รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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รายงานการประเมินคุณภาพ
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วันที่ 10 - 11 เมษยายน 2556
ณ.หอง 3109 อาคารเรียนรวม 5 ชัน้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลาํ ปาง
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ผูชวยเลขานุการ
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2 บทนํา
2.1 วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพ
1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ วิทยาลัยสหวิทยาการ ตาม
องคประกอบ และตัวบงชีค้ ณ
ุ ภาพของหนวยงาน และของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อติดตามผลการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานของ วิทยาลัยสหวิทยาการ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554
3. เพื่อให วิทยาลัยสหวิทยาการ นําผลจากการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงาน
2.2 เกณฑการประเมินคุณภาพ
2.2.1

กําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมิน ตัวบงชี้เปน

5 ระดับ มีคะแนนตัง้ แต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด
กรณีที่ไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน
2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณ อยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนน
ระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูป
รอยละหรือคาเฉลี่ย ) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือ
คาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว
2.2.2 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตัง้ แต 1 ถึง 5 กรณีที่ไมดําเนินการใด ๆ
หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
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2.3 ขอมูลพื้นฐานของวิทยาลัยสหวิทยาการ
2.3.1 ประวัตคิ วามเปนมา
วิทยาลัยสหวิทยาการ กอตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยมีการรวมโครงการศึกษา 3 โครงการคือ โครงการ
ศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา และ
โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ
ในอดีตโครงการศึกษาทั้ง 3 โครงการฯ ไดแยกกันอยูอยางเอกเทศกลาวคือ โครงการศึกษาศิลปศาสตร
บัณฑิต สหวิทยาการสังคมศาสตร เปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2542 ในรูปโครงการปกติ โดยอยูภายใต
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ในระยะแรก ตอมาไดมีการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการขึ้นที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงไดนําโครงการนี้เขามาสังกัดในป 2546
สําหรับโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา เดิมอยูภายใตการดําเนินงานของ 2 หนวยงาน
คือ สํานักบัณฑิตอาสาสมัครและโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา และไดเริ่มเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา
2544 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยดําเนินการในรูปโครงการพิเศษ และมีการหยุดรับนักศึกษา
ตั้งแตป 2551-2555 แตปจจุบันวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนจากโครงการพิเศษเปน
โครงการปกติ (แบบเรียนนอกเวลาราชการ)และมีการปรับหลักสูตรตาม มคอ.2 แลวเปลี่ยนชื่อสาขาในหลักสูตร
ใหมเปน สาขาวิชาสตรี เพศสถานะและเพศวิถีศึกษา โดยมีการเตรียมเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2556 และ
ยังคงดูแลนักศึกษาคงเหลือรุนปการศึกษา 2550 ที่กําลังจะหมดสภาพการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2556 นี้
สวนโครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ เดิมอยูภายใตบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งตอมาไดเปลี่ยนสถานภาพ
เปนสํานักงานบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหเปดการ
เรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2542 แตโครงการฯ ไดเริ่มรับนักศึกษารุนแรกเขาศึกษาในปการศึกษา 2543 ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยในระยะแรกดําเนินการในรูปโครงการพิเศษ ตอมามหาวิทยาลัยฯ ได
ปรับเปลี่ยนใหเปนโครงการปกติ ตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 เปนตนมา
2.3.2 ปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน
 ปรัชญา
วิทยาลัยสหวิทยาการเปนหนวยงานที่ดําเนินการเรียนการสอน การคนควาวิจัย การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการใหบริการทางวิชาการ โดยบูรณาการความรูดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและ
วิทยาศาสตร เพื่อทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคม และสามารถสรางแนวทางการปองกัน แกไขปญหาและ
พัฒนาสังคมได โดยมุงพัฒนาใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งในประเทศและในระดับสากล วิทยาลัยฯจัดการ
เรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร (มธ. ศูนยลําปาง)
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา
(มธ.ทาพระจันทร)
เปลี่ยนชื่อสาขาใหม สาขาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษาที่จะใชปการศึกษา 2556
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาสหวิทยาการ
(มธ.ทาพระจันทร)
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โดยแตละหลักสูตรมีปรัชญาดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร ที่เนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมี
ศักยภาพในเชิงสหวิทยาการออกไปรับใชประชาชนและสังคม ตลอดจนการสรางองคความรูที่มีลักษณะสห
วิทยาการใหเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา มุงศึกษาวิเคราะห สถานภาพและบทบาทดาน
เศรษฐกิจสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของสตรี ตลอดจนสงเสริมความเคารพตอศักดิ์ศรีที่เสมอภาคเทาเทียม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ สาขาวิชาสหวิทยาการมุงสรางองคความรูทางวิชาการ
ระดับสูง ผลิตนักวิชาการที่มีความรูในศาสตรหลายแขนง ใหเปนผูที่สามารถบูรณาการองคความรูที่เปนสห
วิทยาการในการทําความเขาใจ วิเคราะห วิพากษปรากฏการณทางสังคมได อีกทั้งยังมุงผลิตนักวิชาการที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีสวนในการสรางทางเลือกหรือหาทางออกใหแกสังคม
 ปณิธาน
1. มุงพัฒนาใหวิทยาลัยสหวิทยาการมีความเปนเลิศทางดานการศึกษาเชิงสหวิทยาการ
2. มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูทางวิชาการ มีคุณธรรม และเปนผูที่มีจิตสํานึกสาธารณะ และรับผิดชอบ
ตอสังคม
 วิสัยทัศน
เปนสถาบันการศึกษา คนควาและวิจัย เพื่อการสรางสรรคองคความรูเชิงสหวิทยาการชั้นนําของประเทศ
และสอดคลองกับความตองการของสังคม
 วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรูเชิงสหวิทยาการ มีความเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตและรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งสามารถนําเอา
องคความรูในลักษณะสหวิทยาการไปใชในการคนควาวิจัยและประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ใหเปนชุมชนวิจัยเชิงสหวิทยาการของนักศึกษา คณาจารยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และบุคลากรจากนานาประเทศที่มีความสนใจการศึกษาแบบบูรณาการ
3. เพื่อใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการเผยแพรความรูที่เปนผลจากการวิจัยของคณาจารย นักศึกษา
รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรูกับสังคมภายนอกเพื่อใหเกิดการเรียนรูจากแหลงตางๆ ที่หลากหลาย
4. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นและปรับใชวิทยาการสมัยใหม เพื่อ
พัฒนาความมั่นคงของมนุษยและสังคม
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 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูเชิงสหวิทยาการ
2. สรางชุมชนวิจัยเชิงสหวิทยาการ ใหเปนแหลงรวบรวมเครือขายของผลงานวิจัย เพื่อบริการและ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชนในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
3. ใหบริการวิชาการที่บูรณาการดานการเรียนการสอน การวิจัยและวิชาการตางๆ เชิงสหวิทยาการแก
สังคม
4. เปนสถานบันรวมกับเครือขายในการนําดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาพื้นบานและความ
เปนประชาธิปไตย โดยบูรณาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา งานวิจัยและบริการเพื่อเผยแพรแกชุมชน
และสังคม
5. สรางระบบการจัดการ สรางโอกาสอยางมีคุณธรรมที่เทาเทียม พรอมกันสรางงาน สรางคนใหมีการ
พัฒนาเพื่อสนับสนุนและสงเสริมชุมชนและสังคม
2.3.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
โครงสรางการบริหารงาน
วิทยาลัยสหวิทยาการ เปนหนวยงานที่มีสถานะเทียบเทาคณะและเปนหนวยงานที่อยูภายใตการ
ควบคุมดูแล ของสํานักงานอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย การบริหารงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ ประกอบดวย
3 โครงการ คือ โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา และ
โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร
วิทยาลัยสหวิทยาการ มีคณบดีเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ตามแนวทางและนโยบาย
ที่คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ กําหนด มีรองคณบดีฝายบริหารและมีผูอํานวยการโครงการศึกษาของทั้ง 3
โครงการปฏิบัติหนาที่เปนรองคณบดีโดยตําแหนงเพื่อชวยบริหารงานของวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีสํานักงาน
เลขานุการวิทยาลัยทําหนาที่ดําเนินการในทางธุรการและประสานการดําเนินงานตางๆ ใหแกวิทยาลัย
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําโครงการ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ ประกอบดวย อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปน
ประธาน และกรรมการผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวนไมเกินหาคนเปนกรรมการ มีหนาทีว่ างนโยบายและแผนงานให
สอดคลองกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย กําหนดแนวทางการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแผนงานประจําปและงบประมาณ พิจารณาเสนอรางหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการประจําโครงการของแตละโครงการ ประกอบดวย ผูอํานวยการโครงการแตละโครงการ
เปนประธานและผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการมีหนาที่วางนโยบายและแผนงานใหโครงการฯ แตละโครงการปฏิบัติ
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ผังโครงสรางการบริหาร
วิทยาลัยสหวิทยาการ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ
o อธิการบดี
o คณบดี
o รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน
o รองคณบดีฝา ยวิชาการ
o ผูอํานวยการโครงการศึกษา 3 โครงการ
สํานักงานเลขานุการวิทยาลัย

