละเอียดก่อนการ
เรียนในส่วนของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลายกลุ่ม หลักสูตรจะมีการควบคุมมาตรฐาน
โดยการจัดท าและแจกเค้าโครงการบรรยายชุดเดียวกัน โดยมีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่ม
ให้มีรูปแบบที่เหมือนกันตามท่ีก าหนดในเค้าโครงการบรรยายและใช้ข้อสอบชุดเดียวกันได้แก่ รายวิชา    
สส.211 ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศาสตร์, สส.212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร, สส.209 การวิจัย
เชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง 4.2-32-34) 
       2.2.5 ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

 ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
 ภาคเรียนที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 

       ในหลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ดังนี้    

       1. รายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ  

        เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาหยุดการด าเนินการด้านการ

เรียนการสอนทุกรูปแบบยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ และรายวิชาที่เป็นวิชาฝึกงานให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบวิชาปรับรูปแบบการฝึกงานเป็นรูปแบบการเรียนรู้อ่ืนที่เหมาะสม และเพ่ือให้การจัดการ

เรียนการสอนในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัย              

สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง จึงก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2563 โดยให้นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานได้ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 หน่วยงาน/องค์กรภายนอก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รูปแบบที่  2 หน่วยงาน/องค์กรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           
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เช่น ศูนย์วิจัย ส านักหอสมุด และรูปแบบที่ 3 อาจารย์ในวิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งจ านวนอัตรา/

คุณสมบัติ ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่าน ทั้งนี้ รูปแบบของการฝึกงาน/

งานที่จะมอบหมายให้นักศึกษาท าขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งการด าเนินงานโครงการฝึก

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 1. การสัมมนาเปิดวิชาเพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการฝึกงาน 

          2. การอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในรายวิชา สส.502 ผ่านทางออนไลน์ 

                - “Excel Level up” 

                - “Visual thinking” 

           3. แนะน ารายละเอียดเพ่ือเตรียมความพร้อมรายวิชา สส.502 และแจ้งเกณฑ์การให้คะแนน

และก าหนดการต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ 

           4. ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 โดยให้นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานได้ 3 

รูปแบบ คือ  

รูปแบบที่ 1 หน่วยงาน/องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

รูปแบบที่ 2 หน่วยงาน/องค์กรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ศูนย์วิจัย ส านักหอสมุด  

รูปแบบที่ 3 อาจารย์ในวิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งจ านวนอัตรา/คุณสมบัติ ในการรับนักศึกษาเข้า

ฝึกงานขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่าน  

          5. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามความคืบหน้าและพัฒนาการผ่านทางออนไลน์ 

 6. สัมมนาปิดวิชา 

           ทั้งนี้ รายวิชา สส.502 ได้ก าหนดจัดสัมมนาเปิดวิชา และจัดเสวนา “ประสบการณ์ในการ

ฝึกงาน” โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นตัวแทนศิษย์เก่า ได้แก่ 1.คุณวาสิทธิ์ อนันตวิเชียร ตัวแทนของ

หน่วยงานภาครัฐ 2.คุณพันธกานต์ อินต๊ะมูล ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ และ NGO        

3.คุณธัลชิตา แสงสุภาภัทจ านง ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ และ 4. คุณกอบชัย ชิงชัย ตัวแทนของ

หน่วยงานภาคการศึกษา มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยผ่าน

ระบบออนไลน์ Microsoft Teams นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในรายวิชา 

สส.502 ผ่านช่องทางออนไลน์ (Microsoft Teams) ให้แก่นักศึกษา โดยเชิญวิทยากรพิเศษจาก

หน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในหัวข้อ “Visual thinking” และ“Excel 

Level up” (เอกสารอ้างอิง 4.2-35-36) 
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      2. รายวิชา สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน  

       เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา สส.501 กระบวนการ

ท างานในชุมชน ปีการศึกษา 2563 ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ โดยนักศึกษาเรียนรู้รายวิชาฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะในการศึกษาชุมชน ตลอดจน

การเขียนบทความ และการท าคลิปวิดีโอแนะน าชุมชน รวมทั้งประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึก

ภาคปฏิบัติในรายวิชา สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน และให้นักศึกษาน าส่งผลงานในรายวิชา

เป็นรูปแบบบทความผลการศึกษา  

       โครงการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชา สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน จึงมีการปรับรูปแบบการ

เรียนการสอนประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.การอบรมให้ความรู้ในการศึกษาชุมชน 

2.การสัมมนาเปิดวิชา 3.การจัดการเรียนการสอนและให้ค าปรึกษาในการท ารูปแบบบทความ             

ผลการศึกษา และ 4.การสัมมนาปิดวิชา    

       ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

ลักษณะด้านต่าง ๆ และองค์ประกอบของชุมชน รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับ

ชุมชน และเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ในการท างานในชุมชน ตลอดจนเกิด

ทักษะในการศึกษาชุมชน โดยมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เป็น

ผู้ให้ความรู้ แนวคิด ข้อปฏิบัติ และวิธีการต่างๆ อบรมให้ความรู้ส าหรับการศึกษาชุมชนและ

กระบวนการท างานในชุมชนให้แก่นักศึกษา การเตรียมความพร้อมและตกลงรายละเอียดต่างๆ กับ

นักศึกษา ให้ค าปรึกษาในการท ารูปแบบบทความผลการศึกษา การท าคลิปวิดีโอแนะน าชุมชน และ

แลกเปลี่ยนความรู้และน าเสนอผลงาน (เอกสารอ้างอิง 4.2-37-38) 

     2.2.6 แจ้งอาจารย์ให้ส่งข้อสอบและผลคะแนนตามกรอบเวลา โดยด าเนินการส่งผลสอบไล่ผ่าน

ระบบออนไลน์ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิง 4.2-39-43) 

2.3 มีการประเมินกระบวนการ 

      หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3/มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
      2.3.1 วัดผลและประเมินตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ โดยจ าแนกเป็น 2 แนวทางได้แก่ 
              (1) ให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ลงในระบบ TQF ของส านักทะเบียนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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และจัดส่งส าเนาเอกสารเพ่ือรวบรวม นอกจากนี้หลักสูตรจัดท า มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด             
ปีการศึกษา 
              (2) ประเมินผลการเรียนการสอนโดยส ารวจตามแบบฟอร์มของทางหลักสู ตร                   

(เอกสารอ้างอิง 4.2-44-47) 

              (3) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยด าเนินการทวนสอบในแต่ละภาคการศึกษา 
เนื้อหาให้การด าเนินการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3-6) เป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังแสดงในแผนภาพ 

แผนผังกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
โดยการทวนสอนได้พิจารณาตามประเด็นดังนี้ (เอกสารอ้างอิง 4.2-48) 
                 1. ความสอดคล้องของวิธีการสอนและการประเมินผลกับผลการเรียนรู้ของบัณฑิตใน
แตล่ะด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
                  2. ความเหมาะสมของสัดส่วนการให้คะแนน ส าหรับข้อสอบและงานที่ ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงการประเมินการตัดเกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ 

หลักสูตรศิลปศาสรบัณฑิต  
สาขาวชิาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 

แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ 

คัดเลือกรายวิชา 

ประกาศรายวชิาทีจ่ะรับการทวนสอบฯ 

( ≥ 25 % ของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา) 

ด าเนินการทวนสอบฯ 

รายงานผลการทวนสอบ 

ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา 

รวบรวมรายชื่อ
วิชาที่เปดิสอนใน
ปีการศึกษานัน้ๆ 

เตรียมเอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ทวนสอบ 
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                  3. ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
(เอกสารอ้างอิง 4.2-49) 
         2.3.3 ประชุมหารือแนวทางการปรับป รุ งการเรียนการสอน  ปี การศึ กษา 2563 

(เอกสารอ้างอิง 4.2-50) 

         2.3.4 อาจารย์ผู้ สอนน าข้อสรุปจากการประชุมหารือไปปรับปรุงการเรียนการสอน                

ในปีการศึกษาถัดไป (เอกสารอ้างอิง 4.2-51) 

        2.3.5 สรุปและรายงานผลการประชุมไปที่ หลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
(เอกสารอ้างอิง 4.2-52)  
2.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลประเมิน 
        2.4.1 หลังจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ จัดประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
แล้ว ทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในลักษณะต่างๆ 
             (1) กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมระหว่างเรียน ส าหรับ
นักศึกษาที่มีความสนใจด้านภาษาจีน ดังนี้ 
                  -โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน  
                  -โครงการแนะน าเทคนิคพิชิตข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับต้น (2)  
                  -โครงการแนะน าเทคนิคพิชิตข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับกลาง (3) 
ส่วนการฟัง  
                  -โครงการแนะน าเทคนิคพิชิตข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับกลาง (4) 
ส่วนไวยากรณ์และการอ่าน (เอกสารอ้างอิง 4.2-53-56) 
             (3) กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/ 
การประกอบอาชีพ โดยการกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์การเรียนรู้ การประกอบอาชีพ โดยทุกโครงการเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์          
ได้แก่โครงการดังต่อไปนี้ 
                 1.โครงการปัจฉิมนิเทศ (เอกสารอ้างอิง 4.2-57) 
                   - การเขียน Resume 
                 2.โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานรายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ (เอกสารอ้างอิง 4.2-58) 
                    -การอบรม “Excel Level up” 
                    -การอบรม “Visual thinking”   
                  3. โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในการศึกษาชุมชนรายวิชา สส. 501 
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กระบวนการท างานในชุมชน  (เอกสารอ้างอิง 4.2-59) 
                    -เทคนิคการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอแนะน าชุมชน 
                    -การอบรมสร้างคลิปวิดิโอจากมือถือ 
            นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการท างานและการประกอบอาชีพ     
โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชา เช่นวิชา สส.372(61) ภาษาจีนเพ่ือการสมัครงาน/สส.472(56) 
ภาษาจีนส าหรับการประกอบอาชีพ   (เอกสารอ้างอิง 4.2-60) 
3. การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 มีระบบกลไก 

        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยากรสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไกในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาระบุแผนการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ (มคอ.4) 
และด าเนินการตามแผนที่วางไว้ และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนจะรายงาน           
ในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลด าเนินการของรายวิชาฝึก
ประสบการณ์ (มคอ.6) 
         นอกจากนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยากรสังคมศาสตร์ มีกลไกในการ
สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมเสริมในรายวิชาซึ่งเป็นการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการ
วิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการ Active Learning  
   3.2 มีการน าระบบกลไกไปสู่การด าเนินงาน 

         อาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยากรสังคมศาสตร์ ได้ระบุ
แผนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ไว้ ในรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของรายวิชา                
ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ (มคอ.4) และการจัดท าโครงการเสริมในรายวิชา โดยมีตัวอย่างดังนี้ 
          (1) การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
               รายวิชา สส.351 คติชนวิทยา ได้น าผลงานวิจัยเรื่อง คุณค่าของภูมินามหมู่บ้านในจังหวัด
น่าน (กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2562) ความรู้และประสบการณ์จากงานวิจัยมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยน าตัวอย่างการวิจัยมาอธิบายในเรื่องของภาษาถิ่นและต านานนิทาน
พ้ืนบ้าน (เอกสารอ้างอิง 4.2-61-63) 
          (2)  การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม 
                รายวิชา สส.455 สัมมนาประเด็นทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม มีกระบวนการ
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จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาลงพ้ืนที่ในชุมชน ค้นหาประเด็นปัญหาหรือประเด็นที่น่าสนใจ 
ระดมสมองโดยใช้องค์ความรู้ในชั้นเรียนในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และน าแนวทางดังกล่าวไปสู่
การปฏิบัติจริงในชุมชน ได้แก่ 
                 โครงการ “วัฒนธรรมนาอินทรีย์ สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” เพ่ือที่จะรวบรวม
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับนาอินทรีย์ อาทิ กระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วจะน าองค์ความรู้ที่ได้มาจัดท าเป็นแนวทางการจัดท าการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นาอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์ช้างโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ เกิดการ
ท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวแบบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์ช้างและนักท่องเที่ยวต่อไป  
(เอกสารอ้างอิง 4.2-64-65) 
                โครงการ “การจัดการความรู้เกี่ยวกับลวดลายภายในพระวิหารของวัดพม่า อ าเภอ
เมืองจังหวัดล าปาง” เพ่ือที่จะรวบรวมองค์ความรู้ และศึกษาข้อมูลและจัดการความรู้กับลวดลาย
ภายในพระวิหารของวัดพม่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยการจัดความรู้ที่เกิดขึ้นมีการศึกษาถึง
ประวัติความเป็นมาของวัดพม่า ความเชื่อ และความหมายของลวดลาย ที่อยู่ภายในพระวิหาร เพ่ือท า
การเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมขึ้นให้กับผู้ที่สนใจ รวมถึงท าการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน
การเสวนา (เอกสารอ้างอิง 4.2-66-67) 
           (3) การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
               หลักสูตรได้จัดโครงการน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือเรียนรู้การท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา (เอกสารอ้างอิง 4.2-68-70) 
               ในรายวิชา สส.451 วิชาการจัดการประวัติศาสตร์และโบราณคดีชุมชน ณ จังหวัด
เชียงราย โดยมีกิจกรรมดังนี้  
                   - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “พิพิธภัณฑสถานเชียงแสนและรับฟังบรรยาย
เกี่ยวกับศิลปะและประติมาน”  
                   - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “วัดพระธาตุจอมกิตติ และวัดพระธาตุผาเงา และรับ
ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม” 
                    - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “วัดสันป่าสัก วัดเจดีย์หลวง วัดมุงเมือง วัดพระบวช 
ฯลฯ และฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม” 
                    - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “แนวก าแพงเมืองโบราณ และ วัดพระเจ้าล้านทอง 
วัดพระยืนฯลฯ และฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม” 
             วิทยากรบรรยาย : ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ 
               รายวิชา สส.453 อุตสาหกรรมวัฒนธรรม มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยให้
นักศึกษาลงพ้ืนที่ในชุมชน ค้นคว้าผลผลิตทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน ามาสร้างสรรค์
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เป็นผลิตภัณฑ์ตามแนวทาง “อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์” (Creater Industries) ซึ่งถือเป็นการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 
3.3 มีการประเมินกระบวนการ 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มีการประเมินกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม โดยน าผลประเมินโครงการต่างๆ เข้าหารือในที่ประชุมอาจารย์ โดยที่ประชุมเห็นว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเหมาะสมดีแล้ว และหลักสูตรจัดโครงการได้หลากหลาย นอกจากนี้       
ทีป่ระชุมได้เสนอแนะให้มีการรวบรวมผลการด าเนินโครงการทั้งหมด เพื่อสรุปภาพรวมการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป             
(เอกสารอ้างอิง 4.2-71-72) 
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การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 

