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คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไดต้รวจเยี่ยมวิทยาลยัสหวิทยาการ ประจาํปีการศึกษา 

2554 เม่ือวนัพุธท่ี 25 และ วนัศุกร์ท่ี 27 กรกฎาคม 2555 อนัเป็นการประเมินผลการดาํเนินงานระหว่าง

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555 โดยในการน้ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไดใ้ช้

การสังเกต การตรวจเอกสาร การสัมภาษณ์ เพื ่อประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 10 

องคป์ระกอบ 46 ตวับ่งช้ี พร้อมทั้งไดแ้สดงจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันาและขอ้เสนอแนะในการพฒันาแต่ละ

องคป์ระกอบดว้ย  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารและบุคลากรของวิทยาลัย        

สหวิทยาการ รวมทั้งผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกท่านท่ีให้การตอ้นรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจนทาํให้การ

ประเมินคุณภาพคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อทุก

ฝ่ายในการนาํผลการประเมินคุณภาพไปพฒันาการดาํเนินงานของวิทยาลยัสหวิทยาการใหมี้ประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผลยิ่งข้ึนต่อไป  
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2. บทนํา  

2.1 วตัถุประสงค์ในการประเมนิคุณภาพ 

1. เพื่อใหม้หาวิทยาลยัไดต้รวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานของวิทยาลยัสหวิทยาการ ตาม

องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ีคุณภาพของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลยั 

2. เพื่อติดตามผลการแกไ้ขปรับปรุงการดาํเนินงานของวิทยาลยัสหวิทยาการตามความเห็นของ

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพ ประจาํปีการศึกษา 2553 

3. เพื่อให้วิทยาลยัสหวิทยาการนําผลจากการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการดาํเนินงานของ

หน่วยงาน 

2.2 เกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 

  2.2.1 กาํหนดเป็นเกณฑม์าตรฐาน 5 คะแนน

1) ตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑม์าตรฐานเป็นขอ้ๆ กาํหนดเกณฑก์ารประเมิน ตวับ่งช้ีเป็น 5 

ระดบั มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนบัจาํนวนขอ้และระบุว่าผลการดาํเนิน งานไดก่ี้ขอ้ ไดค้ะแนนเท่าใด 

กรณีท่ีไม่ดาํเนินการใดๆ หรือดาํเนินการไม่ครบท่ีจะได ้1 คะแนน ใหถื้อวา่ได ้0 คะแนน 

 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2) ตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ อยูใ่นรูปของร้อยละหรือค่าเฉล่ีย กาํหนดเกณฑก์ารประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 

1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม) สาํหรับการแปลงผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี (ซ่ึงอยู่ในรูปร้อยละหรือ

ค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทาํโดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ์ โดยท่ีแต่ละตวับ่งช้ีจะกาํหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียท่ีคิด

เป็นคะแนน 5 ไว ้

2.2.2 กาํหนดเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีเป็น 5 ระดบั

0.00 – 1.50  หมายถึง การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่ดาํเนินการใดๆ หรือ

ดาํเนินการไม่ครบท่ีจะได ้1 คะแนนใหไ้ด ้0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดงัน้ี 

1.51 – 2.50  หมายถึง การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

2.51 – 3.50  หมายถึง การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

3.51 – 4.50  หมายถึง การดาํเนินงานระดบัดี 

4.51 – 5.00  หมายถึง การดาํเนินงานระดบัดีมาก 
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2.3 ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงาน 

2.3.1 ประวตัคิวามเป็นมา  

 วิทยาลยัสหวิทยาการ ก่อตั้งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2549 โดยมีการรวมโครงการศึกษา 3 โครงการ คือ โครงการ

ศึกษาศิลปศาสตรบณัฑิตสหวิทยาการสงัคมศาสตร์ โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาสตรีศึกษา และ

โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ 

 ในอดีตโครงการศึกษาทั้ง 3 โครงการฯ ไดแ้ยกกนัอยู่อย่างเอกเทศกล่าวคือ โครงการศึกษาศิลปศาสตร

บณัฑิต สหวิทยาการสังคมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2542 ในรูปโครงการปกติ โดยอยู่ภายใต้

โครงการจดัตั้งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์าํปาง ในระยะแรก ต่อมาไดมี้การจดัตั้งวิทยาลยัสหวิทยาการข้ึนท่ี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์าํปาง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จึงไดน้าํโครงการน้ีเขา้มาสงักดัในปี 2546 

 สาํหรับโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสตรีศึกษา เดิมอยู่ภายใตก้ารดาํเนินงานของ 2 หน่วยงาน 

คือ สาํนกับณัฑิตอาสาสมคัรและโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา และไดเ้ร่ิมเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 

2544 ที่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ โดยดาํเนินการในรูปโครงการพิเศษ และในปีการศึกษา 2554 

วิทยาลยัฯ ไดด้าํเนินการปรับหลกัสูตรการเรียนการสอนจากโครงการพิเศษเป็นโครงการปกติ 

ส่วนโครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ เดิมอยูภ่ายใตบ้ณัฑิตวิทยาลยัซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนสถานภาพ

เป็นสาํนกังานบณัฑิตศึกษา โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ ไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยัให้เปิดการ

เรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 แต่โครงการฯ ไดเ้ร่ิมรับนกัศึกษารุ่นแรกเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2543 ท่ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ โดยในระยะแรกดาํเนินการในรูปโครงการพิเศษ ต่อมามหาวิทยาลยัฯ ได้

ปรับเปล่ียนใหเ้ป็นโครงการปกติ ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2547 เป็นตน้มา 

2.3.2 ปรัชญา ปณธิาน เป้าหมายและวตัถุประสงค์ 

 

 วิทยาลัยสหวิทยาการเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรมและการให้บริการทางวิชาการ โดยบูรณาการความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ เพื่อทาํความเขา้ใจปรากฏการณ์ทางสังคม และสามารถสร้างแนวทางการป้องกนั แกไ้ขปัญหาและ

พฒันาสังคมได ้ โดยมุ่งพฒันาใหเ้ป็นสถาบนัการศึกษาชั้นนาํทั้งในประเทศและในระดบัสากล วิทยาลยัฯ จดัการ

เรียนการสอน 3 หลกัสูตร คือ 

ปรัชญา 

 1) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการสงัคมศาสตร์  (มธ. ศูนยล์าํปาง) 

 2) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสตรีศึกษา    (มธ.ท่าพระจนัทร์) 

 3) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาสหวิทยาการ    (มธ.ท่าพระจนัทร์) 
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 โดยแต่ละหลกัสูตรมีปรัชญาดงัน้ี 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้เชิง           

สหวิทยาการดา้นอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง จีนศึกษา การจดัการทรัพยากรทางสังคมและวฒันธรรมและการจดัการ

การท่องเท่ียวและบริการ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา มุ่งศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทด้าน

เศรษฐกิจสงัคม การเมืองและวฒันธรรมของสตรีตลอดจนส่งเสริมความเคารพต่อศกัด์ิศรีท่ีเสมอภาคเท่าเทียม 

 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาสหวิทยาการ มุ่งผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางวิชาการในระดบัสูง 

โดยเนน้การจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาขีดความสามารถอย่างเต็มท่ีตามศกัยภาพของนกัศึกษาและตาม

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 1.  มุ่งพฒันาใหวิ้ทยาลยัสหวิทยาการมีความเป็นเลิศทางดา้นการศึกษาเชิงสหวิทยาการ 

ปณิธาน 

 2.  มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรอบรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรม และเป็นผูท่ี้มีจิตสาํนึกสาธารณะและรับผิดชอบ

ต่อสงัคม              

 

 มุ่งสร้างวิทยาลยัสหวิทยาการให้เป็นสถาบนัการศึกษาที่มีการเรียนการสอนและเป็นแหล่งคน้ควา้วิจยั

เชิงสหวิทยาการชั้นนาํของประเทศ 

วสัิยทศัน์ 

 1.  เพื่อผลิตบณัฑิต มหาบณัฑิต และดุษฎีบณัฑิตท่ีมีความรอบรู้เชิงสหวิทยาการ มีความเคารพในศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาํรงชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสามารถนาํเอาองค์

ความรู้ในลกัษณะสหวิทยาการไปใชใ้นการคน้ควา้วิจยัและประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ 

 2.  เพ่ือพฒันาวิทยาลยัฯ ใหเ้ป็นชุมชนวิจยัเชิงสหวิทยาการของนกัศึกษา คณาจารยท์ั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และบุคลากรจากนานาประเทศท่ีมีความสนใจการศึกษาแบบบูรณาการ 

 3.  เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการเผยแพร่ความรู้ท่ีเป็นผลจากการวิจยัของคณาจารย ์นกัศึกษา 