โครงการศึกษาปริญญา
เอกสหวิทยาการ

โครงการศึกษาศิลปศาสตร
มหาบัณฑิตสตรีศึกษา

โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
สหวิทยาการสังคมศาสตร

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการฯ
คณะกรรมการประจําโครงการ

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการฯ
คณะกรรมการประจําโครงการ

ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการฯ
คณะกรรมการประจําโครงการ

สํานักงานโครงการ

สํานักงานโครงการ

สํานักงานโครงการ

สถานที่ : ทาพระจันทร

ทาพระจันทร

ศูนยลําปาง

2.3.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
หลักสูตร
ปจจุบันวิทยาลัยฯ มีการเรียนการสอน 3

ระดับ คือ

1. การศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร มี 4 วิชาเอก คือ
1) สหวิทยาการจีนศึกษา
2
) สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงศึกษา
3)
สหวิทยาการการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม
4) สหวิทยาการการจัดการการทองเที่ยวและบริการ

7

2. การศึกษาในระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา
3. การศึกษาในระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ
2.3.5 จํานวนนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ใน
ปการศึกษา 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการมีนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปจํานวน 568 คน และมีผูสําเร็จ
การศึกษาทุกระดับทุกหลักสูตรรวมจํานวน 101 คน ตามตารางดังนี้
จํานวนนักศึกษาและผูส าํ เร็จการศึกษาปการศึกษา 2555
ระดับ

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

นักศึกษาทุกชั้นป
จํานวน
รอยละ
504
88.73
19
3.35
45
7.92
568
100

สําเร็จการศึกษา
จํานวน
รอยละ
100
99.00
0
1
1.00
101
100

2.3.6 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการมีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 42 คน โดยแบงเปนสายวิชาการ
(อาจารยประจํา) จํานวน 24 คน (ลาศึกษาตอจํานวน 4 คน ปฏิบัติงานจริงจํานวน 20 คน) และบุคลากรสาย
สนับสนุนจํานวน 20 คน ดังนี้
บุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ ปการศึกษา 2555 : แบงตามตําแหนงงาน
ประเภท
บุคลากร

โครงการ โครงการระดับ โครงการระดับ สํานักงาน
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา เลขานุการ ฯ

ตําแหนง
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
สาย
วิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
สาย
สนับสนุน นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานสถานที่
รวม

1
4
15
2
5
2
29

4
4

3
5
1
2
11

รวม
1
4
19
5
10
3
2
44
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บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 24 คน เปนอาจารยประจําโครงการปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร 20 คน ปฏิบัติงานจริง 16 คน ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 4 คน และเปนอาจารยประจําโครงการ
ปริญญาโท สาขาสตรีศึกษา 2 คน และอาจารยประจําวิทยาลัยฯ เพิ่ม 2 คน ทั้งนี้ ไมมีอาจารยประจํา โครงการ
ปริญญาเอก
นอกจากนี้ ไดมีสัญญาจางลูกจางชาวตางประเทศ 1 คน คือ Mr.George William Gibson เพื่อมาชวย
สอนเสริมทักษะทางดานภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษาในโครงการปริญญาตรี
สวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 20 คน แบงสายสนับสนุนวิชาการ 18 คน และพนักงานสถานที่ 2
คน โดยสายวิชาการมีตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 คน นักวิชาการศึกษา 10 คน นักวิชาการเงินและบัญชี 3
คน
บุคลากรสายวิชาการมีทั้งหมด 24 คน แบงเปนวุฒปิ ริญญาเอก 7 คน วุฒปิ ริญญาโท 17 คน สวนบุคลากร
สายสนับสนุนทั้งหมด 20 คน แบงเปนวุฒปิ ริญญาโท 3 คน วุฒปิ ริญญาตรี 15 คน และต่ํากวาวุฒิปริญญาตรี 2 คน
2.3.7 งบประมาณ และอาคารสถานที่
ปงบประมาณ 2555 วิทยาลัยสหวิทยาการ ไดรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ จากงบประมาณแผนดิน งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน รวม ทั้งสิ้น 33,999,896 บาท
จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 12,044,700 บาท และงบพิเศษ 19,267,000 บาท
2.3.8 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน
จากผลการดําเนินการดานวิชาการและผลการดําเนินงานของนักศึกษาดังกลาวขางตนแลว วิทยาลัยฯ ยังมี
คุณลักษณะเดนอีกหลายประการ ดังนี้
1. ดานการเรียนการสอน
1.1 โครงการปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ
1)
มีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ และผูเชี่ยวชาญภายนอกมา
พัฒนาการเรียน
การสอนและควบคุมวิทยานิพนธ โดยการบริหารงบประมาณเพื่อเปนคาตอบแทนเปนกรณีพิเศษ ซึ่งทําให โครงการ
ไมประสบปญหาขาดคณาจารยผูสอนหรือผูควบคุมวิทยานิพนธ นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสไดศึกษากับ
คณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาการโดยเฉพาะสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ที่มารวมกันผลิตดุษฎีบัณฑิต
2) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และทุน
โครงการเครือขายเชิงกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษามากที่สุดในสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และทุนอื่นๆ ใน
การสงเสริมการทําวิทยานิพนธ/ตีพิมพบทความ
2.1) นักศึกษาที่ไดรับทุนสงเสริมการทําวิทยานิพนธครั้งที่ 2/2554 มีจาํ นวน 3 คนๆ ละ 8,000
บาท จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนี้
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ลําดับ
ชื่อนักศึกษา
1
นายปุรินทร นาคสิงห
2
นายณัฐพล แสงอรุณ
3

นางสาวกนกวรรณ สุทธิพร

รุนที่
6
7
8

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ
การประกอบสรางตัวตนเกยในภาพยนตรไทย
ผลกระทบของการพัฒนาเมืองหลักตอความเหลื่อม
ล้ําระหวางภาค
การดํารงอยูของพุทธศาสนาแบบจารีตในประเทศ
ญี่ปุน : กรณีศกึ ษานิกายฌิงงน