ค่าเป้าหมาย 
        หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตลอดจนมีการตรวจสอบและก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3 3 3 3 3 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
        1.1 มีระบบและกลไก 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกในการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดให้มีการก าหนดแผนการ
เรียนรู้ลงในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) และก าหนดให้มี Curiculum mapping ที่ชัดเจน ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 5 ด้าน โดยก่อนการเรียนการสอน อาจารย์
ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรายวิชาจัดท ารายละเอียดของวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ (มคอ.4) ให้ครบทุกวิชา และแสดงการเขียนแผนการเรียนรู้ให้ชัดเจน 
สอดคล้องกับ มคอ.2 ระหว่างการเรียนการสอน ก าหนดให้ผู้ประสานรายวิชาด าเนินการให้สอดคล้อง
กับ มคอ.3 และ มคอ.4 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเข้ากรอกข้อมูลในระบบ
ออนไลน์ ดังแสดงในภาพ (เอกสารอ้างอิง 4.3-01-08) 
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       1.2 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ได้น าเอาระบบและกลไกใน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาใช้ โดยการ
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละรายวิชาจัดท ารายละเอียดของวิชา (มคอ.3) 
รายละเอียดของฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ (มคอ.4) และเค้าโครงการบรรยายให้ครบทุกวิชาตามวัน
และเวลาที่ก าหนดและ การเรียนการสอนก าหนดให้ผู้สอน/ผู้ประสานรายวิชาด าเนินการให้สอดคล้อง
กับ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยในปีการศึกษา 2563 ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการก าหนดรายละเอียด

หลักสูตรฯมีการก าหนดแผนการเรียนรู้ลงในรายละเอียดหลักสตูร (มคอ.2) โดยก าหนดให้มี 
Curiculum mapping ที่ชัดเจน ในการประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

(TQF) 5 ด้าน 

ก่อนการเรียนการสอน อาจารยป์ระจ าหลักสูตรควบคุมดูแลให้แต่ละรายวชิาจัดท า           
1. รายละเอียดของวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิัติ (มคอ.4)          

ให้ครบทุกวิชาและแสดงการเขียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับ มคอ.2 และ 2. เค้าโครงการ
บรรยาย 

ระหว่างการเรียนการสอน ก าหนดให้ผู้สอน/ผูป้ระสานวิชาด าเนินการให้สอดคล้องกับ             
มคอ.3  มคอ. 4 และเค้าโครงการบรรยาย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรควบคุมดูแล ก าหนดให้ผู้สอน/ผู้ประสานวิชาด าเนนิการ             
จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนนิการ             
ของฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ(มคอ.6) ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4       

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

คณะกรรมการทวนสอบควบคุมดูแล หากมีรายวิชาใดที่มีความปกติ จะมีการทวนสอบ          
เช่น การซักถามจากผูส้อน/ผูป้ระสานวิชาถึงสาเหตุและต้องผา่นความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 
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การประเมินผลการเรียนรู้ ครบทั้ง 5 ด้าน โดยรายงานเป็นสัดส่วนร้อยละของคะแนน จากการ
ทดสอบย่อย การบ้าน การน าเสนองาน งานที่ได้รับมอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียนการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
         ในวันแรกของการเปิดรายวิชา อาจารย์ผู้สอนแจกเค้าโครงรายวิชาให้แก่นักศึกษาพร้อมทั้ง
อธิบายเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งกระบวนการในการตัดเกรดแก่นักศึกษาอย่างชัดเจน 
จากนั้นอาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ หากมีการปรับแก้ไขเกณฑ์การประเมิน อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท าเค้าโครงการบรรยายฉบับ
แก้ไขเพ่ือแจกแก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาตามเกณฑ์       
ที่ระบุในเค้าโครงการบรรยายของรายวิชานั้น (เอกสารอ้างอิง 4.3-09) 
        1.3 มีการประเมินกระเมินกระบวนการ 
             หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์มีการประเมิน
กระบวนการด าเนินงานด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยการหารือในที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการหลักสูตรในประเด็นดังนี้ 

(1.) การแจ้งเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษาทราบตั้งแต่แรก 
(2.) การประเมินผลการเรียน มีการให้ค่าน้ าหนักที่สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา 
(3.) การประเมินผลการเรียน มีการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบ การบ้าน         

สอบปากเปล่า สังเกตพฤติกรรม ทักษะการปฏิบัติ ฯลฯ 
(4.) การประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่ม (Section) ได้มาตรฐานเดียวกัน 
(5.) ที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดมีความชัดเจน 
(6.) เกรดมีการกระจาย 
โดยที่ประชุมเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเหมาะสมดีแล้ว  
(เอกสารอ้างอิง 4.3-10-11) 

        1.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการประเมิน 
             หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ก ากับให้ผู้สอน/ผู้ประสาน
รายวิชาด าเนินการอย่างเคร่งครัดในการตัดเกรดให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่แจ้งแก่นักศึกษาตั้งแต่แรก            
หากในระหว่างการเรียนการสอนมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด                     
ต้องแจ้งแก่นักศึกษาให้ทราบล่วงหน้า และจัดส่งมคอ.3 มคอ.4 และเค้าโครงรายวิชาใหม่ให้แก่
หลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเขียนค าร้อง เพ่ือสอบถามคะแนนและเกณฑ์การ
ตัดเกรดจากอาจารย์ผู้สอนได้ 
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2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
       2.1 มีระบบและกลไก 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยก าหนดกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามแผนผังดังนี้ 
 

แผนผังกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       ห ลั กสู ต รแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ผ ลการ เรี ยน รู้ ขอ งนั กศึ กษ า                          
ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ รองคณบดีฝ่ายศูนย์ล าปางและอาจารย์ผู้ประสานสาขาวิชา 
ด าเนินการทวนสอบและรายงานผลการทวนสอบให้คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือน าไป
ปรับปรุงและพัฒนา  (เอกสารอ้างอิง 4.3-12)    
 

หลักสูตรศิลปศาสรบัณฑิต  
สาขาวชิาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 

แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ 

คัดเลือกรายวิชา 

ประกาศรายวชิาทีจ่ะรับการทวนสอบฯ 

( ≥ 25 % ของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา) 

ด าเนินการทวนสอบฯ 

รายงานผลการทวนสอบ 

ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนา 

รวบรวมรายชื่อ
วิชาที่เปดิสอนใน
ปีการศึกษานัน้ๆ 

เตรียมเอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ทวนสอบ 
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2.2 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ได้รวบรวมรายวิชาที่เปิด
สอน ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีทั้งหมด 82 วิชา มาคัดเลือกจ านวน 21 วิชา คิดเป็นร้อยละ 25           
โดยคัดเลือกวิชาให้คลอบคลุมทั้งหลักสูตร ได้แก่ วิชาแกนสหวิทยาการ วิชาเอก วิชาเลือกและวิชา
เลือกเสรี และพิจารณาการกระจายเกรดร่วมด้วย จากนั้นแจ้งรายวิชาที่จะรับการทวนสอบให้
คณาจารย์รับทราบ ด าเนินการเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เช่น ข้อสอบ รายงาน เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและด าเนินการทวนสอบ โดยพิจารณาดังนี้ 

(1.) ความสอดคล้องของวิธีการสอนและการประเมินผลกับผลการเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละ
ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(2.) ความเหมาะสมของสัดส่วนการให้คะแนน ส าหรับข้อสอบและงานที่ได้รับมอบหมาย 
รวมถึงการประเมินการตัดเกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ 

(3.) ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
สรุปและรายงานผลการทวนสอบไปที่ อาจารย์ผู้สอนเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนา                   

(เอกสารอ้างอิง 4.3-13-15) 
2.3 มีการประเมินกระบวนการ 
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ได้มีการประเมินการ

ด าเนินงานด้านการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการหารือในที่ประชุม 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ประชุมเห็นว่าการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ) และทวนสอบรายวิชาภายหลังเสร็จสิ้นแต่ละ
ภาคการศึกษาทันที ท าให้การประเมินผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและยังส่งผลให้มีการปรับปรุง/
พัฒนาการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ของภาคการศึกษาถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(เอกสารอ้างอิง 4.3-16) 
3. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7)    
     3.1 มีระบบและกลไก 
           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกในการ
ก ากับประเมินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ) ก ากับให้อาจารย์
ผู้สอน/อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ (มคอ.6) ให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 มอค.3 และ มคอ.4 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ลงในระบบ TQF Online และส าเนาเอกสาร
ส่งให้ฝ่ายวิชาการเพ่ือรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
            ส่วนการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) นั้น อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ท างานร่วมกันกับคณาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน โดยในปีการศึกษา 2563 ได้จัดท าเอกสาร มคอ.7 ร่วมกับการจัดท าเอกสารการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 (เอกสารอ้างอิง 4.3-17-21) 
    3.2 มีการน าระบบกลไกไปสู่การด าเนินงาน 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  ได้รวบรวมผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และผลการด าเนินการของรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
(มคอ.6) ของทุกรายวิชาและจัดท ารายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ภายหลังเสร็จสิ้น
การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
          อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนได้มีการประชุมเพ่ือจัดท า
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) (เอกสารอ้างอิง 4.3-22) 
   3.3 มีการประเมินกระบวนการ 
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มีการประเมินการด าเนินงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)   โดยการหารือในที่
ประชุม คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ประชุมเห็นว่า การก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ  มคอ.7) มีความเหมาะสมดีแล้ว 
คณะกรรมการทวนสอบรายวิชาได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้  
(เอกสารอ้างอิง 4.3-23) 
  3.4 มีการประบปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  มีการปรับปรุงการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรด้วยการกระตุ้นและก าชับให้คณาจารย์จัดท า
และส่งรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการด าเนินการของวิชาฝึก
ภาคปฏิบัติ (มคอ.6) ให้ตรงเวลาที่ก าหนด โดยแจ้งในที่ประชุมคณาจารย์ประจ าเดือนของหลักสูต ร 
(เอกสารอ้างอิง 4.3-24) 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินการ เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสู ตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า รป ระ ชุ ม เ พ่ื อ
ว า ง แ ผ น  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ท บ ท วน ก ารด า เนิ น งาน
หลักสูตร 

หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจ าเดือน โดยมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าเข้า
ร่วมประชุมดังกล่าว เพ่ือวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  
(เอกสารอ้างอิง 4.4-01-02) 
 
 

√ 
 
 

 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ต า ม แ บ บ  ม ค อ .2  ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลั กสู ตรด าเนิ นการจัดท ารายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด ทั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจาก
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  6/2561 เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2561  
(เอกสารอ้างอิง 4.4-03-04) 
 

√ 
 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี ) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิ ด ส อ น ใน แ ต่ ล ะ ภ า ค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

คณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้จัดท าแบบ มคอ.3 
หรือ มคอ.4 อย่างครบถ้วนทุกรายวิชาก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา  
 
 
 

√ 
 

 

4) จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

คณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 หรือ 
มคอ.6 และได้รวบรวมครบทุกวิชาภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีส าเนาเก็บ
ไว้ที่หลักสูตร  
 
 
 
 

√  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินการ เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

5) จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนิ นการของหลักสู ตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสูตรมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

√  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี ) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

มีการน ารายวิชาทั้งหมดที่ด าเนินการเปิดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2563 มาพิจารณาหลักสูตร
มีการคัดเลือกเพ่ือด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  โดย
จ านวนวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2563 รวมจ านวน 
ทั้งสิ้น 82 วิชา และจ านวนรายวิชาส าหรับใช้ใน
การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ขอ งนั กศึ กษ าตาม
มาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ปีการศึกษา 2563 คือ 21 
วิชา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25  
(เอกสารอ้างอิง 4.4-05-06) 

√  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุท ธ์ ก ารสอน  ห รือ  การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ด า เนิ น งาน ที่ ร าย งาน ใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

หลักสูตรได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงจัดการเรียนการ
สอน  โดย ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ดท าการ
ประเมินผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ในปีการศึกษา 2563 

√  

8) อาจารย์ ใหม่ (ถ้ ามี )ทุกคน 
ได้ รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

หลักสูตรมีอาจารย์ใหม่ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่     
ผศ.วัลลภ  ทองอ่อนและ อ.ชัยวุฒิ   บุญเอนก   
โดยมีการชี้แจงบอกกล่าวถึงระหว่างการทาบทาม
ให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม ่

√  

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คน ได้ รั บ การ พั ฒ นาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา และเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
จ านวน 12 คน 
(เอกสารอ้างอิง 4.4-07)  

√  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินการ เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถ้ ามี ) 
ได้ รับการพัฒ นาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ดูแลการ
เรียนการสอน) ได้เข้ารับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ จ านวน 5 คน  
(เอกสารอ้างอิง 4.4-08) 

√  

11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

จากการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร ได้คะแนน 4.30  จากคะแนนเต็ม           
5 คะแนน ทั้งนี้ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลดังนี้              
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.08 หมายถึง มีระดับความพึง
พอใจน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึงมีระดับความพึง
พอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.61- 3.40 หมายถึง มีระดับความพึง
พอใจ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.41- 4.20 หมายถึง มีระดับความพึง
พอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.21- 5.00 หมายถึง มีระดับความพึง
พอใจมากที่สุด (เอกสารอ้างอิง 4.4-09) 

√  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ของสาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์             
ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน โดยจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
116 คน และเป็นบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 
29 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.00)                                     
(เอกสารอ้างอิง 4.4-10-11) 
 
 
 

√  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินการ เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12   
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่าน

เฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-5 
5 √  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100 √  
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ที่ด าเนินการ

ผ่าน 
12 √  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100 √  
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
      
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปดิสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

สส.474 การพัฒนาเมือง
แ ล ะ ช น บ ท ใน ก ลุ่ ม
ประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง 

1 เนื่องจากมีนักศึกษาลงทะเบียนไม่
เป็ น ไป ต าม เก ณ ฑ์ ที่ ห ลั ก สู ต ร
ก าหนด 

ด าเนินการแจ้งนักศึกษาใน
คาบ แรก เพ่ื อ ให้ นั กศึ กษ า
สามารถย้ายไปเรียนวิชาอ่ืน
ทดแทน 

สส.373 (56) บูรณาการ
อาเซียน 

2 เนื่องจากมีนักศึกษาลงทะเบียนไม่
เป็ น ไป ต าม เก ณ ฑ์ ที่ ห ลั ก สู ต ร
ก าหนด 

ด าเนินการแจ้งนักศึกษาใน
คาบ แรก เพ่ื อ ให้ นั กศึ กษ า
สามารถย้ายไปเรียนวิชาอ่ืน
ทดแทน 

สส.381(56)/สส.
383(61) ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการประกอบอาชีพ 

2 เนื่องจากมีนักศึกษาลงทะเบียนไม่
เป็ น ไป ต าม เก ณ ฑ์ ที่ ห ลั ก สู ต ร
ก าหนด 

ด าเนินการแจ้งนักศึกษาใน
คาบ แรก เพ่ื อ ให้ นั กศึ กษ า
สามารถย้ายไปเรียนวิชาอ่ืน
ทดแทน 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

สส.386 (56) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2 เนื่องจากมีนักศึกษาลงทะเบียนไม่
เป็ น ไป ต าม เก ณ ฑ์ ที่ ห ลั ก สู ต ร
ก าหนด 

ด าเนินการแจ้งนักศึกษาใน
คาบ แรก เพ่ื อ ให้ นั กศึ กษ า
สามารถย้ายไปเรียนวิชาอ่ืน
ทดแทน 