รวมทั้งสนบัสนุนการแลกเปล่ียนความรู้กบัสงัคมภายนอกเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ท่ีหลากหลาย 

 4.  เพื่อทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม บูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและปรับใชวิ้ทยาการสมยัใหม่ เพ่ือพฒันา

ความมัน่คงของมนุษยแ์ละสงัคม 

พนัธกจิ

1.  ผลิตบณัฑิต มหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้เชิงสหวิทยาการ 
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 2.  สร้างชุมชนวิจยัเชิงสหวิทยาการ 

 3.  ใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม 

 4.  ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  

 2.3.3 โครงสร้างวทิยาลยัสหวทิยาการ และโครงสร้างการบริหาร 

 โครงสร้างการบริหารงาน 

 วิทยาลยัสหวิทยาการ เป็นหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่าคณะและเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ

ควบคุมดูแลของสาํนกังานอธิการบดีและสภามหาวิทยาลยั การบริหารงานของวิทยาลยัสหวิทยาการ ประกอบดว้ย 

3 โครงการ คือ โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสตรีศึกษา และ

โครงการศึกษาศิลปศาสตรบณัฑิต สหวิทยาการสงัคมศาสตร์   

 วิทยาลยัสหวิทยาการ มีคณบดีเป็นผูรั้บผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลยัฯ ตามแนวทางและนโยบาย

ที่คณะกรรมการประจาํวิทยาลยัฯ กาํหนด มีรองคณบดีฝ่ายบริหารและมีผูอ้าํนวยการโครงการศึกษาของทั้ง 3 

โครงการปฏิบติัหนา้ที่เป็นรองคณบดีโดยตาํแหน่งเพื่อช่วยบริหารงานของวิทยาลยั นอกจากนั้น ยงัมีสํานกังาน

เลขานุการวิทยาลยัทาํหนา้ท่ีดาํเนินการในทางธุรการและประสานการดาํเนินงานต่างๆ ใหแ้ก่วิทยาลยัฯ ดว้ย 

 คณะกรรมการประจาํวทิยาลยัและคณะกรรมการประจาํโครงการ 

 คณะกรรมการประจาํวิทยาลยัสหวิทยาการ ประกอบดว้ย อธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมายเป็น

ประธาน และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ มีหน้าที่วางนโยบายและแผนงานให้

สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของมหาวิทยาลยั และวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั กาํหนดแนวทางการควบคุมดูแล

การปฏิบติังานพิจารณาเสนอแผนงานประจาํปีและงบประมาณ พิจารณาเสนอร่างหลกัสูตรการศึกษาของวิทยาลยัฯ 

 คณะกรรมการประจาํโครงการของแต่ละโครงการ ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโครงการแต่ละโครงการ 

เป็นประธานและผูท้รงคุณวฒิุเป็นกรรมการมีหนา้ท่ีวางนโยบายและแผนงานใหโ้ครงการฯ แต่ละโครงการปฏิบติั 
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ผงัโครงสร้างการบริหาร 

วทิยาลยัสหวทิยาการ 
 

 

คณะกรรมการประจาํวทิยาลยัสหวทิยาการ 

                         อธิการบดี 

                         คณบดี 

                          รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

                         รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

                         ผูอ้าํนวยการโครงการศึกษา 3 โครงการ 

   
 

                            สาํนกังานเลขานุการวทิยาลยั                     

                                                          

 โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวทิยาการ        โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต           โครงการศึกษาศิลปศาสตรบณัฑิต  

                                                                                    สตรีศึกษา                                            สหวทิยาการสงัคมศาสตร์                                                                                                          

  

 

ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการฯ               ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการฯ               ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการฯ                                                              

คณะกรรมการประจาํโครงการ                     คณะกรรมการประจาํโครงการ                      คณะกรรมการประจาํโครงการ 

 

  สาํนกังานโครงการ                                               สาํนกังานโครงการ                                   สาํนกังานโครงการ 

 

 สถานท่ี  : ท่าพระจนัทร์        ท่าพระจนัทร์               ศูนยล์าํปาง 

 

2.3.4 หลกัสูตรและสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 

 หลกัสูตร 

 ปัจจุบนัวิทยาลยัฯ มีการเรียนการสอน 3 ระดบั คือ 

 1. การศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการสงัคมศาสตร์ มี 4 วิชาเอก คือ 