2.2) ทุนสําหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย นักศึกษาที่ไดรับทุนสําหรับนักศึกษาขาดแคลน
ทุนทรัพยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ 2/2554 จํานวน 12,000 บาท คือ นายศรัณย จิระพงษสุวรรณ
นักศึกษารุนที่ 9
2.3) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ 2/2554 มีจาํ นวน 2 คน คนละ 3,500 บาท ดังนี้
ลําดับ
ชื่อนักศึกษา
1
นายสมคิด บุญลนเหลือ

2

นายณัฎฐชวัล โภคาพานิชวงษ

รุนที่
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ
6 หนวยงานใหความชวยเหลือของไทยกับการ
ชวยเหลือเพื่อพัฒนาประเทศเพื่อนบาน : การ
ออกแบบเชิงสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล
7 พลวัตร “ความเปนถิ่นที่” ในสังคมชายแดน :
การตอรองความหมายผานพื้นที่/ชุมชนทาง
ศาสนาของคนพลัดถิน่ จากประเทศพมาใน
จังหวัดระนอง

2.4) ทุนของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาโครงการปริญญาเอก สาขา สห
วิทยาการ คือ นางสาวอนินทร พุฒิโชติ ไดรับทุนการศึกษาในโครงการทุนพัฒนาอาจารยและบุคลกรสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป 2552
2.5) ทุนของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ โดยนักศึกษาโครงการปริญญาเอก สาขาสห
วิทยาการ ไดรับทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย) (สกอ.) ประจําป 2553-2555 มีจาํ นวน 3 ทุน คือ นายวศิน โกมุท นายองค บรรจุน
และนางสาวภัทรา โตะบุรินทร
3) หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกทําหัวขอวิทยานิพนธได
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา ทั้งยังสามารถเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักได
จากอาจารยทุกคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมจากอาจารยทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยและมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ
ปริญญาเอก

10

1.2 โครงการปริญญาโท สาขาสตรีศึกษา
ในปการศึกษา 2555 โครงการปริญญาโทไดหยุดรับนักศึกษา และปรับรูปแบบโครงการพิเศษเปน
โครงการปกติ โดยยังคงหลักสูตรเดิมที่มุงการศึกษาดานสถานภาพและบทบาทของสตรี ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ที่เนนสงเสริมความเสมอภาคและเคารพตอศักดิ์ศรีอยางเทาเทียมกัน โครงการ
ปริญญาโทไดรับคณาจารยผูมีความเชี่ยวชาญดานสตรีศึกษา 2 คน รวมทั้งไดเชิญคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ
มารวมสอน และรวมปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและมีรายวิชาศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น
โครงการฯ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ( TQF: HEd) พ.ศ.2552 ทั้งนี้ วิทยาลัยสหวิทยาการไดมีการแตงตั้งคณะทํางานพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีอาจารย ดร.สุกฤตยา จักรปง เปนประธานและแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งมี
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการเปนประธาน นอกจากนี้โครงการฯ ยังไดทําการประเมินหลักสูตรโดยการจัดทํา
แบบสอบถามจํานวน 3 ชุด โดยชุดที่ 1 ประเมินโดยนักศึกษา ชุดที่ 2 ประเมินโดยอาจารย/ผูบริหารโครงการ และ
ชุดที่ 3 ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/นายจาง/ผูบังคับบัญชา
1.3 โครงการปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร
โครงการปริญญาตรีจัดการเรียนการสอนในภาคเหนือ ซึ่งเปนภูมิภาคที่เหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอนใน 4 โปรแกรมวิชาเอก คือ 1.สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงศึกษา 2.สหวิทยาการการจัดการ
ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 3.สหวิทยาการจีนศึกษา และ 4.สหวิทยาการการจัดการการทองเที่ยวและ
บริการ ทําใหนักศึกษามีโอกาสศึกษาจาก ประสบการณจริงไดมาก และศึกษานอกสถานที่ เพื่อทําความเขาใจ
ปรากฏการณจริงของสังคมในรายวิชาตางๆ อาทิ
- โครงการ “ทัศนศึกษาดูงานประวัติศาสตรในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและจีน ”เปนสวนหนึ่ง ของ
รายววิชา สส.331 ประวัติศาสตรกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
- โครงการศึกษานอกสถานที่ “การพัฒนาสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน : กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติภู
เรือและเชียงคาน”
- โครงการทัศนศึกษาดานการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม ณ เมืองมรดกโลก“เว -ดานัง
-ฮอยอัน” ประเทศเวียดนาม สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม
- โครงการทัศนศึกษาเมืองมรดกโลก ดานัง-ฮอยอัน-เว ประเทศเวียดนามตอนกลาง ประวัติศาสตร
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สาขาวิชาเอก อาณาบริเวณศึกษาอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
นอกจากนี้หลักสูตรสหวิทยาการสังคมศาสตร ยังมีจุดเดนในดานรายวิชาฝกภาคปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทางดานการวิจัย การจัดการเรียนการสอนเพื่อประยุกตใชกับสถานการณจริงและกิจกรรมนักศึกษา มีดังนี้
1) รายวิชาฝกภาคปฏิบัติ
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร มีจุดเดนในเรื่องรายวิชาฝกภาคสนามในป
การศึกษา 2554 คือวิชา สส.381 ฝกประสบการณภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสฝกงานใน
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หนวยงาน/องคกร เชน กระทรวงการตางประเทศ ,กระทรวงวัฒนธรรม ,สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ , สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ
มหาชน),ศูนยภูมิภาควาดวยโบราณคดีและวิจิตรศิลป (สปาฟา) , สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (สพร.) (มิว
เซียมสยาม) บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ,ศูนยศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง สํานักงานสงออก
ภาคเหนือ จ.เชียงใหม ,สํานักงานพัฒนาชุมชน จ.แพร , การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนตน ซึ่งการฝกงานนั้น
นักศึกษาจะไดฝกทักษะการปฏิบัติงานในองคกร เรียนรูการสรางปฏิสัมพันธ การปรับตัวในการทํางานรวมกับ
บุคคลอื่น รวมทั้งมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย เรียนรูการแกไขปญหาเฉพาะหนา และสามารถ
ประยุกตใชความรูภาคทฤษฏี ควบคูไปกับการศึกษาคนควา วิเคราะห ประเด็นที่อยูในความสนใจของตนเองโดยใช
กระบวนการวิจยั
2) การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
โครงการศึกษาศิลปศาตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร มีกระบวนการเรียนการสอน
ตลอดจนรายวิชาตาง ๆ ที่สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของนักศึกษาในดานกระบวนการวิจัย ซึ่งสงผลให
นักศึกษาพัฒนาระบบความคิด และความสามารถในการคนควาหาความรูดวยตนเอง เชน วิชา สส.393
คอมพิวเตอรเพื่อการวิจัยและการทํางานทางสังคมศาสตร, สส.381 ฝกประสบการณภาคปฏิบัติสหวิทยาการสส.500
ภาคนิพนธ เปนตน นอกจากนี้ในรายวิชาตางๆ นักศึกษาไดฝกการคนควาและทํารายงานเชิงวิชาการอยางตอเนื่อง
3) การจัดการเรียนการสอนใหสามารถประยุกตใชกับสถานการณจริง
รายวิชาตางๆ ของโครงการฯ มีกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกใหนักศึกษาคิดวิเคราะหดวย
ตนเองและสามารถนําไปปฏิบัติใชกับสถานการณจริง เชน รายวิชา สส.393 การวิจัยเบื้องตน ซึ่งฝกทักษะดานการ
ใชงานโปรแกรม SPSS เพื่อใชในการประมวลผลและการเขียนรายงานทางการวิจัย วิชา สส.435 ภูมิศาสตรการ
ทองเที่ยวภาคเหนือ โดยรายวิชาออกแบบใหนักศึกษาเสนอโครงการในการสนับสนุนการจัดการทองเที่ยว จัดทํา
คูมือการทองเที่ยว โปรแกรมการทองเที่ยว จากกิจกรรมดังกลาวนักศึกษาสามารถนําความรูนั้นไปประยุกตใชใน
การเปนมัคคุเทศกได วิชา สส.315 การบริหารงานองคกร นักศึกษาไดเรียนรูแนวคิด ทฤษฎีองคกร การบริหาร
จัดการองคกร นักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชในรายวิชา สส.381 ฝกประสบการณภาคปฏิบัติสหวิทยาการ
นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงในองคกรที่เขาไปฝกงานและเกิดประโยชนตอนักศึกษาหลังจบการศึกษา
2. ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
โครงการปริญญาตรี ตั้งอยูทามกลางภูมิภาคที่มีความโดดเดนทางวัฒนธรรมทําใหงายตอการสงเสริม
กิจกรรมทางดานการอนุรกั ษศลิ ปวัฒนธรรม อีกทัง้ หนวยงานภายในจังหวัดใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมตามประเพณีตางๆ เชน งานประเพณีลองสะเปา งานสงกรานต ฯลฯ ดวย นอกจากนี้โครงการปริญญาตรียัง
มีการสงเสริมกิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง เชน นักศึกษาไดจัด โครงการกิจกรรมสืบสานภูมิ
ปญญาทองถิน่ “กาดผญาคนหางฉัตร” โครงการเวทีกิจกรรมสงเสริมเยาวชนสืบทอดภูมิปญญา “ละออนปลอยพลัง
ภูมิปญญาสรางสรรค มหัศจรรยบานวังหมอ” เปนตน
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3. วิธีการประเมินคุณภาพ
3.1 การวางแผนและการประเมินคุณภาพ
3.1.1 การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยีย่ ม
1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพประสานงานกับฝายเลขานุการ (งานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานสงเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ) จัดทําตารางตรวจเยี่ยมเปนลายลักษณอักษรแจงให