สส.473 (56) การ
เคลื่อนย้ายและการข้าม
แดนในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

2 เนื่องจากมีนักศึกษาลงทะเบียนไม่
เป็ น ไป ต าม เก ณ ฑ์ ที่ ห ลั ก สู ต ร
ก าหนด 

ด าเนินการแจ้งนักศึกษาใน
คาบ แรก เพ่ื อ ให้ นั กศึ กษ า
สามารถย้ายไปเรียนวิชาอ่ืน
ทดแทน 

สส.478 (56) การ
ท่องเที่ยวกับชุมชน
ท้องถิ่น 

2 เนื่องจากมีนักศึกษาลงทะเบียนไม่
เป็ น ไป ต าม เก ณ ฑ์ ที่ ห ลั ก สู ต ร
ก าหนด 

ด าเนินการแจ้งนักศึกษาใน
คาบ แรก เพ่ื อ ให้ นั กศึ กษ า
สามารถย้ายไปเรียนวิชาอ่ืน
ทดแทน 

 
 

รายวิชาที่สอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 
- - - - - 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
สส.201 วัฒนธรรมศึกษา 1/2563 √   
สส.202 ทฤษฎีสังคมศาสตร์ 1/2563 √   
สส.203 เศรษฐศาสตร์เพ่ือสหวิทยาการ 1/2563 √   
สส.204 รัฐศาสตร์เพื่อสหวิทยาการ 1/2563 √   
สส.211 ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศษสตร์ 1/2563 √   
สส.213 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2563 √   
สส.209 การวิจัยเชิงปริมาณทางสงัคมศาสตร์  1/2563 √   
สส.321 กฎหมายระหว่างประเทศ 1/2563 √   
สส.322 เอเชียในบริบทโลก 1/2563 √   
สส.324 แนวคิดว่าด้วยการพัฒนา 1/2563 √   
สส.325 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 1/2563 √   
สส.331 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1/2563 √   
สส.332 การอ่านภาษาอังกฤษด้านจีนศึกษา 1/2563 √   
สส.333 ประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีน 1/2563 √   
สส.341 การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะเรื่องอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

1/2563 √   

สส.342 การเคลื่อนย้ายและการอพยพข้ามแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

1/2563 √   

สส.434 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

1/2563 √   

สส.351 คติชนสร้างสรรค์ 1/2563 √   
สส.352 กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางสังคมกับ
การพัฒนา 

1/2563 √   

สส.353 การสื่อสารเพ่ือการจัดการ 1/2563 √   
สส.361 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบริบทแห่ง
ยุคโลกาภิวัตน์ 

1/2563 √   
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
สส.362 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว 1/2563 √   
สส.363 สังคมวิทยาการท่องเที่ยว 1/2563 √   
สส.432การเมืองและนโยบายต่างประเทศของ
จีน 

1/2563 √   

สส.433 นิวเศวิทยาและปัญหาสิ่งแวดล้อมในจีน 1/2563 √   
สส.435 สัมมนาประเด็นจีนศึกษา 1/2563 √   
สส.441 การค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

1/2563 √   

สส.442 นิวศวิทยาและปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

1/2563 √   

สส.443 จีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1/2563 √   
สส.445 สัมมนาประเด็นอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 1/2563 √   
สส.451 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีชุมชน 1/2563 √   
สส.452ชาติพันธุ์ รัฐ และโลกาภิวัตน์ 1/2563 √   
สส.453 อุตสาหกรรมวัฒนธรรม 1/2563 √   
สส.455 สัมมนาประเด็นการจัดการทรัพยากร
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

1/2563 √   

สส.461 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1/2563 √   
สส.462 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

1/2563 √   

สส.463 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่ายั่งยืน 1/2563 √   
สส.465 สัมมนาประเด็นการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

1/2563 √   

สส .502  ฝึ กป ระสบการณ์ ภ าคปฏิ บั ติ สห
วิทยาการ 

1/2563 √   

สส.371 (56) ศิลปะและวรรณกรรมจีน/สส.382 
(61) ศิลปะจีน 

1/2563 √   

สส.371 (61) ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในองค์กร 1/2563 √   
สส.376(56) ศิลปหัตถอุตสาหกรรมและการ 1/2563 √   
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
จัดการ/สส.386 (61) ศิลปะกับการจัดการ 
สส.475 (56/61) มนุษย์ สังคม และวัฒนธรรม
ในวรรณกรรมและภาพยนตร์ 

1/2563 √   

สส.381 (61) เพศสภาวะและเพศวิถี 1/2563 √   
สส.382(56/61) การพัฒนาทักษะการน าเสนอ
ข้อมูลทางสังคมศาสตร ์
 

1/2563 √   

สส .3 85  (5 6 /61 ) ป ระ เด็ น ปั จ จุ บั น ด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

1/2563 √   

สส.205 การบริหารธุรกิจเพ่ือสหวิทยาการ 2/2563 √   
สส.206 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 2/2563 √   
สส.207 หลักนิติธรรมและกฎหมายเบื้องต้น 2/2563 √   
สส.209 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสหวิทยาการ 2/2563 √   
สส.212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2/2563 √   
สส.214 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 2/2563 √   
สส.326 การบริหารและการจัดการองค์กร 2/2563 √   
สส.334 การเมืองและการปกครองจีน 2/2563 √   
สส.335 จีนในเศรษฐกิจโลก 2/2563 √   
สส.336 สังคมและวัฒนธรรมของจีนร่วมสมัย 2/2563 √   
สส.344 สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงร่วมสมัย 

2/2563 √   

สส.345 การค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

2/2563 √   

สส.346 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในบริบทโลก 2/2563 √   
สส.354 การพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการ
ทางสังคม 

2/2563 √   

สส.355 ล้านนาศึกษา 2/2563 √   
สส.356 การจัดการทรัพยากรทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

2/2563 √   
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
สส.364 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวร่วมสมัย 2/2563 √   
สส.365 งานมัคคุเทศก์กับการท่องเที่ยวใน
อาเซียน 

2/2563 √   

สส.366 นโยบายและแผนการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2/2563 √   

สส.431 กฎหมายและวัฒนธรรมการด าเนิน
ธุรกิจในจีน 

2/2563 √   

สส.434 การค้าและการลงทุนจีน 2/2563 √   
สส.444 การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์ 2/2563 √   
สส.454 พิพิธภัณฑ์ศึกษา 2/2563 √   
สส.464 นโยบายและแผนการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2/2563 √   

สส.372 ภาษาจีนเพ่ือการสมัครงาน 2/2563 √   
สส.474(56)/สส.373(61) การพัฒนาเมืองและ
ชนบทในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

2/2563 √   

ส ส .3 7 5 (5 6 )/ (6 1 )  ป ร ะ ช า สั ง ค ม แ ล ะ
ประชาธิปไตยท้องถิ่น 

2/2563 √   

สสส.377(56) ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการการ
ท่องเที่ยว/สส.377(61)ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

2/2563 √   

สส.477 หลักนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว 2/2563 √   
สส.387 สวัสดิการสังคมศึกษา 2/2563 √   
สส.383(56)/สส.388(61) ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 2/2563 √   
สส.476(56)หลักการสื่อสารต่างวัฒนธรรม/    
สส.376(61)หลักการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

2/2563 √   
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิชาสหวิทยาการสั งคมศาสตร์วิทยาลั ยสหวิทยาการ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานในการเรียนการสอนของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  โดยการรวบรวมข้อมูลนี้  จะน าไปสู่การพิจารณา
ในการพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  เพ่ือช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนการ
สอนให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างสูงสุดซึ่งงานบริการการศึกษาได้เก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการสอนของคณาจารย์และวิทยากรบรรยายพิเศษ (กรอกแบบสอบถามโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา)           
และน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรม PASW   

อนึ่ง การกรอกแบบประเมินในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ได้แยกผลการประมวลทั้งท่ีเป็นรายบุคคล  ตลอดจนแบ่ง
หัวข้อประเมินออกเป็น 2 ส่วน  ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   
ส่วนที่ 2 การเรียนการสอน 
- ภาพรวม 
- ผู้เรียนประเมินตนเอง 
- ประเมินการสอนของอาจารย์ 
   นอกจากนี้ยังจ าแนกผลการประเมินรายวิชาต่าง ๆ เป็น  9 กลุ่ม ได้แก่ 1.วิชาแกนกลุ่มพ้ืนฐาน              

สหวิทยาการ  2.วิชาแกนกลุ่มภาษา  3.วิชาเอกร่วมบังคับ  4.วิชาเอกจีนศึกษา 5.วิชาเอกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขงศึกษา  6.วิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 7.วิชาเอกการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 8.วิชาเลือก และ 9.วิชาเลือกเสรี 

 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการเก็บแบบสอบถามออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. ภาคเรียนที่ 1 
ด าเนินการเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดาษ 2.ภาคเรียนที่ 2 ด าเนินการเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google 
Forms  จึงได้ผลสรุปค่าเฉลี่ยมัธยฐานทั้งหมดในสาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 

ประเด็น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาพรวม การแปลผล 

ค่าเฉลี่ยมัธยฐานทั้ งหมดการ
เรียนการสอน 

4.28 4.30 4.29 ดีมาก 
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรม
จริยธรรม 

1.นักศึกษาบางส่วนลอกงานวิจัยของผู้อ่ืน 
ซึ่งเป็นปัญหาจริยธรรมการวิจัย  
2.นักศึกษาบางส่วนไม่รับผิดชอบในการอ่าน
เอกสารที่ได้รับมอบหมายมาก่อนเข้าชั้น
เรียน 
3.นักศึกษาบางส่วนขาดความรับผิดชอบ 
เข้าห้องเรียนสาย และไม่ค้นคว้าตามที่ได้รับ
มอบหมาย ท าให้ ไม่ สามารถอภิ ปราย
แลกเปลี่ยนได้เท่าท่ีควร 
4.เนื่องจากเป็นวิชาพ้ืนฐานที่มีนักศึกษา
จ านวนมาก การเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา 
และการคุยกันในชั้นเรียนในระหว่างการ
สอน  

1.การเน้นย้ าความส าคัญของการไม่คัดลอก
ผลงานวิจัยของผู้ อ่ืน การเขียนอ้างอิงเมื่อ
กล่าวถึงงานของผู้ อ่ืน และ การก าหนดให้
นักศึกษาใช้ โปรแกรมตรวจการคัดลอก 
(Turnitin) ในการตรวจสอบงานวิจัยของตน
ก่อนส่ง 
2.เพ่ิมการทดสอบย่อยที่วางอยู่บนเนื้อหา
ของบ ท ความวิ ช าก ารที่ ม อบห มาย ให้
นักศึกษาอ่านล่วงหน้า 
3.เห็นความส าคัญของการมีความรับผิดชอบ 
(การค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย) ตรงต่อ
เวลา ทั้งนี้ อาจเพ่ิมสัดส่วนของคะแนนการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน 
4. การให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับบทเรียนมาก
ขึ้นโดยอาจมอบหมายงานให้ท า 

ความรู้ - - 
ทักษะทาง
ปัญญา 

- - 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคล
และความ
รับผิดชอบ 

1.วิชาสส.209 การวิจัยเชิงปริมาณทาง
สังคมศาสตร์ไม่มีคะแนนการเข้าชั้นเรียน 
แต่การเข้าเรียนให้ตรงเวลาเป็นเรื่องส าคัญ
ส าหรับวิชานี้  เนื่ องจากเนื้ อหามีความ
ต่อเนื่องและต้องบางครั้งต้องท าเป็น step 
การเข้าเรียนสาย และการขาดเรียนจะส่งผล
ต่อความเข้าใจของนักศึกษาเพราะนักศึกษา
ส่วนมาไม่มีการทบทวนด้วยตนเอง 

1.การเน้นย้ าความส าคัญของการเข้าชั้นเรียน 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

- - 
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มาตรฐานผล
การเรียนรู ้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี   ไม่มี  
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 
 
 
 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการท า

ภาพอินโฟกราฟฟิค 

(Infographic picture) อย่างง่าย 

เพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร การ

ประชาสัมพนัธ์ และการสอน 

 

4 13 บุคลากรวิทยาลัยได้รู้จักสื่ออินโฟกราฟฟิค 
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการแปลงข้อมูลจาก
ตัวอักษรมาเป็นรูปภาพส าหรับการสร้างสื่อใน
รูปแบบ Poster ได้เรียนรู้เทคนิคในการออกแบบสื่อ
ในรูปแบบ Poster ด้วยอินโฟกราฟฟิค แบบต่างๆที่
สามารถน าไปปรับ ใช้ งานได้หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และได้เรียนรู้เทคนิคการ
จัดท าสื่อในรูปแบบ Posterให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือ
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 

2.โครงการสัมมนาเร่ือง “การเพิ่ม
สมรรถนะองค์ กรในยุค  New 
Normal : การพัฒนาหลักสูตร
แ ล ะ ก า ร วิ จั ย สู่ ค ว า ม เป็ น
น า น า ช า ติ  วิ ท ย า ลั ย ส ห
วิทยาการ” 

9 13 บุคลากรวิทยาลัยได้ร่วมกันเสนอข้อคิดในการพัฒนา
หลักสูตรและวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
- - - 

 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู ้
(ตัวบ่งช้ี 6) 

ค่าเป้าหมาย 
หลักสูตรมีเป้าหมายในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับคณาจารย์และ
นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

การจัดหาสิ่ งสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านห้องสมุด 

3 4 4 4 4 

 
1.ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ร่วมกับทุกคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง โดยได้รับการดูแลจาก
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ดังนี้ 

- การให้บริการห้องสมุด   
- การให้บริการด้านกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์  อินเทอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น 
- การให้บริการสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย  เช่น ประปา  

ไฟฟ้า จุดน้ าดื่ม เป็นต้น 
-การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น เจ้าหน้าที่งานทะเบียน           

การอนามัยและการรักษาพยาบาล ห้องออกก าลังกาย และรถสวัสดิการ เป็นต้น  
ทั้ งนี้หลักสูตรมีระบบกลไกและการด าเนินการในส่ วนที่ เกี่ยวข้องกับ               

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2 ด้านได้แก่  

- กลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด หลักสูตรศิลปศาสตร
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
บัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

- กลไกการจัดหาสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                
สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  
ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้  

    1.1 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563   
         1.1.1 มีระบบและกลไก 

        หลักสูตรได้จัดให้มีระบบและกลไกเพ่ือด าเนินการด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรห้องสมุดเพ่ือเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ของหลักสูตร
โดยที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ก าหนดกลไกการด าเนินการดังนี้ (5.1-01) 

กลไกการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1.รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อส าหรับ 
ปีการศึกษา 2563 ผ่านการส ารวจจากระบบ GooglForms 
ได้แก่ 
  1.1 หนังสือ/เอกสารที่ใช้ในรายวิชาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 
  1.2 หนังสือเอกสารอื่น ๆ จากนักศึกษาและอาจารย์ประจ า 

พฤษภาคม 2563 

2.จัดส่งข้อมูลรายชื่อทรัพยากรห้องสมุดที่ต้องการให้ห้องสมุด
จัดซื้อส าหรับ ปีการศึกษา 2563  