  1) สหวิทยาการจีนศึกษา       

  2) สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงศึกษา    

  3) สหวิทยาการการจดัการทรัพยากรทางสงัคมและวฒันธรรม        

  4) สหวิทยาการการจดัการการท่องเท่ียวและบริการ 
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 2.  การศึกษาในระดบัปริญญาโท  

   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสตรีศึกษา 

 3.  การศึกษาในระดบัปริญญาเอก 

     หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาสหวิทยาการ 

2.3.5 จาํนวนนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา  

 ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลยัสหวิทยาการมีนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปีจาํนวน 556 คน และมีผูส้ําเร็จ

การศึกษาทุกระดบัทุกหลกัสูตรรวมจาํนวน  87 คน  ตามตารางดงัน้ี 

ระดบั 
นักศึกษาทุกช้ันปี สําเร็จการศึกษา 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 494 88.85 87 100 

ปริญญาโท 21 3.78 0  

ปริญญาเอก 41 7.37 0  

รวม 556 100 87 100 

 

2.3.6 จาํนวนอาจารย์และบุคลากร 

 ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลยัสหวิทยาการมีบุคลากรจาํนวนทั้งส้ิน 42 คน โดยแบ่งเป็นสายวิชาการ 

(อาจารย)์ จาํนวน 24 คน และสายสนบัสนุนจาํนวน 18 คน ดงัน้ี  

 บุคลากรวทิยาลยัสหวทิยาการ  ปีการศึกษา  2554 : แบ่งตามตาํแหน่งงาน 

ประเภท โครงการ โครงการ 

ระดบัปริญญาตรี 

โครงการ 

ระดบับัณฑติศึกษา 

สํานักงานเลขานุการ

วทิยาลยัสหวทิยาการ 
รวม 

บุคลากร ตาํแหน่ง 

 

สาย

วชิาการ 

ศาสตราจารย ์ - - - - 

รองศาสตราจารย ์ 1 - - 1 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 4 - - 4 

อาจารย ์ 15 4 - 19 

สาย

สนับสนุน 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 3 - 2 5 

นกัวิชาการศึกษา 4 - 4 8 

นกัวิชาการเงินและบญัชี 2 - 1 3 

พนกังานสถานท่ี - - 2 2 

รวม 29 4 9 42 
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 บุคลากรสายวิชาการทั้ งหมด 24 คน เป็นอาจารย์ประจําโครงการปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการ 

สังคมศาสตร์ 20 คน ปฏิบติังานจริง 17 คน ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 3 คน และเป็นอาจารยป์ระจาํโครงการ

ปริญญาโท สาขาสตรีศึกษา 2 คน ปฏิบติังานจริง 1 คน ขณะน้ีกาํลงัลาศึกษาต่อเพ่ิมเติม (ลาประเภทอื่นๆ) 1 คน 

ส่วนโครงการปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ ไม่มีอาจารยป์ระจาํ      

 นอกจากน้ี ไดมี้สัญญาจา้งลูกจา้งชาวต่างประเทศชั่วคราว 1 คน เพื่อมาช่วยสอนเสริมทกัษะทางดา้น

ภาษาต่างประเทศใหแ้ก่นกัศึกษาในโครงการปริญญาตรี 

 ส่วนบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมด 18 คน แบ่งสายสนบัสนุนวิชาการ 16 คน และพนกังานสถานท่ี 2 

คนโดยมีตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 5 คน นกัวิชาการศึกษา 8 คน นกัวิชาการเงินและบญัชี 4 คน   

2.3.7 งบประมาณและอาคารสถานที่ 

 ปีงบประมาณ 2554 วิทยาลยัสหวิทยาการ ไดรั้บงบประมาณเพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน และการ

บริหารจดัการ จากงบประมาณแผน่ดิน งบประมาณรายจ่ายจากรายไดห้น่วยงาน รวมทั้งส้ิน 28,287,786 จาํแนกเป็น

งบประมาณแผน่ดิน 12,044,700 บาท และงบพิเศษ 18,373,100 บาท 

 

3. วธีิการประเมนิคุณภาพ 

3.1 การวางแผนและการประเมนิคุณภาพ 

3.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยีย่ม 

1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ (งานประกันคุณภาพการศึกษา 

สาํนกังานส่งเสริมมาตรฐานและประกนัคุณภาพ) จดัทาํตารางตรวจเยี่ยมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ใหวิ้ทยาลยัทราบ