วิทยาลัย -

สหวิทยาการ ทราบลวงหนา เพื่อใหวทิ ยาลัยสหวิทยาการ นัดหมายบุคคลที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพตองการ
สัมภาษณหรือจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงผลการดําเนินงาน ตลอดจนสามารถเตรียมการอื่น ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษาเอกสารในเบื้องตน ไดแก

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัย -

สหวิทยาการ ปการศึกษา 2555 คูมือการจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้คุณภาพ ปการศึกษา 2555
3) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการในการ
ประเมินคุณภาพภายในใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบ พรอมทั้งรวมกันวิเคราะหรายงานการประเมิน
ตนเองของคณะ เพื่อสรุปประเด็น ขอสงสัย และหาขอมูลเพิ่มเติมในเบื้องตน
4) แบงหนาที่ใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแตละคนไดศึกษาวิเคราะหขอมูลในรายละเอียด
5) วางแผนตรวจเยี่ยมรวมกัน ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเพื่อใหเขาใจถึงวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลหลักฐาน และกําหนดเกณฑการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน
3.1.2 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามกําหนดการ สรุปไดดังนี้
1) การตรวจสอบเอกสารอางอิงผลการดําเนินงาน
2) การประชุมรวมกับผูบริหาร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการประเมินและรับฟงผลการดําเนินงานที่
สําคัญ และติดตามความกาวหนา/การดําเนินการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2554
3) การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา บุคลากร ผูใชบัณฑิต คณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ
4) ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อสรุปผลการประเมิน และวิเคราะหจุดเดน ขอสังเกตและจุดที่
ควรพัฒนาในแตละองคประกอบ
รายละเอียดปรากฏตามกําหนดการประเมินคุณภาพ ภาคผนวก ก
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3.1.3 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1) สรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจาตอผูบริหาร และบุคลากรของ

วิทยาลัยสหวิทยาการ เพื่อ

รับทราบและรวมอภิปรายรายงานผลการประเมิน
2) ฝายเลขานุการจัดทํารางรายงานผลการประเมินคุณภาพ สงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพพิจารณา
3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพสงใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา
3) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพสงใหวิทยาลัยสหวิทยาการ

เพื่อ

จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ และเสนอผลการประเมินตอมหาวิทยาลัย
3.2 วิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
1) ตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองจากรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 255 5 กับ
เอกสารหลักฐานที่วทิ ยาลัยสหวิทยาการ อางอิงไว
โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
- ขอมูลครบถวนตรงตามนิยามของตัวบงชี้
- ขอมูลตรงกับชวงเวลาที่ประเมิน (1 มิถนุ ายน 255

5 - 31 พฤษภาคม 2556)

- ขอมูลครบถวนตามที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง
2) ตรวจเยี่ยมสภาพจริง และสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย

เชน อาจารย นักศึกษา บุคลากร และผูใชบัณฑิต

วิทยาลัยสหวิทยาการ เปนตน เพื่อสอบถามการดําเนินการจริงและพิจารณาความสอดคลองของขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณ และรายงานการประเมินตนเอง
4. กระบวนการประเมินคุณภาพ
1. กอนการตรวจเยี่ยม
1.1 ฝายเลขานุการจัดสงรายงานการประเมินตนเองและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ใหคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพกอนการประเมินอยางนอย 7 วัน
1.2 ผูป ระเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง
ในกรณีที่กรรมการประเมินคุณภาพ พบวา ขอมูลหรือเอกสารที่หนวยงานระบุไวในรายงานการ
ประเมินตนเองไมเพียงพอและตองการขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงาน สามารถแจงขอขอมูลเพิ่มเติมไดทผูชี่ฝาวยยเลขานุการ
(งานประกันคุณภาพการศึกษา) กอนวันประเมินคุณภาพ และฝาย ผูชวยเลขานุการจะประสานงานกับหนวยงานให
จัดเตรียมขอมูลหรือเอกสารใหตรวจสอบตอไป
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2. ในวันตรวจเยี่ยม
2.1 เมื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพดําเนินการตามกระบวนการประเมินคุณภาพ ไมวาจะเปนการ
ตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของ การเยี่ยมชมสถานที่/ปจจัยเกื้อหนุน เยี่ยมชมการเรียนการสอน
แลว คณะกรรมการประเมินคุณภาพใหขอสังเกตเพิ่มเติมในรายองคประกอบ/ตัวบงชี้ และระบุจุดแข็ง แนวทาง
เสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง วิธีปฏิบัติที่ดี ของแตละองคประกอบ
2.2 ฝายเลขานุการพิมพรางรายงานการประเมินคุณภาพใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการนําเสนอดวยวาจาใหกับหนวยงานที่รับการประเมิน
3.