มิถุนายน 2563 

3.ติดตามผลการจัดซื้อจากห้องสมุดส าหรับปีการศึกษา 2563 
ครั้งที่ 1  

สิงหาคม 2563 

4.1 ติดตามผลการจัดซื้อจากห้องสมุดส าหรับปีการศึกษา 
2563 ครั้งที่ 2  
4.2 การรวบรวมรายชื่อหนังสือ/เอกสารประกอบการสอนที่
ผู้สอนประสงค์ให้ห้องสมุดจัดเตรียมในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการเข้าถึงของนักศึกษาเมื่อจ าเป็นต้องศึกษานอก
สถานที่ตั้ง (การปรับกลไกฯ เพื่อรองรับการระบาดของโค
วิด-19) 

พฤศจิกายน 2563 

5.จัดส่งรายชื่อหนังสือ เอกสารที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดเตรียม
ในรูปแบบดิจิทัล 

ธันวาคม 2563 

6.ติดตามผลการจัดเตรียมหนังสือ/เอกสารประกอบการสอน มีนาคม 2564 
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ในรูปแบบดิจิทัล ครั้งที่ 1 
7.ประเมินการด าเนินการตามกลไกฯ มิถุนายน 2564 

 
ทั้งนี้ได้ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการด าเนินการดังนี้   

 

ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2563 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1 . ร้ อ ย ล ะ ข อ งห นั ง สื อ /
เอ ก ส ารที่ ใ ช้ เป็ น เอ ก ส าร
ประกอบในรายวิชาที่มีอยู่ใน
ห้องสมุดจ านวนไม่น้อยกว่า 2 
ชุดต่อรายการ 

N/A 
 
 
 

 

62.39 
 
 
 

 

N/A 
 
 
 

 

N/A  
 
 

 

2.  ร้ อ ย ล ะ ข อ งห นั ง สื อ /
เอกสารที่ระบุใน มคอ.3 ที่มี
อยู่ในห้องสมุดจ านวนไม่น้อย
กว่า 2 ชุดต่อรายการ 

N/A 
 

 

N/A 
 

 

69.35 
 

 

70 
 

 

3. ร้อยละของวิชาที่มีเอกสาร
ประกอบการสอนซึ่งสามารถ
เข้าถึงผ่านออนไลน์หรือไฟล์
ดิจิทัล 

N/A N/A N/A 35 

 
         1.1.2 มีการน าระบบกลไกไปสู่การด าเนินการ 
                การจัดหา จัดซื้อทรัพยากรห้องสมุด 

       1.การรวบรวมข้อมูลความต้องการทรัพยากรห้องสมุด  โดยหลักสูตร
รวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา อาจารย์ประจ าและนักศึกษา โดยส่งบันทึก
แจ้งไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ประจ าและประธานชั้นปี เพ่ือให้ส่ง
รายชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อมายังหลักสูตร โดยให้กรอกข้อมูลผ่าน 
google Forms (เอกสารอ้างอิง 5.1-02-04) 
                 2. การจัดส่งข้อมูลรายชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดหาไปยัง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เอกสารอ้างอิง 5.1-05) 
                3. การติดตามผลการจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
และก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 (เอกสารอ้างอิง 5.1-06-07) 
                 การเตรียมทรัพยากรห้องสมุดที่สามารถเข้าถึงผ่านออนไลน์ 
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                1. รวบรวมรายชื่อหนังสือ/เอกสารประกอบการสอนจากอาจารย์ผู้สอน  
ที่ต้องการให้ท าเป็นไฟล์ โดยส่งบันทึกแจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอน (ด าเนินการจัดเตรียม
ข้อมูลเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ในภาคเรียนที่ 2/2563) 
(เอกสารอ้างอิง 5.1-06-08) 
                2. การจัดส่งข้อมูลรายชื่อให้ห้องสมุด (เอกสารอ้างอิง 5.1-06-09) 
                3. การติดตามผลการจัดเตรียมหนังสือ/เอกสารประกอบการสอนของ
ห้องสมุด (เอกสารอ้างอิง 5.1-06-10) 
         1.1.3 มีการประเมินกระบวนการ 
                1. มีการประเมินผลการด าเนินการตามกลไกฯ โดยพิจารณาเทียบเคียง
กับตัวชี้วัด  

         1.1.การประเมินร้อยละของหนังสือ/เอกสารหลักที่ระบุใน มคอ.3 ที่มีอยู่
ในห้องสมุด โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุดต่อรายการ และเป้าหมาย ร้อยละ 70        
ซึ่งพบว่าผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2563 นั้นมีรายชื่อหนังสือ/เอกสารใน
รายวิชาต่าง ๆ ทั้งสิ้น 1,411 รายการ โดยมีเอกสาร/หนังสือที่มีจ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ชุด
ต่อรายการจ านวนทั้งสิ้น 993 รายการคิดเป็นร้อยละ 70.37 ซ่ึงบรรลุตามค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 70  

         1.2 การประเมินร้อยละของรายวิชาที่มี เอกสารประกอบการสอน        
ซึ่งสามารถเข้าถึงผ่านออนไลน์หรือไฟล์ดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมายร้อยละ 35 ของรายวิชา       
ที่เปิดสอน ในภาคเรียนที่ 2/2563  ผลการด าเนินการพบว่าในปีการศึกษา 2563 นั้น 
จ านวนวิชาที่มีหนังสือหรือเอกสารประกอบการสอนที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลหรือสามารถ
เข้าถึงผ่านออนไลน์  มีจ านวน 7 วิชา จากจ านวนวิชาทั้งหมด 34 วิชา (รายวิชาที่เปิด
สอนในภาคเรียนที่ 2/2563) คิดเป็นร้อยละ 20.58  ซึ่งเป็นไม่ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ตัวชี้วัด ผลการ
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 
ปีการศึกษา

2563 

การบรรลุ
เป้าหมายปี
การศึกษา

2563 
2561 2562 ปีการศึกษา

2563 
1.ร้อยละของหนังสือ/
เอ ก ส า ร ที่ ใ ช้ เป็ น
เอกสารประกอบใน
ร า ย วิ ช า ที่ มี อ ยู่ ใน
ห้องสมุดจ านวนไม่
น้ อ ยกว่ า  2  ชุดต่ อ
รายการ 

62.39 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 

N/A N/A N/A 
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2.ร้อยละของหนังสือ/
เอกสารหลักที่ระบุใน 
ม ค อ .3 ที่ มี อ ยู่ ใ น
ห้องสมุดจ านวนไม่
น้ อ ยกว่ า  2  ชุดต่ อ
รายการ 

N/A 
 
 
 
 

 

69.35 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 

 

70.37 
 
 
 
 

 

/ 
 
 
 

 

3. ร้อยละของวิชาที่มี
เอกสารประกอบการ
สอนซึ่งสามารถเข้าถึง
ผ่านออนไลน์หรือไฟล์
ดิจิทัล 

N/A N/A 35 20.58 x 

 
            2.มีการประเมินการด าเนินการตามกลไกฯ 
             2.1 การประเมินการจัดหาหนังสือและเอกสารประกอบการศึกษาพบว่า

รายชื่อหนังสือ/เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในรายวิชามีความครอบคลุมส าหรับการ
ประกอบการเรียนของทุกวิชา แต่เนื่องจากบางสาขาวิชาเอกมีจ านวนนักศึกษามาก การ
ค้นคว้าข้อมูลในบางครั้ง หนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวข้องมีจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักศึกษาในช่วงเวลาที่ต้องการพร้อมกัน  และด้วยความประสงค์ที่ต้องการให้มี
หนังสือ/เอกสารครอบคลุมกับเอกสารหลักที่ระบุใน มคอ.3 ของทุกรายวิชาและให้ตรง
ตามรายชื่อหนังสือของอาจารย์และนักศึกษาที่แจ้งมาในแต่ละครั้ง จึงถือเป็นข้อจ ากัด
ในการซื้อหนังสือในจ านวนมากกว่า 2 เล่ม ต่อ 1 เรื่อง รวมถึงงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรในแต่ละปีไม่เท่ากันโดยขึ้นอยู่กับจ านวนรับเข้าของนักศึกษาในแต่ละปี 
               2.2 การประเมินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนซึ่งสามารถเข้าถึง
ผ่านออนไลน์หรือไฟล์ดิจิทัล พบว่าห้องสมุดสามารถจัดหาเอกสารประกอบการเรียนที่
เป็นบทความในวารสาร หรือ E-Thesis ให้สามารถเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ได้ และ
สามารถจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้บางรายการ แต่เงื่อนไขเรื่องลิขสิทธิ์ของหนังสือ
ท าให้ห้องสมุดมีข้อจ ากัดในการสแกนหนังสือให้อยู่ในรูปไฟล์ดิจิทัล    

       1.1.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
                         1.ปรับกลไกโดยเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์การส ารวจความ
ต้องการรายชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อส าหรับปีการศึกษา 2564 คือ การขอ
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ความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาแจ้งรายชื่อหนังสือที่ต้องการ
ให้จัดซื้อในชั่วโมงสอน ซึ่งในระหว่างเรียนนักศึกษาจะรู้ถึงความต้องการข้อมูลหรือ
ศึกษาในเรื่องใดมากที่สุด จึงถือเป็นการแก้ไขปัญหาในกรณีเอกสาร/หนังสือยังไม่ตรง
ตามความต้องการของนักศึกษา โดยรูปแบบเดิมมีจ านวนนักศึกษาที่เข้ามากรอกข้อมูล
เพ่ือแจ้งรายชื่อหนังสือในจ านวนน้อย วิธีการดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเข้ามา
กรอกแบบส ารวจมากกว่ารูปแบบเดิมเพราะเป็นการเข้าถึงกลุ่มข้อมูลได้เป็นอย่างดี  
                         2. การขอความร่วมมื อจากผู้ สอน ให้ พิ จารณ าใช้ เอกสาร
ประกอบการสอนที่สามารถเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ (เช่น บทความในวารสาร
ออนไลน์ E-thesis  หรือหนังสือที่อยู่ใน TU Digital Collections เป็นต้น) เพ่ิมมากขึ้น
นอกเหนือจากหนังสือเล่ม และส ารวจรายชื่อเอกสารประกอบการสอนที่สามารถเข้าถึง
ผ่านออนไลน์ที่ผู้สอนต้องการให้ห้องสมุดจัดเตรียม (เอกสารอ้างอิง 5.1-11) 
 

กลไกการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1.รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อส าหรับปี
การศึกษา 2563 จาก  
 1.1 หนั งสือ/เอกสารหลักที่ ใช้ ในรายวิชาจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 1.2 หนังสือเอกสารอื่น ๆ จากนักศึกษาและอาจารย์ประจ า 
 1.3 รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ระบุว่าเป็นเอกสารหลักในมอค. 3 
ทุกรายวิชา  
1.4 รูปแบบการส ารวจความต้องการ โดยใช้ Google Forms  
1.5 การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลผ่านอาจารย์
ผู้สอน ในชั่วโมงเรียน  (ปรับเพิ่ม) 

 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2563 
 

2.1 จัดส่งข้อมูลรายชื่อทรัพยากรห้องสมุดที่ต้องการให้ห้องสมุด
จัดซื้อส าหรับปีการศึกษา 2563 

มิถุนายน 2563 

3. 1ติดตามผลการจัดซื้อจากห้องสมุดส าหรับปีการศึกษา 2563 
ครั้งที่ 1  

สิงหาคม 2563 

4.1 ติดตามผลการจัดซื้อจากห้องสมุดส าหรับปีการศึกษา 2563 
ครั้งที่ 2  
4.2 รวบรวมรายชื่อเอกสารจากผู้สอนที่ต้องการให้ท าเป็นไฟล์
ดิจิทัลหรือสามารถเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์  (ปรับเพิ่ม) 

พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
2563 
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5.จัดส่งรายชื่อเอกสารจากผู้สอนที่ต้องการให้ท าเป็นไฟล์ดิจิทัล
หรือสามารถเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์ให้ห้องสมุดจัดหา 
(ปรับเพิ่ม) 

ธันวาคม 2563 

6.ติดตามผลการจัดท าหนังสือ/เอกสารประกอบการสอนเป็น
ไฟล์ดิจิทัลหรือสามารถเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ครั้งที่ 1 
(ปรับเพิ่ม) 

พฤษภาคม 2564 

7.ประเมินการด าเนินการตามกลไกฯ มิถุนายน 2564 
 
                1.1.5 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

1) ร้อยละของหนังสือ/เอกสารเอกสารที่ใช้เป็นเอกสารประกอบใน
รายวิชาที่มีอยู่ในห้องสมุด 

     หลังจากมีการปรับวิธีการรวบรวมรายชื่อหนังสือโดยการใช้รายชื่อ
เอกสารหลักของรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในมคอ. 3 พบว่าในห้องสมุดมีหนังสือ/เอกสาร
หลักท่ีที่ระบุในมคอ.3 เพิ่มข้ึนดังนี้   

ปีการศึกษา ร้อยละของหนังสือ/เอกสารเอกสารที่
ใช้เป็นเอกสารประกอบในรายวิชาท่ี
มีอยู่ในห้องสมุดจ านวนไม่น้อยกว่า 2 

เล่มต่อรายการ 

ร้อยละของหนังสือ/เอกสารหลักที่
ระบุใน มคอ.3 ที่มีอยู่ในห้องสมุด

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 เล่มต่อรายการ 

2561 62.39 - 
2562 - 69.35 
2563 - 70.37 

                      จากตารางจะพบว่าร้อยละของหนังสือ/เอกสารหลักที่ระบุใน มคอ.3
ที่มีอยู่ในห้องสมุดจ านวนไม่น้อยกว่า 2 เล่มต่อรายการ มีจ านวนที่เพ่ิมสูงขึ้นและเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
                 2) ร้อยละของวิชาที่มีเอกสารประกอบการสอนซึ่งสามารถเข้าถึงผ่าน
ออนไลน์หรือไฟล์ดิจิทัล  

ผลการด าเนินการพบว่าในห้องสมุดสามารถจัดหาหนังสือ เอกสาร
ประกอบการสอนที่อยู่ในรูปไหล์ดิจิทัลหรือสามารถเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์คิดเป็น
ร้อยละ 20.58  ของรายวิชาทั้งหมด ซึ่งไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 35)   
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ปีการศึกษา ร้ อ ย ล ะ ข อ ง วิ ช า ที่ มี เ อ ก ส า ร

ประกอบการสอนซึ่งสามารถเข้าถึง
ผ่านออนไลน์หรือไฟล์ดิจิทัล  

 
2561 N/A 
2562 N/A 
2563 20.58 

 1.1.6 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
       กลไกการด าเนินการในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน

ห้องสมุดในปีการศึกษา 2563 นั้น พบว่ายังมีข้อจ ากัดบางประการ กล่าวคือ หลังจาก
ได้มีการปรับกลไกโดย ครั้งที่ 1 ได้ใช้ช่องทางการท าบันทึกขอความอนุเคราะห์รายชื่อ
หนังสือและสื่อต่างๆ ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ประธานชั้นปี แต่ก็ยังได้ข้อมูลรายชื่อหนังสือในจ านวนน้อย ครั้งที่ 2 ในปีการศึกษา 
2562 จึงมีการเพ่ิมข้อมูลรายชื่อหนังสือเอกสารจากรายชื่อเอกสารหลักที่ปรากฏอยู่ใน
เอกสาร มคอ. 3 ของทุกรายวิชา ปรากฏว่าผลที่ได้มีความใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คือ ร้อยละ69.35 จากค่าที่ก าหนดคือ ร้อยละ70.00 และครั้งที่ 3 ในปี
การศึกษา 2563 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยี โดยมีการปรับรูปแบบของ
การส ารวจความต้องการรายชื่อหนังสือและสื่อต่างๆ ผ่าน Google Forms (มีการ
จัดท าในรูปแบบลิงค์ และ QR Code) ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์บริเวณในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย เช่นทางเดินไปโรงอาหาร หน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ห้องคณะ เป็นต้น 
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการส่งข้อมูล โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาส่งข้อมูลที่
ห้องคณะโดยตรง ปรากฏว่าผลที่ ได้คือ 70.37 ซึ่งเกินค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้             
แม้ว่าหนังสือจะมีความครอบคลุมในทุกรายวิชาที่เรียน แต่ก็ยังมีข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษาคือหนังสือที่มีบางรายการยังไม่ตรงตามความต้องการของนักศึกษาแม้ว่า
หนังสือที่มีอยู่นั้นจะครอบคลุมทุกรายวิชา  ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 จึงเล็งเห็นถึง
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ในชั่วโมงเรียน โดยขอความอนุเคราะห์จากผู้สอนในการ
ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว  

ทั้งนี้ คาดว่าการด าเนินการตามกลไกฯ ที่มีปรับปรุงดังกล่าวจะท าให้
ห้องสมุดมีข้อมูลรายชื่อหนังสือเอกสารหลักของทุกรายวิชาและตรงตามความต้องการ
ของนักศึกษา และสามารถจัดหาได้ทันความต้องการใช้ของนักศึกษาและอาจารย์          
ในปีการศึกษา 2564   
                   นอกจากนี้หลักสูตรมีกลไกฯ การด าเนินการเพ่ือรองรับการระบาดของ
โควิด- 19 ซึ่งท าให้ต้องจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งเป็นบางช่วงเวลา จึงได้ปรับกลไก
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ฯ การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงหนังสือ เอกสาร
ประกอบการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยท าการส ารวจรายชื่อหนังสือเอกสาร
ประกอบการสอนหลักจากผู้สอนเพ่ือส่งข้อมูลให้ห้องสมุดจัดเตรียม/จัดหาหนังสือ/
เอกสารดังกล่าวให้สามารถเข้าถึงผ่านช่องทางออนไลน์ โดยก าหนดค่าเป้าหมายว่าร้อย
ละ 35 ของรายวิชาทั้งหมด มีหนังสือหรือเอกสารประกอบการสอนซึ่งสามารถเข้าถึง
ผ่านออนไลน์หรือไฟล์ดิจิทัล  ซึ่งผลการด าเนินการพบว่ารายวิชาที่มีหนังสือหรือเอกสาร
ประกอบการสอนซึ่งสามารถเข้าถึงผ่านออนไลน์หรือไฟล์ดิจิทัลคิดเป็นร้อยละ 20.58 
ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดในภาคเรียนที่ 2/2563 อย่างไรก็ตามหลักสูตรพบว่าห้องสมุด
มีข้อจ ากัดในการจัดเตรียมหนังสือให้อยู่ในรูปไฟล์ดิจิทัลเนื่องจากปัญหาลิขสิทธิ์ของ
หนังสือ ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ วางแผนในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สอนใช้
เอกสารประกอบการสอนที่สามารถเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ เช่น บทความใน
วารสารวิชาการ หรือเอกสารที่อยู่ใน TU Digital Collections  เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือลด
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงหนังสือหรือเอกสารประกอบการสอนของนักศึกษาในกรณีที่ต้อง
จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  

1.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อ่ืน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2563 

      1.2.1 มีระบบและกลไก 
               ห ลั กสู ต ร ใช้ สิ่ งส นั บ สนุ น ก าร เรี ยน รู้ ร่ ว มกั บ ทุ ก คณ ะใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง โดยได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้จัดให้มีกลไกในการ
ด าเนินการเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้วางแผนก าหนดกลไกการด าเนินการดังนี้  (เอกสารอ้างอิง 5.1-12) 

กลไกการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ส ารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาและอาจารย์ใน 4 

ด้าน 
1.1 การให้บริการห้องสมุด 
1.2 การให้บริการด้านกายภาพ 
1.3 สาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย 
1.4 สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ 

2 สัปดาห์ก่อนสิ้นภาค1/2563 

2.รายงานผลการส ารวจต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ธันวาคม 2563 

3. น าผลการส ารวจความพึงพอใจฯแจ้งกลับไปยังม.
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

ธันวาคม 2563 
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4.ติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงด้านกายภาพด้วยกา
ส ารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาและอาจารย์ทั้ง 4 ด้าน 

2 สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดภาค 2/2563 

5.ประเมินการด าเนินการตามกลไกฯ  มิถุนายน 2564 

 
      1.2.2 มีการน าระบบกลไกไปสู่การด าเนินการ 
              หลักสูตรฯ ได้น ากลไกฯ มาปฏิบัติดังนี้  
              1.มีการส ารวจความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน 

จากนักศึกษาและอาจารย์ ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับผลคะแนนดังนี้  
(เอกสารอ้างอิง 5.1-13-14) 
 

ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจอาจารย์1 ระดับความพึงพอใจนักศึกษา 
61 62 เป้าหมาย

63 
ผล 
63 
(1) 

61 62 เป้าหมาย
63 

ผล 
63 
(1) 

1. ความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการ
ห้องสมุด 

4.40 4.50 4.75 4.54 3.86 3.96 4.25 4.56 

2.ความพึงพอใจ
การให้บริการด้าน
กายภาพ 

4.42 4.54 4.75 4.60 3.9 4.18 4.25 4.43 

3.ความพึงพอใจ
ด้านสาธารณูปโภค
และระบบรักษา
ความปลอดภัย 

3.95 4.21 4.50 4.35 3.82 4.11 4.25 4.30 

4. ความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการ
ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ2 

3.86 3.98 4.35 4.21 3.76 3.96 4.25 4.25 

 
                         2. การน าผลการส ารวจรายงานต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (เอกสารอ้างอิง 5.1-15) 

                                                

1 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 1 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 5  
2  อาท ิงานทะเบยีนนักศึกษา รถสวัสดกิาร ห้องออกก าลังกาย ร้านอาหาร งานอนามัยและสุขภาพ 
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               3 .  ก า ร ส่ ง ผ ล ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ฯ  ไ ป ยั ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนา            
(เอกสารอ้างอิง 5.1-16) 

1.2.3 มีการประเมินกระบวนการ 
        หลักสูตรฯ ประเมินกลไกฯการด าเนินการด้วยการส ารวจความพึงพอใจ

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน จากนักศึกษาและอาจารย์ ครั้งที่ 2 ซึ่งด าเนินการ
ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ซึ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจภายหลังจากท่ีหลักสูตรฯ 
ได้จัดส่งข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 (ด าเนินการก่อนปิดภาค 1/2563) 
เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงให้กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง แล้ว ทั้งนี้
ผลการประเมินพบว่าคะแนนความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านนั้น
เพ่ิมขึ้นจากผลการส ารวจครั้งที่ 1 และคะแนนเป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนด 
ไว้ดังนี้ (เอกสารอ้างอิง 5.1-17-18) 

ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจอาจารย์3 ระดับความพึงพอใจนักศึกษา 
61 62 ผล 

63 
(1) 

ผล 
63 
(2) 

 เป้า 
  หมาย

63 

บรรลุ
เป้า 

หมาย 

61 62 ผล 
63 
(1) 

ผล 
63 
(2) 

เป้า 
หมาย

63 

บรรลุ
เป้า 

หมาย 
 

1. ความพึง
พอใจด้าน
การให้บริการ
ห้องสมุด 

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

2.ความพึง
พอใจการ
ให้บริการ
ด้านกายภาพ 

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

3.ความพึง
พอใจด้าน
สาธารณูปโภ
คและระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย 

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

4. ความพึง
พอใจด้าน
การให้บริการ
ด้านสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกอื่นๆ4 

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

   

                                                

3 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 1 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 5  
4  อาท ิงานทะเบยีนนักศึกษา รถสวัสดกิาร ห้องออกก าลังกาย ร้านอาหาร งานอนามัยและสุขภาพ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
       1.2.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
               หลักสูตรฯ ได้มีการประเมินกลไกการด าเนินการด้านสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้อื่น ๆ ในปีการศึกษา 2563 และเห็นว่าการด าเนินการตามกลไกดังกล่าวนั้น
ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ กล่าวคือ คะแนนการส ารวจความพึงพอใจเพ่ิมสูงขึ้นทั้งใน
ส่วนของอาจารย์และนักศึกษา และเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลักสูตรฯ เห็นควร
ใช้กลไกการด าเนินการเดิม แต่ปรับเพิ่มค่าเป้าหมายในการด าเนินการส าหรับปี
การศึกษา 2564 

  
1.2.5 มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเป็นรูปธรรม  
        การด าเนินการตามกลไกดังกล่าว ท าให้คะแนนความพึงพอใจต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึ้นดังนี้ (เอกสารอ้างอิง 5.1-19) 
ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจอาจารย7์ ระดับความพึงพอใจนักศึกษา 

61 
 

62 
 

63 
 

เป้าหมาย
63 

61 62 63 เป้าหมาย
63 

1. ความพึงพอใจด้าน
การให้บรกิาร
ห้องสมุด 

4.62 4.76 4.80 4.80 4.12 4.27 4.65 4.45 

2.ความพึงพอใจการ
ให้บริการด้าน
กายภาพ 

4.65 4.78 4.79 4.80 4.18 4.31 4.50 4.45 

ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจอาจารย5์ ระดับความพึงพอใจนักศึกษา 
61 62 

 
63 
 

เป้าหมาย
64 

61 62 63 เป้าหมาย
64 

1. ความพึงพอใจด้าน
การให้บรกิารห้องสมุด 

4.62 4.76 4.80 4.80 4.12 4.27 4.65 4.60 

2.ความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านกายภาพ 
 

4.65 4.78 4.79 4.80 4.18 4.31 4.50 4.60 

3.ความพึงพอใจด้าน
สาธารณูปโภคและ
ระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

4.32 4.53 4.55 4.60 4.19 4.29 4.37 4.60 

44. ความพึงพอใจด้าน
การให้บรกิารด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก
อื่นๆ6 

4.15 4.44 4.48 4.60 4.16 4.37 4.45 4.60 

                                                

5 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 1 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 5  
6  อาท ิงานทะเบยีนนักศึกษา รถสวัสดกิาร ห้องออกก าลังกาย ร้านอาหาร งานอนามัยและสุขภาพ 
7 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 1 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 5  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3.ความพึงพอใจด้าน
สาธารณูปโภคและ
ระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

4.32 4.53 4.55 4.50 4.19 4.29 4.37 4.45 

4. ความพึงพอใจด้าน
การให้บรกิารด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก
อื่นๆ8 

4.15 4.44 4.48 4.50 4.16 4.37 4.45 
 
 

4.45 

  
นอกจากนี้ การด าเนินงานของหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ 

1. อาคารสถานที่และห้องบรรยาย 
มีการขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ศูนย์ล าปาง จัดห้องเรียนให้แก่วิทยาลัยสหวิทยาการตามจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา (เอกสารอ้างอิง 5.1-20) 

2. โครงการสนับสนุนการเรียนรูข้องนักศึ 
3. กษาอ่ืน ๆ  
     นอกเหนือจากสิ่งสนับสนุนที่เป็นวัตถุที่จับต้องได้แล้วนั้น ยังมีสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนผ่านโครงการดังต่อไปนี้  
    2.1 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ในรายวิชาต่าง ๆ  เป็นโครงการที่

จัดท าขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริงซึ่งเกี่ยวข้องกับ
รายวิชาที่เรียนในภาคเรียนนั้น ๆ โดยหลักสูตรมีการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายซึ่ง
ใช้งบประมาณจาก 2 ส่วนได้แก่ 1) งบรายได้จากหน่วยงาน รายการโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน Active Learning และ 2) งบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพ่ือการพัฒนา และมีการก าหนดเกณฑ์การสนับสนุน ดังนี้  
(เอกสารอ้างอิง 5.1-21-22) 

              - ศึกษาดูงานในจังหวัดล าปาง สนับสนุนจ านวน 200 บาท/คน 
              - ศึกษาดูงานในภาคเหนือ สนับสนุนจ านวน 300 บาท/คน 
              - ศึกษาดูงานนอกภาคเหนือ สนับสนุนจ านวน 400 บาท/คน 

              2.2 การจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนฝึกภาคปฏิบัติใน
รายวิชา สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เป็น
โครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะด้าน

                                                

8  อาท ิงานทะเบยีนนักศึกษา รถสวัสดกิาร ห้องออกก าลังกาย ร้านอาหาร งานอนามัยและสุขภาพ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ต่างๆ และองค์ประกอบของชุมชน รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ในการท างานในชุมชน 
ตลอดจนเกิดทักษะในการศึกษาชุมชน โดยมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาท าหน้าที่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้ให้ความรู้ แนวคิด ข้อปฏิบัติ และวิธีการต่างๆ อบรมให้
ความรู้ส าหรับการศึกษาชุมชนและกระบวนการท างานในชุมชนให้แก่นักศึกษา         
การเตรียมความพร้อมและตกลงรายละเอียดต่างๆ กับนักศึกษา ให้ค าปรึกษาในการท า
รูปแบบบทความผลการศึกษา และเทคนิคการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอแนะน าชุมชน 
แลกเปลี่ยนความรู้และน าเสนอผลงาน โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ได้แก่ 
1.การอบรมให้ความรู้ในการศึกษาชุมชน 2.การสัมมนาเปิดวิชา 3.การจัดการเรียนการ
สอนและให้ค าปรึกษาในการท ารูปแบบบทความผลการศึกษา และ 4.การสัมมนาปิด
วิชา  (เอกสารอ้างอิง 5.1-23-24) 
                  2.3 การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานรายวิชา สส.502              
ฝึกประสบการณ์ ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563             
โดยโครงการอบรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมทักษะในด้านต่าง ๆ ที่คาดว่า
นักศึกษาจ าเป็นต้องใช้ในระหว่างฝึกงาน (เอกสารอ้างอิง 5.1-25-31) 

        ทั้ งนี้ รายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ                 
เป็นรายวิชาที่มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาฝึกทักษะการปฏิบัติงานในองค์กร เรียนรู้การ
สร้างปฏิสัมพันธ์ การปรับตัวในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเพ่ือฝึกให้นักศึกษามี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ภายใต้กระบวนการด าเนินโครงการ
ซึ่งมีการจัดสัมมนาและจัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน 

        โดยมีแผนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับการฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ดังนี้ 

 1. รวบรวมข้อมูลความต้องการสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ จ าก
กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

 2. น าผลการส ารวจเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพ่ือ
พิจารณาจัดหลักสูตร 