ล่วงหนา้ เพ่ือใหวิ้ทยาลยันดัหมายบุคคลท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพตอ้งการสัมภาษณ์หรือจดัเตรียมเอกสาร

หลกัฐานอา้งอิงผลการดาํเนินงาน ตลอดจนสามารถเตรียมการอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษาเอกสารในเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลยั   

สหวิทยาการ ปีการศึกษา 2553 คู่มือการจดัเกบ็ขอ้มลูตามตวับ่งช้ีคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

3) ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมช้ีแจงวตัถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการในการ

ประเมินคุณภาพภายในให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบ พร้อมทั้งร่วมกนัวิเคราะห์รายงานการประเมิน

ตนเองของวิทยาลยั เพ่ือสรุปประเดน็ ขอ้สงสยั และหาขอ้มลูเพ่ิมเติมในเบ้ืองตน้ 

4) แบ่งหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแต่ละคนไดศึ้กษาวิเคราะห์ขอ้มลูในรายละเอียด 

5) วางแผนตรวจเยี่ยมร่วมกนั ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเพื่อให้เขา้ใจถึงวิธีการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน และกาํหนดเกณฑก์ารประเมินไปในทิศทางเดียวกนั 
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3.1.2 การดาํเนินการระหวา่งตรวจเยี่ยม  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามกาํหนดการ สรุปไดด้งัน้ี 

1) การตรวจสอบเอกสารอา้งอิงผลการดาํเนินงาน 

2) การประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร เพือ่ช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการประเมินและรับฟังผลการดาํเนินงานที่

สาํคญั และติดตามความกา้วหนา้/การดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 

3) การสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต คณะกรรมการ

รับผิดชอบหลกัสูตร และคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4) ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือสรุปผลการประเมิน และวิเคราะห์จุดแขง็ ขอ้สังเกตและจุดท่ี

ควรพฒันาในแต่ละองคป์ระกอบ รวมทั้งผลการพิจารณาในภาพรวม 

รายละเอียดปรากฏตามกาํหนดการประเมินคุณภาพ ภาคผนวก  

3.1.3 การดาํเนินการหลงัตรวจเยี่ยม 

1) สรุปผลการประเมินและนาํเสนอดว้ยวาจาต่อผูบ้ริหาร และบุคลากรของวิทยาลยั เพ่ือรับทราบและร่วม

อภิปรายรายงานผลการประเมิน 

2) จดัทาํร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพ ส่งใหค้ณะกรรมการประเมินคุณภาพพิจารณา 

3) จดัทาํรายงานผลการประเมินคุณภาพส่งใหวิ้ทยาลยัสหวิทยาการ และเสนอผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนั

คุณภาพการศึกษา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลยัต่อไป 

3.2 วธีิการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

 1) ตรวจสอบความสอดคลอ้งและความถกูตอ้งจากรายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2554 กบั

เอกสารหลกัฐานท่ีวิทยาลยัอา้งอิงไว ้โดยมีประเดน็พิจารณา ดงัน้ี 

   - ขอ้มลูครบถว้นตรงตามนิยามของตวับ่งช้ี 

   - ขอ้มลูตรงกบัช่วงเวลาท่ีประเมิน (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) 

   - ขอ้มลูครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินตนเอง 

 2) ตรวจเยี่ยมสภาพจริง และสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น คณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตร และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น เพื่อสอบถามการ

ดาํเนินการจริงและพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ และรายงานการประเมินตนเอง 
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4. การประเมนิผ่านระบบ CHE QA Online 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จดัใหมี้การประเมินคุณภาพผา่นระบบ CHE QA Online โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพสามารถเขา้สู่ระบบ CHE QA Online ไดท่ี้ http://203.131.222.89/ CHEUNIV2555/default.aspx 

ทั้งน้ี ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพจะกาํหนดช่ือผูใ้ช ้(Username) 

และรหสัผา่น (Password) ใหก้บัผูป้ระเมิน 

 กระบวนการประเมินคุณภาพผา่นระบบ CHE QA Online มีดงัน้ี 

1. 
1.1 ฝ่ายเลขานุการจดัส่งรายงานการประเมินตนเองและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง พร้อมส่งช่ือผูใ้ช ้

(Username) และรหสัผา่น (Password) ใหค้ณะกรรมการประเมินคุณภาพก่อนการประเมินอยา่งนอ้ย 7 วนั พร้อมทั้ง