หลังวันตรวจเยี่ยม

3.1 ฝายเลขานุการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลพื้นฐาน (

Common Data Set) รวมทั้งจัดทําราง

รายงานการประเมินคุณภาพสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพตรวจแกพิจารณา
3.2 ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพตรวจสอบความถูกตองของขอมูลพื้นฐานและรางรายงาน
การประเมินคุณภาพ และยืนยันความถูกตองของขอมูล Common Data Set และผลการประเมินคุณภาพ
3.3 ฝายเลขานุการจัดสงรายงานประเมินคุณภาพใหกับหนวยงานที่รับการประเมิน
5. ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ขอเสนอรายงานผลการประเมินรายองคประกอบและตัวบงชี้ ดังนี้
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6. ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหารจัดการ และมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
6.1 สรุปผลการประเมิน
จากการประเมินคุณภาพภายใน 10 องคประกอบ 47 ตัวบงชี้ พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมิน
ระดับ ดี 4.11 โดยมีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมุมมองดานบริหาร
จัดการ และตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
6.1.1 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี 3.89 โดยมีผลการประเมิน
รายองคประกอบ พบวา มี 2 องคประกอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก ไดแก องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา (5.00) และองคประกอบที่ 4 การวิจัย (5.00) และมี 5 องคประกอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับ
ดี ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ (4.00) องคประกอบที่ 5 การ
บริการวิชาการแกสังคม (4.00) องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม (4.00) องคประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ (4.00) และองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (4.00) นอกจากนี้ ยังมี 2
องคประกอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช ไดแก องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (3.31) และ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (3.50) หากพิจารณาในมุมมองของ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และ
ผลผลิต พบวา ดานกระบวนการและผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.06) และ (4.00) ตามลําดับ สวนดาน
ปจจัยนําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.12)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ

โดยพิจารณา เฉพาะตัวบงชี้สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ
ดี (4.29) โดยมีผลการประเมินรายองคประกอบ พบวา องคประกอบ 4 การวิจัย (5.00) มีผลการประเมินอยูในระดับ
ดีมาก สวนองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (3.62) องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม (4.00)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม (4.50) องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (4.28)
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (3.89) และองคประกอบที่ 97 องคประกอบอัตลักษณ (4.50)
มีผลการประเมินอยูในระดับดี โดยตัวบงชี้ สมศ.จะเปนตัวบงชี้ในดานมุมมองของผลผลิตทั้งสิ้น
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ

โดยพิจารณา เฉพาะตัวบงชี้มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร (มธ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดี (3.54) โดยมีผลการประเมิน
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รายองคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (5.00) อยูในระดับดีมาก สวนองคประกอบที่ 4 วิจัย (2.08) มีผล
ประเมินที่ตองปรับปรุง
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพในตัวบงชี้ทั้งหมด พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผล
การประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี (4.11) โดยมีผลการประเมิน รายองคประกอบ พบวา มี 2 องคประกอบทีม่ ผี ล
การประเมินอยูในระดับดีมาก ไดแก องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (5.00) และองคประกอบที่ 4
การวิจัย (4.58) และมี 8 องคประกอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ (4.00) องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (3.54) องคประกอบที่ 5 การบริการ
วิชาการแกสังคม (4.20) องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม (4.50) องคประกอบที่ 7 การบริหาร
และการจัดการ (3.66) องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (4.00) องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ (4.00) และองคประกอบที่ 97 องคประกอบอัตลักษณ (4.50) หากพิจารณาในมุมมองของ ปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา ดานกระบวนการและผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.11) และ
(4.29) ตามลําดับ สวนดานปจจัยนําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.12)
รายละเอียดปรากฏในตารางที่ ป.2
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6.1.2 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี (3.89) และ
ทุกรายมาตรฐาน พบวา มีผลการประเมินดีดวย โดยมีคะแนนประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพ
บัณฑิต (4.00) มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ก).ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
(3.86) ข).ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา (3.81) และมาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู (4.50) หากพิจารณาในมุมมองของ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต
พบวา ดานกระบวนการและผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.06) และ (4.00) ตามลําดับ สวนดานปจจัย
นําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.12)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ
ดี (4.29) โดยมีผลการประเมิน รายมาตรฐาน พบวา มาตราฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู (5.00) ที่มีผลประเมินในระดับดีมาก นอกนั้นผลประเมินจะอยูในระดับดี ไดแก มาตรฐานที่
1 ดานคุณภาพบัณฑิต (3.91) มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ก).ดานธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา (4.28) ข).ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา (4.20) ซึ่งตัวบงชี้ สมศ.จะเปนตัวบงชี้ในดาน
มุมมองของผลผลิตทั้งสิ้น
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (มธ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดี (3.54) โดยมีผลการประเมิน
รายมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ข).ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
อยูในระดับดีมาก (5.00) และมาตราฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
(2.08) อยูในระดับที่ตองปรับปรุง
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในตัวบงชี้ทั้งหมด พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มี
ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับดี (4.11) โดยมีผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้ มาตราฐานที่ 3 ดานการสราง
และพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู (4.56) อยูในระดับดีมาก นอกนั้นผลประเมินจะอยูในระดับดี
ไดแก มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต (3.93) มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา ก).ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา (3.91) ข).ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา (4.03) หากพิจารณาใน
มุมมองของ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา ดานกระบวนการและผลผลิต มีผลการประเมินอยูใน
ระดับดี (4.11) และ (4.29) ตามลําดับ สวนดานปจจัยนําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.12)
รายละเอียดปรากฏในตาราง ป 3
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6.1.3 ผลการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี (3.89) โดยมี
ผลการประเมินแตละมุมมอง พบวา มี 3 มุมมองที่มีผลประเมินระดับดี ไดแก มุมมองที่ 1 ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย (4.14) มุมมองที่ 2 ดานกระบวนการภายใน (3.90) และมุมมองที่ 3 ดานการเงิน (4.50) สวนมุมมองที่ 4
ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม มีผลประเมินอยูระดับพอใช (3.12)

หากพิจารณาในมุมมองของ ปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา ดานกระบวนการและผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.06) และ
(4.00) ตามลําดับ สวนดานปจจัยนําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.12)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี
(4.29) โดยผลการประเมิน ทุกมุมมองอยูในระดับดี ดังนี้ มุมมองที่ 1 ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย (4.25)
มุมมองที่ 2 ดานกระบวนการภายใน (4.24) และมุมมองที่ 4 ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม (4.44)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี (3.54) โดยมี
ผลการประเมินในมุมมองที่ 1 ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียอยูในระดับดีมาก (5.00) และมุมมองที่ 4 ดาน
บุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม มีผลประเมินอยูระดับที่ตองปรับปรุง (2.08)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการใน ตัวบงชี้ทั้งหมด พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ
มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี (4.11) โดยผลการประเมิน ทุกมุมมองอยูในระดับดี ดังนี้ มุมมองที่ 1 ดาน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย (4.34) มุมมองที่ 2 ดานกระบวนการภายใน (4.10) มุมมองที่ 3 ดานการเงิน (4.50)
และมุมมองที่ 4 ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม (3.59)