 3. ด าเนินการจัดโครงการ 
 4. ประเมินผล โดยการประเมินผลหลังสิ้นสุดการจัดอบรม 
 5. น าผลประเมินรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
 6. การปรับปรุงแผนแนวทางส าหรับปีการศึกษา 2564 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค    

โควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
กระท รวงก าร อุดม ศึ กษ า วิ ท ย าศ าสตร์  วิ จั ย แล ะน วั ต ก รรม  ป ระกา ศ ให้
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาหยุดการด าเนินการด้านการเรียนการสอนทุกรูปแบบยกเว้น
การสอนแบบออนไลน์ และรายวิชาที่เป็นวิชาฝึกงานให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาปรับ
รูปแบบการฝึกงานเป็นรูปแบบการเรียนรู้อ่ืนที่เหมาะสม และเพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง จึงก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ภาค
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 โดยให้นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานได้ 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่  1 หน่วยงาน/องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รูปแบบที่  2 
หน่วยงาน/องค์กรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ศูนย์วิจัย ส านักหอสมุด และ
รูปแบบที่ 3 อาจารย์ในวิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งจ านวนอัตรา/คุณสมบัติ ในการรับ
นักศึกษาเข้าฝึกงานขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่าน ทั้งนี้ รูปแบบของการฝึกงาน/งานที่จะ
มอบหมายให้นักศึกษาท าขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งการด าเนินงานโครงการฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. การสัมมนาเปิดวิชาเพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการฝึกงาน 
2. การอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในรายวิชา สส.502 ผ่านทางออนไลน์ 
                - “Excel Level up” 
                - “Visual thinking” 
3. แนะน ารายละเอียดเพ่ือเตรียมความพร้อมรายวิชา สส.502 และแจ้งเกณฑ์

การให้คะแนนและก าหนดการต่างๆ    
              ผ่านทางออนไลน์ 
4. ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา สส.502 ฝึก

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 โดยให้นักศึกษา
สามารถเลือกฝึกงานได้ 3 รูปแบบ คือ  

รูปแบบท่ี 1 หน่วยงาน/องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
รูปแบบท่ี 2 หน่วยงาน/องค์กรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ศูนย์วิจัย 

ส านักหอสมุด  
รูปแบบท่ี 3 อาจารย์ในวิทยาลัยสหวิทยาการ ซึ่งจ านวนอัตรา/คุณสมบัติ 

ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่าน  
5. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามความคืบหน้าและพัฒนาการผ่านทางออนไลน์ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
6. สัมมนาปิดวิชา 
       2.4 โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 โครงการเพ่ือให้
นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในแผนการศึกษา ระเบียบข้อบังคับการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง และวิทยาลัยสหวิทยาการ การเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนแนวทางในการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการปลูกฝัง
จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ให้กับนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ส าหรับการ
จัดท าโครงการดังกล่าว (เอกสารอ้างอิง 5.1-32) 
 2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน  
     มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลากหลาย และเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักศึกษา ดังนี้ 
   1. ห้องสมุดในการศึกษาต าราค้นคว้า เอกสารและงานวิจัย นักศึกษาสามารถใช้
บริการได้ที่ห้องสมุดบุญชูตรีทองซึ่งเป็นห้องสมุดที่ทุกคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง จะใช้บริการร่วมกัน ในปัจจุบันห้องสมุดมีหนังสือให้บริการทั้งสิ้นจ านวน 
78,532 รายการ ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีจ านวน 100,026 รายการ 
เนื่องจากมีการตรวจเช็คและตัดรายการหนังสือที่ตัวเล่มมีการศูนย์หายออกไป  
(เอกสารอ้างอิง 5.1-33) 

รายการ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
1.วิทยานิพนธ์ 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 

นอกจากนี้  นักศึกษายังสามารถใช้บริการยืมหนังสือจากห้องสมุดอ่ืนๆ             
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีทรัพยากรรวมทั้งสิ้น โดยประมาณการที่ 860,462 
รายการ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย   

    2.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตส าหรับการค้นคว้า ศึกษา
ข้อมูลประกอบการเรียน โดยปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ให้บริการทั้งสิ้นจ านวน 492 เครื่อง 
จากจ านวน 492 เครื่อง ซึ่งมีจ านวนเท่ากับในปีการศึกษา 2562  
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(เอกสารอ้างอิง 5.1-33) 
    3. ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น เปิดให้บริการส าหรับเป็น
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน
และประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนและประเทศญี่ปุ่น อาทิ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น และเป็นแหล่งให้บริการ
วิช าการเกี่ ยวกับประชาคมอาเซีย นและประเทศญี่ ปุ่ น แก่ชุ มชนและสั งคม 
(เอกสารอ้างอิง 5.1-34) 
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการด าเนินการใน 2 ช่องทาง ได้แก่  
     3.1 การจัดส่งข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจฯ จากการส ารวจครั้งที่  1            
(ก่อนปิดภาค 1/2563)  ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และมีการติดตามประเมินผลด้วยการ
ส ารวจความ พึ งพอใจครั้ งที่  2  ซึ่ งด า เนิ นการในช่ ว งก่ อนปิ ดภ าค 2/256 3  
(เอกสารอ้างอิง 5.1-35-36) 
     3.2 การหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา ในกรณีของข้อเรียกร้องของ
นักศึกษาเรื่องการขยายเวลาให้บริการของห้องสมุดช่วงสอบ หลักสูตรได้มอบหมายให้
ผู้อ านวยการหลักสูตรหารือกับบรรณารักษ์ห้องสมุดเพ่ือพิจารณา เรื่องการขยายเวลา
ให้บริการ  ซึ่งห้องสมุดเห็นชอบให้ขยายเวลาให้บริการในช่วงสอบเป็น 8.30 -22.00 น. 
(เอกสารอ้างอิง 5.1-37-36) 
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจาก 
ผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

    เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาหยุดการด าเนินการด้านการเรียนการสอนทุกรูปแบบยกเว้น
การสอนแบบออนไลน์  จึงท าให้ไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา   

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1.อยากให้มีการช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงสถานการณ์ 
Covid-19 

พิ จารณ าโดยยึดหลั ก เกณ ฑ์ ตามน โยบายของ
มหาวิทยาลัยโดยในรอบปีที่ ผ่ านมาหลักสูตรฯ           
ได้ด าเนินการช่วยเหลือดังนี้ 
1.ทุนจ านวน 5,000 บาท (20ทุน) 
2.ทุนจ านวน 1,500 บาท (ส าหรับนักศึกษาที่
ลงทะเบียนรับทุนทุกคน) 
3.ทุน 2,000 บาท (คืนค่าเทอม ส าหรับนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนและจ่ายค่าเรียนเรียบร้อยแล้ว) 

2.อยากให้มีการจัดโครงการอื่นทดแทนโครงการศึกษา
นอกสถานที่ภายในประเทศและต่างประเทศเนื่องจาก
สถานการณ์ Covid-19 จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 

พิ จารณ าจั ด โครงการส่ ง เส ริมการ เรียน รู้ ด้ ว ย              
ต น เ อ ง : ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้  4  ทั ก ษ ะ 
( Technology,Business,Creative,and Lifestyle) 
และโครงการอบรมความรู้ด้านภาษา ผ่านระบบการ
เรียนออนไลน์ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ)  

กระบวนการประเมินใช้แบบสอบถามจากแบบสอบถามคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รุ่นปีการศึกษา 2562 โดยปรากฏผลดังนี้ 

จากการประเมินคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ              
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับคะแนนการประเมิน 
ความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตท้ัง 5 ด้าน สามารถอธิบายไดว้่าจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 116 คน 
โดยมีบัณฑิต ที่ได้รับการประเมินทั้งหมดจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ  25 คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 
เท่ากับ 4.33  โดยได้รับคะแนนการประเมินทั้ง 5 ด้าน ดังนี้  

ล าดับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คะแนนเฉล่ีย 
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.34 
2 ด้านความรู้ 4.39 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 4.28 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.41 
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.25 
6 ด้านจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 4.34 

 
 
กระบ วน ก ารป ระ เมิ น  ห ลั ก สู ต รป ระ เมิ น ผล โด ย ก ารส่ งแ บ บ สอบ ถาม คุ ณ ภ าพ ข องบั ณ ฑิ ต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2562 ให้กับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของบัณฑิตเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตและน ามาวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือน าเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณา
และวิเคราะห์เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. ควรเพิ่มทักษะความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับ
การท างานเบื้องต้น 

ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ส าหรับการท างานเบื้องต้น 

2. ควรเพิ่มทักษะการใช้ภาษา ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา 

 
 
 
 
 
 



                 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลยัสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2563                     140 

 

 

หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

-ด าเนินการยื่นเรื่อง
เส น อ เข้ า รั บ ก า ร
พิจารณาหลักสูตร
ฉบับปรับปรุงส าหรับ
ใช้ ใน ปี ก า รศึ ก ษ า 
2 5 6 5 ใ ห้ เ ส ร็ จ
สมบูรณ์ -ได้รับการ
อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร
ส า ห รั บ ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
หลักสูตรต่อไป 

พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ด า เนิ น ก า ร ได้ ส า เ ร็ จ            
โดยหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้กรรมการเห็นควร
ให้น าหลักสูตรไปปรับใช้ในปีการศึกษา 
2566  ซึ่ ง เป็ น รอบ ของการป รับ ป รุ ง
หลักสูตรครบรอบ 5 ปี  และเนื่องด้วย
รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยยังไม่
เสร็จสมบูรณ์จึงเกรงว่าหากปรับใช้ในปี
การศึ กษ า 2565 จะท าให้ ต้ อ งมี การ
ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2566        
อีกครั้งแบบกระทบโครงสร้าง   
 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
          1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
              นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนรายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ         
ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตร ดังนี้ 
1 วิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                       30 หน่วยกิต 

1.1 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 21 หน่วยกิต 
1.2 วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 9 หน่วยกิต 
2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า              90 หน่วยกิต 
2.1 วิชาบังคับ/วิชาเอก 45 หน่วยกิต 
     -วิชาบังคับภาษา 15 หน่วยกิต 
    -วิชาเอก 30 หน่วยกิต 
2.2 วิชาโท 30 หน่วยกิต 
2.3 วิชาฝึกประสบการณ์และการศึกษาอิสระ 15 หน่วยกิต 
3 วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                  6 หน่วยกิต 
รวม                                         126 หน่วยกิต 
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          2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

หลักสูตรได้มีการปรับเปลี่ยนดังนี้ 
1.ปรับโครงสร้างจ านวนหน่วยกิต 
2.ปรับสาขาวิชาเอกเป็นสาขาวิชาโท  
3.ปรับให้มีสหกิจศึกษา  
4.ปรับเนื้อหารายวิชาต่างๆให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
5.ปรับรูปแบบวิชาฝึกประสบการณ์และการศึกษาอิสระ ดังนี้ 

  - รูปแบบที่ 1 สามารถเลือกสถานที่การฝึกงานได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  - รูปแบบที่ 2 เลือกฝึกงานต่างประเทศ 

 - รูปแบบที่ 3 เลือกวิชาโท/วิชาโทเสรี 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการท าภาพอินโฟกราฟฟิค (Infographic picture) อย่างง่าย เพ่ือ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการสอน 

2.โครงการสัมมนาเรื่อง “การเพ่ิมสมรรถนะองค์กรในยุค New Normal : การพัฒนา
หลักสูตรและการวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ วิทยาลัยสหวิทยาการ” 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2564 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ 
-จัดท าเล่มหลักสูตรฉบับปรับปรุง
ส าหรับใช้ในปีการศึกษา 2566    
ให้เสร็จสมบูรณ์  

กรกฎาคม 2565 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร รายช่ือ ลายเซ็น วันที่ 

1 รศ.ดร.พิทยา  สุวคันธ์   
2 ผศ.ดร.กนกวรรณ  อู่ทองทรัพย์   

3 ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์  กาญจนฤกษ์   
4 ผศ.ดร.โขมสี  มีภักดี   
5 ผศ.ดร.วาสนา  ละอองปลิว   
6 รศ.ดร.ธีรภัท  ชัยพิพัฒน์   
7 ผศ.ดร.ศิวริน  เลิศภูษิต   
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เอกสารประกอบรายงาน                    
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ผศ.เพ็ญศิริ  พันพา   
9 ผศ.โอฬาร  รัตนภักดี   
10 ผศ.วัลลภ  ทองอ่อน   
11 รศ.ถิรวัฒน์  ตันทนิส   
12 อ.ชัยวุฒิ  บุญเอนก   



 

144 
 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2563 



 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ  ปีการศึกษา 2563 

ชื่อหลักสูตร 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     

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

    1.จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผ่าน     

2.คุณสมบัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน   

3.คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผ่าน  

4.คุณสมบัติอาจารย์ผูส้อน ผ่าน  

11.การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ผ่าน 

  
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1           ผ่าน   

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต               

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ ค่าเฉลี่ย 5 

  125.61 4.33 4.33 

  
29 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 100   68 81.93 4.10   

83 



 

ล าดับที ่ องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

หน่วยวัด คะแนน
เต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ ์2563 

ตัวต้ัง 

  

ผลลัพธ ์
ตัวหาร 

    เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่2           4.22   

    รวมคะแนน           8.43   

    จ านวนตัวบ่งช้ี           2.00   

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา               

  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 5       3.00   

  ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระดับ 5       3.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ระดับ 5       3.00   

    เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่3           3.00   

    รวมคะแนน           9.00   

    จ านวนตัวบ่งช้ี           3.00   

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์               

  ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ ระดับ 5       4   

  ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ ค่าเฉลี่ย 5       5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.1 ร้อยละอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 20   7 58.33 5.00   
12 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.2 ร้อยละอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทาง
วิชาการ  

ร้อยละ 60   11 91.67 5.00 
 
 

  
12 



 

ล าดับที ่ องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

หน่วยวัด คะแนน
เต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ ์2563 

ตัวต้ัง 

  

ผลลัพธ ์
ตัวหาร 

  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ ร้อยละ 20   8.4 70 5.00 

 

12 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย ์ ข้อ 5       4.00   

    เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่4           4.33   

    รวมคะแนน           13.00   

  จ านวนตัวบ่งช้ี      3.00  

องค์ประกอบท่ี 5 นักศึกษา               

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร   5       3   

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

  5       3   

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรยีน   5       3   
  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 100   12 100 5   

12 

    เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่5           3.50   

    รวมคะแนน           14.00   

    จ านวนตัวบ่งช้ี           4.00   



 

ล าดับที ่ องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

หน่วยวัด คะแนน
เต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ ์2563 

ตัวต้ัง 

  

ผลลัพธ ์
ตัวหาร 

 
  

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้               

  ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้    5       4   

    เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6           4.00   

    รวมคะแนน           4.00   

    จ านวนตัวบ่งช้ี           1.00   

    คะแนนองค์ 1           ผ่าน   

    คะแนนองค์ 2           4.22   

    คะแนนองค์ 3           3.00   

    คะแนนองค์ 4           4.33   

    คะแนนองค์ 5           3.50   

    คะแนนองค์ 6           4.00   

    รวมคะแนน (องค์ 2 - องค์ 6)           48.43   

    จ านวนตัวบ่งช้ี (องค์ 2 - องค์ 6)           13.00  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