แจง้วา่คณะกรรมการประเมินคุณภาพจะสามารถเขา้ไปตรวจสอบเอกสารหลกัฐานล่วงหนา้ไดเ้ม่ือใด 

ก่อนการตรวจเยี่ยม 

1.2 ผูป้ระเมินสามารถศึกษารายงานการประเมินตนเองและตรวจสอบเอกสารอ้างอิงผลการ

ดาํเนินงาน ผา่นระบบ Online ไดก่้อนวนัตรวจเยี่ยม 

 ในกรณีที่กรรมการประเมินคุณภาพ พบว่า ขอ้มูลหรือเอกสารที่หน่วยงานระบุไวใ้นรายงานการ

ประเมินตนเอง/หรือในระบบ Online ไม่เพียงพอและตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน สามารถแจง้ขอขอ้มูล

เพ่ิมเติมได้ท่ีฝ่ายเลขานุการ (งานประกันคุณภาพการศึกษา) ก่อนวนัประเมินคุณภาพ และฝ่ายเลขานุการจะ

ประสานงานกบัหน่วยงานใหจ้ดัเตรียมขอ้มลูหรือเอกสารใหต้รวจสอบต่อไป 

2. 
2.1 เม่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพดาํเนินการตามกระบวนการประเมินคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ

ตรวจสอบเอกสาร การสมัภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง การเยี่ยมชมสถานท่ี/ปัจจยัเก้ือหนุน เยี่ยมชมการเรียนการสอน

แลว้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพให้ขอ้สังเกตเพ่ิมเติมในรายองค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี และระบุจุดแข็ง แนวทาง

เสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพฒันา ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง วิธีปฏิบติัท่ีดี ของแต่ละองคป์ระกอบในระบบ Online 

ในวนัตรวจเยีย่ม  

 2.2 ฝ่ายเลขานุการพิมพร่์างรายงานการประเมินคุณภาพใหค้ณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อเป็น

ขอ้มลูประกอบการนาํเสนอดว้ยวาจาใหก้บัหน่วยงานท่ีรับการประเมิน 

 3. 

 3.1 ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) รวมทั้งจดัทาํร่าง

รายงานการประเมินคุณภาพส่งใหค้ณะกรรมการประเมินคุณภาพตรวจแกพิ้จารณา 

หลงัวนัตรวจเยีย่ม 

 3.2 ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูลพ้ืนฐานและร่างรายงาน

การประเมินคุณภาพ และยืนยนัความถกูตอ้งของขอ้มูล Common Data Set และผลการประเมินคุณภาพ โดยจะตอ้ง
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ใส่รหสัประจาํตวัของประธานท่ีมหาวิทยาลยัออกให ้ซ่ึงจะทาํใหก้ารประเมินในระบบ CHE QA Online มีความ

สมบูรณ์ 

 3.3 ฝ่ายเลขานุการจดัส่งรายงานประเมินคุณภาพใหก้บัหน่วยงานท่ีรับการประเมิน 

 

5. ผลการประเมนิคุณภาพรายตวับ่งช้ี 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ขอเสนอรายงานผลการประเมินรายองคป์ระกอบและตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
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ตาราง ป.1 ผลการประเมนิรายตวับ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

วทิยาลยัสหวทิยาการ 

 

ลาํดบัที่ องค์ประกอบคุณภาพ หน่วยวดั 
คะแนน

เตม็ 5 

เป้า 

หมาย 

ผลการดาํเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

/ = 

บรรลุ 

X = 

ไม่บรรลุ 

คะแนน

ประเมนิ 

หมายเหตุ (เช่น เหตุผลของการประเมนิทีต่่าง

จากที่ระบุใน SAR) 

2554 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนดาํเนนิการ                 

สกอ.1.1 กระบวนการพฒันาแผน ขอ้ 8 6   7 / 4.00 ไดข้อ้ 1-7 (คณะกรรมการใหข้อ้ 7 เพ่ิม) 

องค์ประกอบที ่2 การผลติบัณฑติ                 

สกอ.2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร ขอ้ 1-5 และ 7,8 6   6 / 4.00  

สกอ.2.2 อาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 60 25.00 6 25.00 / 2.08  

24 

สกอ.2.3 อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 24 1 4.17 X 0.69  

24 

สกอ.2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน ขอ้ 7 7   3 X 3.00 ตดัขอ้ 1 2 6 7 เน่ืองจากไม่มีแผนการบริหาร

และพฒันาอาจารย ์และบุคลากรจึงทาํให้ไม่มี

การบริหาร/การประเมินแผนและนาํผลการ

ประเมินไปปรับปรุง 

สกอ.2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ขอ้ 7 6   6 / 4.00 ใชผ้ลการประเมินมธ. 

สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน ขอ้ 7 6   5 X 3.00 ตดัขอ้ 5 หลกัฐานไม่ตรงกบัเกณฑ,์ ขอ้ 7 ยงั

ประเมินผลการเรียนรู้ไม่ครบทุกรายวิชา  

สกอ.2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผล การเรียนตามคุณลกัษณะ

ของบณัฑิต 

ขอ้ 1-5 และ 7 4   4 / 4.00  
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ลาํดบัที่ องค์ประกอบคุณภาพ หน่วยวดั 
คะแนน

เตม็ 5 

เป้า 

หมาย 

ผลการดาํเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

/ = 

บรรลุ 

X = 

ไม่บรรลุ 

คะแนน

ประเมนิ 

หมายเหตุ (เช่น เหตุผลของการประเมนิทีต่่าง

จากที่ระบุใน SAR) 

2554 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

สกอ.2.8 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดั

ให้กบันกัศึกษา 

ขอ้ 5 4   2 X 2.00  

สมศ.1 

  

บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี 

ร้อยละ 100 84 65 87.84 / 4.39   

74 

สมศ.2 

  

คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนนเฉล่ีย 5 4.00   

  

4.17 / 4.17 

  

  

  

สมศ.3 ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการ

ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

ร้อยละ 25 40 0.25 25.00 X 5.00 0.25 1 ช้ิน ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

1 คนขอ้มูลจากสูติบตัรพิธีพระราชทาน

ปริญญาบตัร 

  1.00 

สมศ.4 ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการ

ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

ร้อยละ 50 100 0.75 18.75 X 1.88 0.75 1 ช้ิน ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

เอก 4 คนขอ้มลูจากสูติบตัรพิธีพระราชทาน

ปริญญาบตัร 

  4.00 

สมศ.14 การพฒันาคณาจารย ์ ค่าเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั 

6 2.90 73 3.04 / 2.53  

24 

สห.1 มีการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ ขอ้ 5 5   5 / 5.00  

 องค์ประกอบที่ 3 กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา                 

สกอ.3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูล

ข่าวสาร 

ขอ้ 7 7   7 / 5.00  

สกอ.3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา ขอ้ 6 4   4 / 3.00  
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ลาํดบัที่ องค์ประกอบคุณภาพ หน่วยวดั 
คะแนน

เตม็ 5 

เป้า 

หมาย 

ผลการดาํเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

/ = 

บรรลุ 

X = 

ไม่บรรลุ 

คะแนน

ประเมนิ 

หมายเหตุ (เช่น เหตุผลของการประเมนิทีต่่าง

จากที่ระบุใน SAR) 

2554 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

มธ.1 ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจาํนวนกิจกรรมนกัศึกษา

ทั้งหมด 

ร้อยละ 18 16.67 4 20.00 / 

  

5.00  

20 

องค์ประกอบที ่4 การวจิัย                 

สกอ.4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ ขอ้ 7 6   6 / 4.00  

สกอ.4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค ์

ขอ้ 6 4   2 X 2.00 ตดัขอ้ 2 3 เน่ืองจากไม่มีระบบและกลไกการ

รวบรวม คดัสรร วิเคราะห์ และสงัเคราะห์

ความรู้จากงานวิจยั เพ่ือให้เป็นองคค์วามรู้ท่ี

คนทัว่ไปเขา้ใจได ้และการเผยแพร่องค์

ความรู้สู่สาธารณะ 

สกอ.4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารย์

ประจาํและนกัวิจยัประจาํ 

อตัราส่วน 

(บาทต่อคน) 

75,000 160,304 2,149,340 107,467.00 X 5.00 - ตดัเงินวิจยัภายในลาํดบัท่ี 7 (90,000) และ

เงินวิจยัภายนอกรายการท่ี 3-4 (200,000) 

เน่ืองจากไม่อยูใ่นรอบปีท่ีประเมิน 

- ภายใน 668,040 ภายนอก 1,481,300 รวม 

2,149,340 

  20 

สมศ.5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

 

ร้อยละ 10 6.25 2 8.33 / 4.17  -ตดัรายการท่ี 8 เน่ืองจากไม่อยูใ่นรอบปีท่ี

ประเมิน 

-ค่านํ้าหนกั 0.25 8 ช้ิน(2.00) 