หากพิจารณาในมุมมองของ ปจจัยนําเขา

กระบวนการ และผลผลิต พบวา ดานกระบวนการและผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.11) และ (4.29)
ตามลําดับ สวนดานปจจัยนําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.12)
รายละเอียดปรากฏในตาราง ป 4
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6.1.4 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี (3.89) โดยมี
ผลการประเมิน รายมาตรฐาน พบวา มาตรฐานที่ 1 ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา เมื่อพิจารณา
จําแนกในมาตรฐานจะมีผลการประเมิน ดังนี้ 1) ดานกายภาพ (4.00) 3) ดานการเงิน (4.00) 4) ดานการบริหาร
จัดการ (3.67) อยูในระดับดี และ 2) ดานวิชาการ อยูในระดับพอใช (2.89) สวนมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อจําแนกในมาตรฐานจะมีผลการประเมิน ดังนี้ 2). ดานการวิจัย
(5.00) อยูในระดับดีมาก นอกนั้นมีผลประเมินอยูในระดับดี ไดแก 1). ดานการผลิตบัณฑิต (4.50) 3).ดานการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม (4.00) และ 4).ดานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม (4.00) ซึ่งผลประเมินเฉลี่ย
รวมทุกดานในแตละมาตรฐาน จะพบวา มาตรฐานที่ 1 อยูในระดับพอใช (3.42) และมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับดี
(4.50) หากพิจารณาในมุมมองของ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต พบวา ดานกระบวนการและผลผลิต มี
ผลการประเมินอยูในระดับดี (4.06) และ (4.00) ตามลําดับ สวนดานปจจัยนําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช
(3.12)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี
(4.29) โดยมีผลการประเมิน รายมาตรฐาน พบวา มาตรฐานที่ 1 ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
เมื่อพิจารณาจําแนกในมาตรฐานจะมีผลการประเมิน ดังนี้ 2) ดานวิชาการ อยูในระดับพอใช (2.78) และ 4) ดานการ
บริหารจัดการอยูในระดับดี (4.13) สวนมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อจําแนกในมาตรฐานจะมีผลการประเมิน ดังนี้ 2) ดานการวิจัย อยูในระดับดีมาก (5.00)
นอกนั้นมีผลประเมินอยูในระดับดี ไดแก 1). ดานการผลิตบัณฑิต (3.91) 3).ดานการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม (4.50) และ 4).ดานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม (4.50) ซึ่งผลประเมินเฉลี่ยรวมทุกดานทั้ง 2 มาตรฐาน
อยูในระดับดี ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 (3.91) และมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับดี (4.48)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตัวบงชี้มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร (มธ.) พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี (3.54) โดยมีผลการ
ประเมิน เฉพาะมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และเมื่อพิจารณา
จําแนกในมาตรฐานจะมีผลการประเมิน ดังนี้ 1).ดานการผลิตบัณฑิต อยูในระดับดีมาก (5.00) และ 2) ดานการวิจัย
อยูในระดับที่ตองปรับปรุง (2.08) โดยมีผลประเมินเฉลี่ยอยูในระดับดี (3.54)
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐาน สถาบัน อุดมศึกษา ในตัวบงชี้ทั้งหมด พบวา วิทยาลัยสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ ดี (4.11) โดยมีผลการประเมิน รายมาตรฐาน พบวา มาตรฐานที่ 1
ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา เมื่อพิจารณาจําแนกในมาตรฐานจะมีผลการประเมิน ดังนี้ 1) ดาน
กายภาพ (4.00) 3) ดานการเงิน (4.00) 4) ดานการบริหารจัดการ (3.88) อยูในระดับดี และ 2) ดานวิชาการ อยูใน
ระดับพอใช (3.18) สวนมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อจําแนก
ในมาตรฐานจะมีผลการประเมิน ดังนี้ 2) ดานการวิจัย อยูในระดับดีมาก (4.58) นอกนั้นมีผลประเมินอยูในระดับดี
ไดแก 1). ดานการผลิตบัณฑิต (4.34) 3).ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม (4.43) และ 4).ดานการทํานุ
บํารุงศิลปและวัฒนธรรม (4.50) ซึ่งผลประเมินเฉลี่ยรวมทุกดานในแตละมาตรฐาน จะพบวา อยูในระดับดี ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 (3.63) และมาตรฐานที่ 2 (4.45) หากพิจารณาในมุมมองของ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต
พบวา ดานกระบวนการและผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.11) และ (4.29) ตามลําดับ สวนดานปจจัย
นําเขา มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (3.12)
รายละเอียดปรากฏในตาราง ป 5
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6.2 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินงานในองคประกอบทีพ่ บในการตรวจเยีย่ ม
มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี วิทยาลัยฯมีกระบวนการพัฒนาแผนอยางเปนลายลักษณอักษร
จุดเดน

แผนกลยุทธของสถาบันมีความสอดคลองกับมหาวิทยาลัย และใหความสําคัญทุกพันธกิจ

จุดที่ควรพัฒนา
1. ในการติดตามและการประเมินผลตามตัวบงชี้ ควรทําการติดตามผลของแผนปฏิบัติราชการ หรือ
แผนกลยุทธของวิทยาลัย นอกเหนือจากการรายงานผลสําเร็จตามคํารับรองปฏิบัติราชการ เพราะ
ตัวชี้วัดเปาประสงคบางตัวในแผนปฏิบัติราชการ หรือแผนกลยุทธของสถาบัน มิไดรวมอยูในคํารับรอง
แผนปฏิบตั ริ าชการ
2. ควรมีการนําผลการดําเนินงานตามแผนตอกรรมการบริหาร หรือผูบริหารและนําขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะไปปรับแผนฯ โดยมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน
3. ควรเพิ่มการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ ทุกสายงานในการจัดทําแผนกลยุทธ และกําหนดทิศทาง
ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งการสรางระบบในการถายทอดแผนที่ทําใหบุคลากรมีความเขาใจในการนําแผน
ไปปฏิบตั ิ
ขอเสนอแนะ
ควรมีการกําหนดคาเปาหมายในตัวชี้วัดเปาประสงคที่กําหนดในแผน โดยอาจพิจารณาจากแผนงานและ
นโยบายของคณบดี จะทําใหการวัดผลสําเร็จเห็นเปนรูปธรรมมากกวาวัดความสําเร็จของแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบตั ริ าชการจากการดําเนินกิจกรรม
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
สรุปผลการดําเนินงานในองคประกอบทีพ่ บในการตรวจเยีย่ ม
หลักสูตรที่ไดรับการประกาศตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ยังดําเนินการไม
ครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
จุดเดน
แผนพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มีการกําหนดกลยุทธของแผน และวิธีการดําเนินงานที่
ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการยังมีจํานวนนอย ควรสงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงวิชาการตาม
ระยะเวลาที่กําหนดตามแผนพัฒนาฯ
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ขอเสนอแนะ (ระดับบัณฑิตศึกษา)
1. ควรมีระบบติดตามใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชใน
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
2. ควรมีการติดตามหรือสรางระบบการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาพัฒนาการเรียนการสอนทุกวิชา
3. การจัดโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม การพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ควรมีการระบุตัวบงชี้
และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สรุปผลการดําเนินงานในองคประกอบทีพ่ บในการตรวจเยีย่ ม
มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งหมด 22 กิจกรรม ทั้งวิชาการ, แนะแนว, ขอมูลขาวสาร, ศิษยเกา,
สุขภาพ, บําเพ็ญประโยชน แยกเปนกิจกรรมจิตอาสา 4 กิจกรรม
จุดเดน

1. สถาบันเห็นความสําคัญของกิจกรรม และใชกิจกรรมเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาและ
ปลูกฝงอัตลักษณใหกับนักศึกษา
2. กิจกรรมรวมกับชุมชน ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี รวมถึงกิจกรรมดานอื่นๆ สงผลใหนักศึกษามี
ทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี ทําใหเปนประโยชนในการทํางาน

วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี
อาจารยใหความใกลชิดกับนักศึกษาเปนกันเอง ทําใหการรวมมือทํางานประสบผลสําเร็จ
จุดที่ควรพัฒนา
กิจกรรมที่พัฒนาจิตอาสา/สาธารณะ ซึ่งเปนอัตลักษณมี 6 โครงการจากทัง้ หมด 22 จัดเปนสัดสวนที่ยัง
นอย ในปตอไปอาจเพิ่มโครงการประเภทนี้มากขึ้น
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
สรุปผลการดําเนินงานในองคประกอบทีพ่ บในการตรวจเยีย่ ม
อาจารยประจําวิทยาลัยฯ มีความมุงมั่นในการผลิตงานวิจัย ในขณะที่มีภาระงานบริหารและภาระงานสอน
ทั้งงานอื่นๆ คอนขางสูง
จุดเดน