        
 

3.73 
 

 



 

 
ป. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
 

องค์ประกอบ  

คะแนนการประเมินตัวบ่งชี้สกอ.  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลการประเมิน หมายเหตุ 

ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต รวม  

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน   ผ่าน   

2.1     4.33 4.33 คุณภาพดีมาก   

2.2     4.10 4.10 คุณภาพดีมาก   

              

รวมคะแนน 0.00 0.00 8.43 8.43     

จ านวนตัวบ่งช้ี 0.00 0.00 2.00 2.00     

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต - - 4.22 4.22 คุณภาพดีมาก   

3.1   3.00   3.00 คุณภาพปานกลาง   

3.2   3.00   3.00 คุณภาพปานกลาง   

3.3     3.00 3.00 คุณภาพปานกลาง   

              

รวมคะแนน 0.00 6.00 3.00 9.00     

จ านวนตัวบ่งช้ี 0.00 2.00 1.00 3.00     

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา - 3.00 3.00 3.00 คุณภาพปานกลาง   



 

องค์ประกอบ  

คะแนนการประเมินตัวบ่งชี้สกอ.  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลการประเมิน หมายเหตุ 

ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต รวม  

4.1   4.00   4.00 คุณภาพดี   

4.2 5.00     5.00 คุณภาพดีมาก   

4.3     4.00 4.00 คุณภาพดี   

              

รวมคะแนน 5.00 4.00 4.00 13.00     

จ านวนตัวบ่งช้ี 1.00 1.00 1.00 3.00     

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 5.00 4.00 4.00 4.33 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     

จ านวนตัวบ่งช้ี 0.00 3.00 1.00 4.00     

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

- 3.00 5.00 3.50 คุณภาพดี   

6.1   4.00   4.00 คุณภาพดี   

              



 

องค์ประกอบ  

คะแนนการประเมินตัวบ่งชี้สกอ.  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลการประเมิน หมายเหตุ 

ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต รวม  

รวมคะแนน 0.00 4.00 0.00 4.00     

จ านวนตัวบ่งช้ี 0.00 1.00 0.00 1.00     

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 4.00 - 4.00 คุณภาพดี   

รวมคะแนนประเมิน 5.00 23.00 20.43 48.43     

จ านวนตัวบ่งช้ี 1.00 7.00 5.00 13.00     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 3.29 4.09 3.73     

ผลการประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพดีมาก คุณภาพดี คุณภาพดีมาก คุณภาพดี     
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ภาคผนวก  
รายการเอกสารอา้งอิง  ตามหมวดใน  มคอ.7 

 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับตามมาตรฐานหลักสูตร   
(ตัวชี้วัด 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.) 
1-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)                           

ที่มีตราประทับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
1-02 ประวัติอาจารย์ผู้สอนภายใน 
1-03 ประวัติอาจารย์ผู้สอนภายนอก 
1-04 บันทึกขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2561 ) 

TQF-ข้ออื่น ๆ รายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกหลักสูตร 
 รายชื่ออาจารย์ใหม่ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศฯ 

 รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการพัฒนา 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา จากระบบภาวการณ์มีงานท าของ สกอ./มหาวิทยาลัย 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากระบบภาวการณ์มีงานท าของ สกอ./

มหาวิทยาลัย (แยกตามหลักสูตร) 
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รายการเอกสาร  หมวดที่ 2  อาจารย์ 
(องค์ประกอบท่ี 4) 

2.1 -  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวชี้วัด 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์) 
2.1-01 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
2.1-02 แผนผังแสดงขั้นตอนและกระบวนการรับอาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ 
2.1-03 แผนผังแสดงการด าเนินงานการรับสมัครอาจารย์ 
2.1-04 แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2.1-05 แผนผังแสดงขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.1-06 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
2.1-07 แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2.1-08 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2563 
2.1-09 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
2.1-10 ตารางแสดงต าแหนง่ทางวิชาการ วุฒิการศึกษา และผลงานวชิาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลังของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.1-11 ภาคผนวก ผลงานวชิาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
2.1-12 บันทึกเร่ืองขอมอบหมายภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
2.1-13 บันทึกเร่ืองขอมอบหมายภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
2.1-14 บันทึกเร่ืองขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์ในการเป็นผู้บรรยาย 
2.1-15 บันทึกแจ้งส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม 2564 
2.1-16 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2563 
2.1-17 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต า การเทียบเคียง และมาตรฐานภาระงาน

ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ. 2561 
2.1-18 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และร้อยละการ

เลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
2.1-19 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณค่าภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ. 2561 
2.1-20 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักฐานประกอบการค านวณค่า

ภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
2.1-21 บันทึก ศธ 0516.46/1315 ลงงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แจ้งเกณฑ์การประเมินทดลอง

ปฏิบัติงาน (อ.ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์) 
2.1-22 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการที่ 072/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คร้ังที่ 1 



                 

ภาคผนวก ประกอบการรายงาน  มคอ.7  หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563                                                  

 

 

2.1-23 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการที่ 139/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คร้ังที่ 2 

2.1-24 บันทึก อว 67.41/720 ลงงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เร่ือง ขอส่งผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

2.1-25 บันทึก อว 67.41/719 เรื่อง ขอส่งสัญญาจ้างและแจ้งผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

2.1-26 บันทึก อว 67.41/471 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เร่ือง แจ้งเกณฑ์การประเมินและวิธีการเพื่อต่อ
สัญญาจ้าง (อ.วราพา แซ่จึง) 

2.1-27 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการที่ 180/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

2.1-28 บันทึก อว 67.41/926 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เร่ือง การต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ 

2.1-29 บันทึก อว 67.41/927ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ 

2.1-30 รูปประชาสัมพันธ์ทางเวปไซด์แสดงความยินดีในการได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
2.1-31 รูปประชาสัมพันธ์ทาง Facebook แสดงความยินดีในการได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
2.1-32 รูปติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องคณะ แสดงความยินดีในการได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
2.1-33 แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2.1-34 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 

2564) 
2.1-35 สรุปผลพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) 
2.1-36 ตารางภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาเอกปีการศึกษา 2563 
2.1-37 ตารางงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2563 
2.1-38 บันทึกเร่ือง ขอแจ้งผลการประเมินการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2563 
2.1-39 บันทึกขอแจ้งผลการประเมินการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2563 
2.1-40 แผนผังกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ิ ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.1-41 ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ

สังคมศาสตร์ 
2.1-42 บันทึกเร่ือง ขอแจ้งรายวิชาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2563 
2.1-43 บันทึกเร่ือง ขอเชิญประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2563 
2.1-44 ผลการประมวลแบบประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
2.1-45 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เร่ืองหลักเกณฑ์การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร 
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2.1-46 ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

2.1-47 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ 
ประจ าปี 2564 

2.1-48 บันทึกเชิญ เร่ืองขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศแนะน าหลักสูตรและแบบมอบหมายภาระงาน 
2.1-49 ตารางสรุปผลพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 

2.2 คุณภาพอาจารย์ (ตัวชี้วัด 4.2 คุณภาพอาจารย์) 
2.2-01 ตารางสรุปคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
2.2-02 ผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวชี้วัด 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์) 
2.3-01 ตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการ

สังคมศาสตร์ 
2.3-02 ตารางสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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รายการเอกสาร  หมวดที่ 3  นักศึกษาและบัณฑิต   

(องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา และ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต)  
 

3.1  การรับนักศึกษา  (ตัวชี้วัด 3.1 การรับนักศึกษา) 
3.1-01 ค าสั่งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ

สังคมศาสตร์ 
3.1-02 แผนปฏิบัติงานรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
3.1-03 แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 

3.1-04 ค าสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

3.1-05 ประกาศโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

3.1-06 แบบประเมินแผนกลยุทธ์การรับเข้านักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสห
วิทยาการสังคมศาสตร์ 

3.1-07 ผลสรุปการประเมินกลยุทธ์การรับเข้านักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                  
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 

3.1-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมสาสตร์ 
3.1-09 แฟนเพจเฟสบุค แฟนเพจเฟสบุค  college of interdisciplinary studies, thammasat 

university และ www.cis.tu.ac.th 
3.1-10 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  

 
3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวชี้วัด 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) 
3.2 - 01 บันทึกข้อความเรื่องขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาในที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.2 - 02 ตาราง office hour ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสห

วิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
3.2 - 03 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

ประจ าปีการศึกษา 2563   
3.2 -  04 คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.2 -05 โครงการ GREAT SI TU : แนะแนวสาขาวิชาเอกท่ีใช่ สู่อาชีพที่ชอบ   
3.2 - 06 บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ อว.67.41(1)/555 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอ

แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฎิบัติสหวิทยาการ ภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2563 
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3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวชี้วัด 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) 
3.2-07 บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ อว.67.41(1)/1234 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา สส.500 ภาคนิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และ 
บันทึกวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ อว.67.41(1)/238 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา สส.500 ภาคนิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

3.2-08 บันทึกข้อความงานทะเบียนและวัดผล ส านักทะเบียนนักศึกษา เรื่องขอความร่วมมือตรวจสอบ
ความถูกต้องนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อไม่จดทะเบียนศึกษารายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาค 
1/2563 

3.2-09 บันทึกข้อความงานทะเบียนและวัดผล ส านักทะเบียนนักศึกษา เรื่องขอความร่วมมือตรวจสอบ
ความถูกต้องนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อไม่จดทะเบียนศึกษารายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาค 
2/2563 

3.2-10 บันทึกข้อความ วิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อไม่จดทะเบียน
ศึกษารายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2563 

3.2-11 บันทึกข้อความ วิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ถูกถอนชื่อไม่จดทะเบียน
ศึกษารายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 

3.2-12 โครงการคณบดีพบนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.2-13 Facebook Page ฝ่ายการนักศึกษาและฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ล าปาง 
3.2-14 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2563 
3.2-15 ผลการประเมินกระบวนการของระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาและแนะแนว

แก่นักศึกษาปริญญาตรี 
3.2.16 แผนการการปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา

ปริญญาตรี 
3.2-17 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ 
3.2-18 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 

2563 
3.2-19 แผนกลยุทธ์/แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายการนักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการ

สังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ปี การศึกษา 2563 
3.2-20 งบประมาณโครงการที่ขออนุมัติงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาปีงบประมาณ 

2563 และ 2564   
3.2-20 โครงการสัมนาคณะกรรมการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.2-21 โครงการวัฒนธรรมเกษตรอินทรีย์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
3.2-22 โครงการการการจัดการความรู้เกี่ยวกับลวดลายในพระวิหารของพม่า อ าเภอเมือง จังหวัด
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3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวชี้วัด 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) 
ล าปาง  

3.2-23 โครงการ GREAT SI TU สู่โลกการท างาน   
3.2-24 คู่มือ สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน     
3.2-25 คู่มือ สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ   
3.2-26 ก าหนดการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกงานรายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
3.2-27 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการเรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์พร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 ( COVID-19) ระลอกใหม่ (ทุนเท่าเทียม) 
3.2-28 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการเรื่อง ทุนช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
3.2-29 ประกาศเรื่อง ช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสห
วิทยาการสังคมศาสตร์ 

3.2-30 ผลประเมินการด าเนินโครงการตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการในปีการศึกษา 
2563   

3.2-31 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่องการจัดการความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.2-32 แผนการปรับปรุงการโครงการที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2563 และแผนการปรับปรุง
กระบวนการการด าเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา  (ตัวช้ีวัด 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  ) 
3.3 - 01 สถิติจ านวนนักศึกษา และบันทึกรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
3.3 – 02 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสห

วิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 

3.3 -03 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสห
วิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 

3.3 – 04 ใบค าร้องนักศึกษา (การจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2563) 
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3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา  (ตัวช้ีวัด 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  ) 
3.3 – 05 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         

สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ครั้งที่......... (วาระท่ี.......เรื่อง ตารางบรรยายปีการศึกษา 2563) 
3.3 – 06 ใบค าร้องนักศึกษา (ขอสอบนอกตาราง ภาคเรียนที่ 2/2563) 
3.3 - 07 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ ............. 

 
 

รายการเอกสาร  หมวดที่ 4   ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

(องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน) 
 

4.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวชี้วัด 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร) 
4.1-01 แผนผังระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุง

หลักสูตร 
4.1-02 บันทึกเรื่อง GREATS/แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 12 
4.1-03 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 166/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
4.1-04 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา         

ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 

4.1-05 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา      
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  ประจ าปีการศึกษา 2563 

4.1-06 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรและ                   
การด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปางประจ าปีการศึกษา 2563 

4.1-07 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรและการ
ด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัย   
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปางประจ าปีการศึกษา 2563 

4.1–08 โครงการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เฉพาะ
กลุ่มนักศึกษา ศิษย์เก่าและคณาจารย์” 

4.1–09 สรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เฉพาะกลุ่มนักศึกษา ศิษย์เก่าและคณาจารย์” 

4.1–10 บันทึกแจ้งผลการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน



                 

ภาคผนวก ประกอบการรายงาน  มคอ.7  หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563                                                  

 

 

เสีย เฉพาะกลุ่มนักศึกษา ศิษย์เก่าและคณาจารย์”) 
4.1–11 ก าหนดการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกงานรายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
4.1–12 ตารางอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในการศึกษาชุมชนรายวิชา สส. 501 กระบวนการท างาน

ในชุมชน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
4.1–13 แผนผังขั้นตอนการเสนอปรับปรุงหลักสูตร 

4.1–14 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 185/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรของวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

4.1–15 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 049/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4.1–16 สรุปรายงานการประชุมปรับปรุงหลักสูตร ส าหรับใช้ในปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1-7 

4.1–17 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 049/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4.1–18 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 017/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมปรับปรุงหลักสูตร     
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4.1–19 โครงการประชุมวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2564 

4.1–20 รายงานสรุปผลการประชุมวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2564 

4.1–21 โครงการสัมมนา เรื่อง “การเพ่ิมสมรรถนะองค์กรในยุค New Normal  
: การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ วิทยาลัยสหวิทยาการ” 

4.1–22 รายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มสมรรถนะองค์กรในยุค New Normal  
: การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ วิทยาลัยสหวิทยาการ”  

4.1–23 หนังสือประชุมหารือ เรื่อง แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 

4.1–24 สรุปผลการประชุมหารือ เรื่อง แผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 

4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
(ตัวช้ีวัด 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
4.2-01 บันทึกขอส่งแบบส ารวจการเชิญวิทยากร ปีการศึกษา 2563 

4.2-02 บันทึกขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์เป็นผู้บรรยายรายวิชา สส.207 หลักนิติธรรม
และกฎหมายเบื้องต้น และ สส.444 การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์ 
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4.2-03 บันทึกเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2563 

4.2-04 บันทึกมอบหมายภาระงานสอนอาจารย์ใหม่ 

4.2-05 รายงานการประชุมคณาจารย์ประจ าเดือน............ 2563 (วาระที่.........การพิจารณาภาระ
งานสอนของคณาจารย์ประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ล าปาง) 

4.2–06 บันทึกขอมอบหมายภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

4.2–07 บันทึกขอมอบหมายภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

4.2–08 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา        
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ครั้งที ่2/2563 (เรื่อง ตารางบรรยายปีการศึกษา 2563) 

4.2–09 บันทึกขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายรายวิชา สส.444 การพัฒนาและการจัดการ      
โลจิสติกส์ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

4.2–10 บันทึกขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายรายวิชา สส.207 หลักนิติธรรมและกฎหมาย
เบื้องต้น ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

4.2–11 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ครั้งที ่2/2563 (เรื่อง ตารางบรรยายปีการศึกษา 2563) 

4.2–12 บันทึกเรียนเชิญบรรยายรายวิชา สส.443 จีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้          
(รศ.ดร.จุฬาพร เอ้ือรักสกุล) 

4.2-13 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 6/2563 (เรื่อง การประเมินกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงพัฒนา) 

4.2–14 ตัวอย่างใบค าร้องของนักศึกษา  

4.2–15 ตารางสรุปผลประเมินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 

4.2–16 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 (เรื่อง ผู้สอนรายวิชา            
สส.444 การพัฒนาและการจัดการโลจิสติกส์ 

4.2–17 บันทึกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดท า มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในระบบ TQF Online 
ของมหาวิทยาลัย 

4.2–18 บันทึกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดท า มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2/2563 ในระบบ TQF Online 
ของมหาวิทยาลัย 

4.2–19 บันทึกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดท า มคอ.4 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ในระบบ TQF 
Online ของมหาวิทยาลัย 

4.2–20 แผนผังกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4.2–21 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา        
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ครั้งที ่2/2563 (เรื่อง ตารางบรรยายปีการศึกษา 2563) 

4.2–22 สรุปผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกปีการศึกษา 2563 

4.2–23 สรุปโครงการศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2563 

4.2–24 ใบค าร้องนักศึกษา  

4.2-25 ร่างประกาศตารางสอบ 
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4.2-26 บันทึกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 

4.2-27 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา        
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ครั้งที ่2/2563 (เรื่อง ตารางบรรยายปีการศึกษา 2563) 

4.2–28 บันทึกเรื่อง ขอส่งตารางบรรยายภาคเรียนที่ 1/2563 
4.2–29 บันทึกเรื่อง ขอส่งตารางบรรยายภาคเรียนที่ 2/2563 
4.2–30 บันทึกเรื่อง ขอส่งรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 
4.2-31 บันทึกเรื่อง ขอส่งรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 
4.2–32 เค้าโครงการบรรยายทุกวิชา   
4.2–33 เค้าโครงการบรรยายวิชา สส.211 ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศาสตร์, สส.212 ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร, สส.209 การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์  
4.2-34 ข้อสอบวิชาวิชา สส.211 ภาษาอังกฤษส าหรับสังคมศาสตร์, สส.212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร, สส.209 การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์  
4.2-35 โครงการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ รายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

4.2-36 คู่มือฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ รายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ

สหวิทยาการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

4.2–37 โครงการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชา สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน ภาคฤดูร้อน              
ปีการศึกษา 2563 

4.2-38 ตารางการอบรมความรู้ส าหรับการศึกษาชุมชนและกระบวนการท างานในชุมชนรายวิชา    
สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

4.2–39 บันทึกเรื่อง ขอให้ส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563  
4.2–40 บันทึกเรื่อง ขอให้ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 
4.2–41 บันทึกเรื่อง ก าหนดส่งผลสอบไล่รายวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผลบังคับใช้

นับตั้งแต่ภาค 2/2561 เป็นต้นไป 
4.2–42 บันทึกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งผลสอบไล่ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ 

1/2563 ภายในเวลาที่ก าหนด  
4.2-43 บันทึกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งผลสอบไล่ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาท่ี 

2/2563 ภายในเวลาที่ก าหนด  
4.2–44 บันทึกเรื่อง ขอแจ้งก าหนดการเก็บแบบประเมินการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 
4.2–45 บันทึกเรื่อง ขอแจ้งก าหนดการเก็บแบบประเมินการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563  
4.2–46 รายงานการประมวลผลแบบประเมินการสอนคณาจารย์และวิทยากรบรรยายพิเศษ            

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
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4.2-47 รายงานการประมวลผลแบบประเมินการสอนคณาจารย์และวิทยากรบรรยายพิเศษ             
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

4.2-48 แบบฟอร์มการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน 
4.2–49 บันทึกแจ้งผลประเมิน 
4.2-50 บันทึกเรื่อง ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงการเรียน การสอน ปีการศึกษา 2563 
4.2–51 แบบฟอร์มการทบทวนผลการสอนและการน าผลประเมินไปปรับปรุง 
4.2-52 บันทึกเรื่อง ขอส่งแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563         
4.2-53 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4.2-54 โครงการแนะน าเทคนิคพิชิตข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับต้น (2)  
4.2-55 โครงการแนะน าเทคนิคพิชิตข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับกลาง (3)         

ส่วนการฟัง 
4.2-56 โครงการแนะน าเทคนิคพิชิตข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับกลาง (4)         

ส่วนไวยากรณ์และการอ่าน 
4.2–57 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปี 2563  
4.2-58 ก าหนดการอบรมเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน รายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
4.2-59 ตารางอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในการศึกษาชุมชน รายวิชา สส.501 กระบวนการท างาน

ในชุมชน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
4.2-60 เค้าโครงการบรรยายวิชา สส.372(61)ภาษาจีนเพ่ือการสมัครงาน  
4.2–61 เล่มวิจัย เรื่อง คุณค่าของภูมินามหมู่บ้านในจังหวัดน่าน 

4.2–62 มคอ.3 รายวิชา สส.351 คติชนวิทยา 

4.2–63 Powerpoint (เอกสารประกอบการสอน) 

4.2–64 โครงการ “วัฒนธรรมนาอินทรีย์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” 

4.2–65 โครงการ “การจัดการความรู้เกี่ยวกับลวดลายภายในพระวิหารของพม่า อ าเภอเมือง จังหวัด

ล าปาง” 

4.2–66 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่รายวิชา สส.451การจัดการประวัติศาสตร์และโบราณคดี

ชุมชน 

4.2–67 เค้าโครงการบรรยาย รายวิชา สส.453 อุตสาหกรรมวัฒนธรรม 

4.2–68 ภาพถ่ายงานจัดแสดงผลงาน รายวิชา สส.453 อุตสาหกรรมวัฒนธรรม 

4.2–69 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3  การประเมินผู้เรียน  (ตัวชี้วัด 5.3 การประเมินผู้เรียน  ) 
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4.3-01 บันทึกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดท า มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในระบบ TQF Online 
ของมหาวิทยาลัย 

4.3-02 บันทึกเรื่อง ติดตามการจัดท า มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในระบบ TQF Online ของ
มหาวิทยาลัย 

4.3-03 บันทึกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดท า มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2/2563 ในระบบ TQF Online 
ของมหาวิทยาลัย 

4.3-04 บันทึกเรื่อง ติดตามการจัดท า มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2/2563 ในระบบ TQF Online ของ
มหาวิทยาลัย 

4.3-05 บันทึกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดท า มคอ.4 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในระบบ TQF 
Online ของมหาวิทยาลัย 

4.3-06 บันทึกเรื่อง ติดตามการจัดท า มคอ.4 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในระบบ TQF Online 
ของมหาวิทยาลัย 

4.3-07 บันทึกเรื่อง ขอส่งตารางบรรยาย ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
4.3-08 บันทึกเรื่อง ขอส่งตารางบรรยาย ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
4.3-09 เค้าโครงการบรรยายรายวิชา ปีการศึกษา 2563 
4.3-10 สรุปการกระจายเกรด ปีการศึกษา 2563 
4.3-11 ตารางสรุปรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
4.3-12 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
4.3-13 บันทึกเรื่อง ขอแจ้งรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2563 
4.3-14 บันทึกเรื่อง ขอเชิญประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2563 
4.3–15 รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
4.3–16 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 6/2563 (เรื่อง การประเมินกระบวนการ

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) 
4.3-17 บันทึกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดท า มคอ.5ภาคเรียนที่ 1/2563 ในระบบ TQF Online 

ของมหาวิทยาลัย 
4.3-18 บันทึกเรื่อง ติดตามการจัดท า มคอ.5ภาคเรียนที่ 1/2563 ในระบบ TQF Online               

ของมหาวิทยาลัย 
4.3–19 บันทึกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดท า มคอ.5ภาคเรียนที่ 2/2563 ในระบบ TQF Online 

ของมหาวิทยาลัย 
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4.3–20 บันทึกเรื่อง ติดตามการจัดท า มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2/2563 ในระบบ TQF Online                
ของมหาวิทยาลัย 

4.3–21 บันทึกเรื่อง ขอส่งรายชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวชี้วัดระดับ
หลักสูตร และขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดท ารายงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

4.3–22 บันทึกเรื่อง ขอส่งรายชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวชี้วัดระดับ
หลักสูตร และขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดท ารายงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

4.3–23 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ครั้งที่ 5/2563 (เรื่อง การประเมินกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)     

4.3-24 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าเดือนมีนาคม 2564 (เรื่อง การจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6) 
4.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF  
(ตัวชี้วัด 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF) 
4.4-01 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.4-02 รายงานการประชุมคณาจารย์ประจ าเดือนกันยายน 2562 
4.4–03 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2561 
4.4–04 (ร่าง)หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2566 
4.4–05 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
4.4–06 รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
4.4–07 ตารางสรุปอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และน าเสนอผลงานวิชาการ

ในประเทศและต่างประเทศ   
4.4–08 ตารางสรุปบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าร่วมประชุม อบรมในประเทศและต่างประเทศ         
4.4–09 ผลสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ

สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
4.4–10 ตารางสรุปผลส ารวจคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รุ่นปีการศึกษา 2561 
 

4.4-11 ตารางสรุปผลคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2561             
โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ระดับหลักสูตร และคุณสมบัติ 



                 

ภาคผนวก ประกอบการรายงาน  มคอ.7  หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563                                                  

 

 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
(องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

 

5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวช้ีวัด 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 
5.1-01 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่2/2563 

(เรื่อง กลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด)  
5.1-02 บันทึกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อหนังสือและสื่อต่างๆ ปีการศึกษา 2563 

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 
5.1-03 บันทึกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อหนังสือและสื่อต่างๆ ปีการศึกษา 2563            

(อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
5.1-04 บันทึกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อหนังสือและสื่อต่างๆ ปีการศึกษา 2563   

(ประธานชั้นปี) 
5.1-05 บันทึกเรื่อง ขอแจ้งรายชื่อหนังสือและสื่อต่างๆ ปีการศึกษา 2563  
5.1-06 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563 (เรื่อง การส ารวจรายชื่อหนังสือ

ที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อ และผลการจัดซื้อหนังสือของห้องสมุด ครั้งที่ 1) 
5.1–07 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2563  

(เรื่อง ผลการจัดซื้อหนังสือของห้องสมุด ครั้งที่ 2 ) 
5.1–08 บันทึกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อหนังสือ/เอกสารประกอบการสอน (รูปแบบ

ดิจิทัล) ส าหรับใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (อาจารย์ผู้สอน) 
5.1–09 บันทึกเรื่อง ขอแจ้งรายชื่อหนังสือ/เอกสารประกอบการสอน (รูปแบบดิจิทัล)  ส าหรับใช้ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
5.1–10 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 4/2563 (เรื่อง การส ารวจรายชื่อหนังสือ/

เอกสารประกอบการสอน (รูปแบบดิจิทัล) และผลการจัดเตรียมหนังสือ/เอกสาร
ประกอบการสอน (รูปแบบดิจิทัล) ส าหรับใช้ในปีการศึกษา 2563 

5.1–11 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 5/2563 (เรื่อง การประเมิน  “กลไกการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563”) 
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5.1–12 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 2/2563 (เรื่อง การพิจารณาการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อ่ืน ๆ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์         
ปีการศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง) 

5.1–13 บันทึกเรื่อง ขอแจ้งก าหนดการเก็บแบบส ารวจความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืน 
ๆ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

5.1–14 บันทึกเรื่อง ขอแจ้งก าหนดการเก็บแบบส ารวจความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืน 
ๆ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (ประธานชั้นปี) 

5.1–15 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2563 (เรื่อง การส ารวจความพึงพอใจ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษา) 

5.1–16 บันทึกเรื่อง ขอแจ้งผลการส ารวจความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืน ๆ ปีการศึกษา 
2563 ครั้งที่ 1 

5.1–17 บันทึกเรื่อง ขอแจ้งก าหนดการเก็บแบบส ารวจความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้             
อ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

5.1–18 บันทึกเรื่อง ขอแจ้งก าหนดการเก็บแบบส ารวจความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้          
อ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (ประธานชั้นปี) 

5.1–19 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่  5/2563 (เรื่อง การประเมิน “กลไกการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อ่ืน ๆ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563”) 

5.1–20 บันทึกเรื่อง ขอส่งตารางบรรยายภาคเรียนที่ 1/2563 
5.1–21 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 5/2563 (เรื่อง ผลด าเนินการโครงการ

ศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2563) 
5.1–22 ผลสรุปโครงการทัศนศึกษารายวิชาต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษา 2563 
5.1–23 โครงการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชา สส.501 กระบวนการท างานในชุมชน ปีการศึกษา 2563 
5.1–24 ตารางอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในการศึกษาชุมชน รายวิชา สส. 501 กระบวนการท างาน

ในชุมชน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
5.1–25 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่. .....(วาระที่ 4.1 แผนการจัดการสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2563) 
5.1–26 แบบส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ        

สหวิทยาการ  
5.1–27 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่. ......(วาระที่ 4.3 ผลการส ารวจความ

ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ          
ปีการศึกษา 2563) 
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5.1–28 ก าหนดการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน รายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563 

5.1–29 คู่มือโครงการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ สหวิทยาการ รายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

5.1–30 แบบประเมินการอบรมเตรียมความพร้อมในการฝึกงานรายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

5.1–31 สรุปผลประเมินการอบรมเตรียมความพร้อมในการฝึกงานรายวิชา สส.502 ฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

5.1–32 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           
ศูนย์ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2563 

5.1–33 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 5/2563   
(เรื่อง จ านวนทรัพยากรห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563) 

5.1–34 รูปภาพประกอบ ห้องสมุดบุญชูตรีทอง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น 

5.1–35 บันทึกเรื่อง ขอแจ้งผลการส ารวจความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ ปีการศึกษา 
2563 ครั้งที่ 1 

5.1–36 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 5/2563        
(เรื่อง ประเมินผลความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนักศึกษา) 

5.1–37 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 4/2563        
 (เรื่อง ผลการหารือเรื่องการขยายเวลาเปิดบริการห้องสมุดช่วงสอบ) 

5.1–38 โปสเตอร์การขยายเวลาให้บริการของห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค 
5.1–39 โปสเตอร์การขยายเวลาให้บริการของห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค 

 
 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน (ไม่มี) 

 
หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร (ไม่มี) 
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