วิทยาลัยฯ ไดเริ่มจัดตั้งกรรมการสงเสริมงานวิจัย เพื่อดําเนินการบริหารงานวิจัยใหบรรลุตามแผนการวิจัย
ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งติดตามประเมินผลงานวิจัย สงผลใหมีการประสานงานระหวางโครงการปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาในดานการวิจัยเปนไปดวยดี
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1. ควรใหมีการสังเคราะหความรูจากงานวิจัยสูสาธารณะ โดยเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยใหมากขึ้น เพื่อเปน
การประชาสัมพันธผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ สงผลใหวิทยาลัยฯ มีชื่อเสียงมากขึ้น
2. เนื่องจากมีอาจารยสวนนอยไดเงินสนับสนุนงานวิจัย และตีพิมพงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือ
วารสาร ควรสงเสริมใหอาจารยสวนใหญไดมีโอกาสหาทุนสนับสนุนงานวิจัย และตีพิมพงานวิจัยดวย
3. วิทยาลัยฯ ไดจัดตั้งศูนยศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เพื่อดําเนินงานวิจัยในประเด็นตางๆ
ในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ซึ่งมีคณาจารยในโครงการปริญญาตรีเปนผูดําเนินการ ควรใหคณาจารยใน
โครงการบัณฑิตศึกษาเขารวมในศูนยฯ เพื่อขยายงานวิจัยใหมีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงขึ้น
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม
สรุปผลการดําเนินงานในองคประกอบทีพ่ บในการตรวจเยีย่ ม
1. มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการทีเ่ ขมแข็ง และมีการดําเนินงานครบถวนตามกระบวนการ PDCA
2. การบูรณาการจากบริการวิชาการแกสังคม และการเรียนการสอนยังไมชัดเจน
จุดเดน

1. แนวทางและกิจกรรมการบริการทางวิชาการแกสังคมสะทอนเอกลักษณของวิทยาลัยสหวิทยาการ
2. มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และเกิดผลกระทบกับผูรับบริการ

จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการกําหนดเปาหมายของการบูรณาการใหชัดเจน และประเมินตามเปาหมายที่กําหนด (ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน
1. วิทยาลัยใหความสําคัญกับโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม และใชโครงการกิจกรรมนักศึกษารวม
ดวย ทําใหเกิดการผสมผสานไดประโยชนในทุกดาน
2. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด (3 โครงการ) เชน โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถิ่น ทําใหเกิดประโยชนและเห็นผลลัพธที่ดีตอทองถิ่นอยางชัดเจน
วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี
นักศึกษาเปนคนในทองถิ่นและอาจารยก็สงเสริมโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทําใหมี
ผลงานดานนี้อยางชัดเจน และไดความรวมมือที่ดีจากชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
ควรใชผลจากโครงการมาประยุกตใชในการเรียนการสอนและงานวิจัยของคณาจารย
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ขอเสนอแนะ
อาจใชผลจากการทําโครงการแตละโครงการในปนี้หรือปที่ผานมา สรางองคความรูทางศิลปะและ
วัฒนธรรมใหทองถิ่นที่จับตองได ซึ่งจะเปนประโยชนตอชุมชน และอาจจะขยายเปนงานวิจัยของอาจารยได
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
สรุปผลการดําเนินงานในองคประกอบทีพ่ บในการตรวจเยีย่ ม
มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (3.70) โดยภาพรวมวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานตาง ๆ อยางครอบคลุม
ไมวาจะเปนการจัดการความรู การดําเนินการดานสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง แตยังไมครบตาม
กระบวนการ PDCA และยังมีปญหาในเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของผูบริหาร
จุดเดน
ผูบริหารมีความมุงมั่นและมีวิสัยทัศนในการพัฒนาใหองคกรบรรลุเปาหมายและมีผลการดําเนินงานที่
พัฒนาขึ้นทุกป รวมถึงมีการใหบุคลากรประเมินการบริหารงานของผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการดําเนินงานดานตาง ๆ ใหครบตามกระบวนการ PDCA
2. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอยางรีบดวน
3. ขาดหลักฐานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
4. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับทีมบริหารและการถายทอดความรูเชิงการบริหารใหแกบุคลากรยังไมชัดเจน
ขอเสนอแนะ
1. วิทยาลัยฯควรใหความสําคัญกับการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานดานตาง ๆ
2. ควรใหคณะกรรมการประจําวิทยาลัยทําการประเมินตนเอง
3. ควรมีการพัฒนาระบบการพัฒนาภาวะผูนําใหแกบุคลากรระดับบริหารทั้งสายอาจารยและสาย
สนับสนุน
4. การเผยแพรองคความรูจากการจัดการความรู ควรมีการเผยแพรในระดับวิทยาลัย ไมควรจํากัดเฉพาะ
บางโครงการ
ขอสังเกตอื่น ๆ
1. องคกรยังอยูในชวงที่บุคลากรทุกระดับยังไมเพียงพอและขาดประสบการณ ทําใหวิทยาลัยตองใชเวลา
ในการพัฒนาบุคลากรใหพรอมในการปฏิบัติงาน
2. ผูบริหารควรนําผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมาใชในการพัฒนาการบริหาร
3. การจัดการความรู ควรมีการดําเนินการในภาพรวมของทั้งวิทยาลัย และควรมีการดําเนินงานในสวน
ของบุคลากรสายสนับสนุนดวย
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
สรุปผลการดําเนินงานในองคประกอบทีพ่ บในการตรวจเยีย่ ม
มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (4.00) มีการจัดสรรงบประมาณและการรายงานผลการใชจายเงินอยาง
เปนระบบ แตยังขาดการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อใหคณะมีการวางแนวทางในการหารายไดและสามารถ
พยากรณสถานะทางการเงินในอนาคตได
จุดเดน

วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี
มีการรายงานการใชจายเงินอยางเปนระบบ
จุดที่ควรพัฒนา
ยังขาดการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
ขอเสนอแนะ
ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน มีการวิเคราะหสถานะทางการเงินและวางแผนในระยะยาว เพื่อให
วิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงินอยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สรุปผลการดําเนินงานในองคประกอบทีพ่ บในการตรวจเยีย่ ม
วิทยาลัยมีความพยายามในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพใหมีความเชื่อมโยงโครงการปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่ดีกวาปที่ผานมา
จุดเดน

1.วิทยาลัยไดจัดโครงการเครือขายดานการประกันคุณภาพ รวมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งจะ
ทําใหเกิดความรวมมืออยางเปนรูปธรรมในอนาคต เนื่องจากไมมีปญหาเรื่องการเดินทางระหวางสถาบัน
2. นักศึกษามีการรับรูบทบาทอยางชัดเจนในการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
3. มีการกําหนดผูรับผิดชอบแตละตัวบงชี้อยางชัดเจน และมีการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถาบัน
จุดที่ควรพัฒนา
1.ควรใหมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพของโครงการบัณฑิตศึกษาดวย
เนื่องจากมีการจัดเวทีการมีสวนรวมเฉพาะโครงการปริญญาตรีในปที่ผานมาในการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง
2. การดําเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพ ควรทําทั้งระบบและใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมและทําให
เห็นภาพรวมของวิทยาลัย
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3. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพใหเปนระบบที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลจากพันธกิจ
ดานตาง ๆ ประมวลเปนภาพรวมของงานดานการประกันคุณภาพ (สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทัง้ 9 องคประกอบคุณภาพ)ที่มีความสมบูรณและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดเอกสารอางอิงใหตรงตามประเด็นที่เขียนในรายงาน ควรเลือกเฉพาะที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้
2. ควรตรวจสอบความถูกตองของตัวเลข วันที่ในรายงานใหละเอียดถี่ถวน
3. ในตารางขอมูลในภาคผนวก มีความผิดพลาดของขอมูล ทําใหมีความสับสนระหวางคะแนนใน
รายงานและขอมูลในภาคผนวก ควรตรวจสอบใหขอ มูลมีความแมนยํามากกวานี้
องคประกอบที่ 97 องคประกอบอัตลักษณ (สมศ.)
จุดเดน

1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับอัตลักษณของวิทยาลัยฯ และกําหนดลงไป
ยังโครงการตางๆ ทําใหมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากร
จุดที่ควรพัฒนา
แมวามีแผนและกิจกรรมใหเกิดอัตลักษณ/เอกลักษณ แตนักศึกษาและบุคลากรยังไมเขาใจวิทยาลัยฯ อาจ
ตองเพิ่มการประชาสัมพันธหรือใหความรูกับนักศึกษาเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะ
จํานวนบัณฑิตที่ถูกประเมิน (สมศ. 16 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ) มีเพียง 21.78% ของบัณฑิตที่
จบการศึกษา ควรเพิ่มใหมากขึ้นในปตอไป
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ภาคผนวก
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยสหวิทยาการ ปการศึกษา 2555
วันที่ 10 - 11 เมษยายน 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ.หอง 3109 อาคารเรียนรวม 5 ชัน้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลาํ ปาง
วันที่ 10 เมษยายน 2555
08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมเพื่อทําความเขาใจในวิธีการประเมิน และการ
แบงหนาที่รวมทั้งการวิเคราะห SAR เพื่อสรุปประเด็น ขอสงสัย กําหนดคําถามเบื้องตน
09.30 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
10.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหาร
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการฯ และชี้แจงวัตถุประสงค
หลักการ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุลสรุปผลดําเนินงาน ปการศึกษา 2555
(ภาพรวม จุดเดน วิธีปฏิบัติที่ดี จุดที่ควรพัฒนา แผนและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป)
11.00 – 12.00 น. สัมภาษณผูบริหาร
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น.
1. สัมภาษณอาจารย
2. สัมภาษณบุคลากร
13.45 – 14.30 น.
1. สัมภาษณนักศึกษา
2. สัมภาษณผูใชบัณฑิต
14.30 – 15.15 น.
1. สัมภาษณคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
2. สัมภาษณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
15.15 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (เพิ่มเติม)
วันที่ 11 เมษยายน 2555
08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลที่ไดจากการตรวจเยี่ยมวันแรก
09.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยีย่ มชมสถานที่/ปจจัยเกื้อหนุน/สังเกตการณการเรียนการสอน
11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาผลการประเมิน (ป.1
–ป.5)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาผลการประเมิน
(จุดแข็ง จุดออน และแนวทางการพัฒนา)
- คณะกรรมการประเมินฯ จัดทํารางรายงานการประเมินคุณภาพ
15.00 – 16.00 น. รายงานผลการประเมินขั้นตนดวยวาจา
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารวางชวงเชาเวลา 9.15 น. และชวงบายเวลา15.00 น.
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บันทึกการสัมภาษณ
สัมภาษณอาจารย
ไดนําเสนอจุดเดน ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับหนวยงาน ดังนี้
จุดเดน
- อาจารยในหลักสูตรปริญญาตรี คอนขางเขมแข็ง และมีการทํางานเยางเปนระบบ
- อาจารยของวิทยาลัยฯ มีความรูความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา หากจะใชขอไดเปรียบตรงนี้ จะทํา
ใหวิทยาลัยฯ มีความกาวหนาได
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
- อยากใหวิทยาลัยฯ ชี้แจงเรื่องของทิศทางการทํางานและแผนของวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะในสวนของ
โครงการปริญาญาสตรี
- บุคลากรทุกระดับยังขาดการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของวิทยาลัยฯ
- ยังขาดการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันของอาจารยในภาพของวิทยาลัยฯ สวนใหญจะมีการทํางาน
เฉพาะโครงการที่อาจารยปฏิบัติงานอยู ควรสรางระบบและกลไกในการเชื่อมโยงใหอาจารยทํางาน
รวมกัน เพื่อใหเห็นภาพรวมของวิทยาลัยฯ
สัมภาษณนักศึกษา
ไดนําเสนอจุดเดน ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับหนวยงาน ดังนี้
จุดเดน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- อาจารยและนักศึกษามีความใกลชิดกันมาก นักศึกษารูสึกวาสามารถขอความชวยเหลือจากอาจารยได
ตลอดเวลา
- นักศึกษามีความเขาใจบทบาทของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ
- นักศึกษาไดรับการพัฒนาและสามารถสรางสรรคกิจกรรมที่จะทําไดโดยอิสระ มีทั้งกิจกรรมของฝาย
การนักศึกษาและกิจกรรมชมรม
- นักศึกษามีความเขาใจในความเปนสหวิทยาการ
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- อยากใหวิทยาลัยฯ เพิ่มกิจกรรมนอกชั้นเรียน มากกวาใหนักศึกษาเรียนแตในหองเรียน (สําหรับหลักสูตรใหม)
- การเปดวิชาเลือกของวิทยาลัยฯ ควรเปดเพื่อใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได โดยไมตองไปลง
เรียนวิชาเลือกของคณะอื่น เพราะบางวิชาที่เปนของคณะอื่น นักศึกษาไมมพี น้ื ฐานความรูม ากอนใน
วิชานั้นๆ ทําใหยากลําบากในการเรียน ถาเปนไปไดอยากเรียนวิชาเลือกของวิทยาลัยฯ
- อยากใหวิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก
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นักศึกษามีการปฏิบัติที่แสดงถึงการเขาถึงชุมชน การมีความเขาใจในการทํางานกับชุมชน แตนักศึกษา
ยังไมสามารถระบุไดวา อัตลักษณของนักศึกษา มธ.คือเรื่องจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ
นักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรเดิม โครงการพิเศษ)
- อาจารยที่ไมใชอาจารยประจํา อาจทําใหนักศึกษามีปญหาในการเขาพบ/ปรึกษา ซึ่งจะเกิดปญหาเมื่อทํา
วิทยานิพนธ
- สําหรับวิชาเลือกที่นักศึกษาสนใจ อาจมีจํานวนนอยที่เปดใหเลือกลงทะเบียนเรียนศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาเอก (รุนปจจุบัน)
-

สัมภาษณบคุ ลากร
ไดนําเสนอจุดเดน ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับหนวยงาน ดังนี้
จุดเดน
- บุคลากรมีความตัง้ ใจในการทํางาน และมีความผูกพันกับองคกร (ในสวนของศูนยลําปาง) สวนหนึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจากการเปนคนพื้นที่
- วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารับการ
อบรมหรือพัฒนาทักษะในงานของตนเอง
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
- บุคลากรยังไมรับรูถึงความเปนเอกลักษณของสถาบั (ความเปนธรรม) แตใหความสําคัญกับการเปน
สถาบันการเรียนรู
- วิทยาลัยฯ ยังมีบุคลากรที่ขาอประสบการณ และไมเคยทํางานในสวนของหนวยงานที่จัดการเรียนการ
สอน จําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินงานไดตอไป
- ควรมีการสรางระบบและกลไหรือกิจกรรมที่ทําใหบุคลากรในสํานักงานเลขานุการวิทยาลัยฯ มี
กิจกรรมรวมกันหรือเรียนรูง านซึง่ กันและกันมากกวาปละ 1 ครั้ง
สัมภาษณผูใชบัณฑิต
ไดนําเสนอจุดเดน ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับหนวยงาน ดังนี้
จุดเดน
- บัณฑิต สามารถทํากิจกรรมไดอยางโดดเดน มีความคิดสรางสรรค และมีภาวะผูนํา
- สามารถชวยงานดานวิจัยไดดี
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
- อยากใหวิทยาลัยฯ พัฒนาทักษะการสรุปรายงาน/การเขียนรายงานวิชาการใหแกบัณฑิต
- ควรพัฒนาเทคนิคการสอน/สื่อการสอนที่ใชถายทอดความรู
- ควรพัฒนาใหบัณฑิตมีความขยันและอดทน
***********************
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