  24 

สมศ.6 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 20 16.00 2 8.33 X 2.08  -วิทยาลยัปรับขอ้มูลใหม่  

   24   
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ลาํดบัที่ องค์ประกอบคุณภาพ หน่วยวดั 
คะแนน

เตม็ 5 

เป้า 

หมาย 

ผลการดาํเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

/ = 

บรรลุ 

X = 

ไม่บรรลุ 

คะแนน

ประเมนิ 

หมายเหตุ (เช่น เหตุผลของการประเมนิทีต่่าง

จากที่ระบุใน SAR) 

2554 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

สมศ.7 ผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 8 1 4.17 X 2.08  -ตดัรายการท่ี 2 เน่ืองจากไม่อยูใ่นรอบปีท่ี

ประเมิน 

-1.00 1 เร่ือง(1.00) 

  24   

มธ.3 ร้อยละของบทความวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง (Citation) ใน

ฐานขอ้มูล Scopus และ web of science ต่ออาจารยป์ระจาํและ

นกัวิจยัประจาํ 

ร้อยละ 20 16 3 12.50 X 3.13 Scopus 3 

24 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม                

สกอ.5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม ขอ้ 5 5   3 / 3.00 ตดัขอ้ 4 5 เน่ืองจากไม่มีการประเมินผล

สาํเร็จของการบรูณาการและการนาํผล

ประเมินไปปรับปรุง 

สกอ.5.2 กระบวนการบริการทางวิชากาให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม ขอ้ 5 5   4 / 4.00 ตดัขอ้ 4 เน่ืองจากไม่มีการนาํผลการประเมิน

ไปพฒันาระบบกลไกหรือกิจกรรมการ

บริการวิชาการ 

สมศ.8 ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมา

ใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั 

ร้อยละ  30 24 6 54.55 / 5.00 มีการบูรณาการกบัการเรียนการสอน 4  การ

เรียนการสอนและวิจยั 2   11 

สมศ.9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือ

องคก์รภายนอก 

ขอ้ 5 4   4 / 4.00  

สห.2 โครงการการบริการวิชาการท่ีสะทอ้นตวัตนของหลกัสูตรสู่

ชุมชนต่อจาํนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

 

ร้อยละ 80 64 5 45.45 X 2.84   

11   
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ลาํดบัที่ องค์ประกอบคุณภาพ หน่วยวดั 
คะแนน

เตม็ 5 

เป้า 

หมาย 

ผลการดาํเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

/ = 

บรรลุ 

X = 

ไม่บรรลุ 

คะแนน

ประเมนิ 

หมายเหตุ (เช่น เหตุผลของการประเมนิทีต่่าง

จากที่ระบุใน SAR) 

2554 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่6 การทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม                 

สกอ.6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ขอ้ 5 หรือ 6 4   3 X 3.00 ตดัขอ้ 4 5 เน่ืองจากไม่มีการประเมินผลสาํเร็จของ

การบูรณาการและการนาํผลประเมินมาปรับปรุง 

สมศ.10 การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม ขอ้ 5 4   3 X 3.00  

สมศ.11 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม ขอ้ 5 4   5 / 5.00  

สห.3 โครงการ/กิจกรรมการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ต่อจาํนวนโครงการ ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมทั้งหมด 

ร้อยละ 50 40 5.00 62.50 / 5.00   

8.00   

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ                 

สกอ.7.1 ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทกุระดบัของสถาบนั ขอ้ 7 6   6 / 4.00 ไดข้อ้ 2-7 (คณะกรรมการใหเ้พ่ิมขอ้ 7) ตดั

ขอ้ 1 เน่ืองจากไม่มีการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการประจาํวิทยาลยั 

สกอ.7.2 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ ขอ้ 5 4   2 X 2.00 ตดัขอ้ 3 4 5 เน่ืองจากการแลกเปล่ียนเรียน 

องคค์วามรู้ และเผยแร่ความรู้ 

สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ ขอ้ 5 4   3 / 3.00 ประเมินเพ่ิมจากผลการดาํเนินงานท่ีวิทยาลยัขอ

อุทธณ์(เดิมไม่ไดร้ายงานผลการดาํเนินงาน) 

สกอ.7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ้ 6 5   3 X 3.00 ตดัขอ้ 4 5 เน่ืองจากไม่พบหลกัฐานการ

ติดตาม ประเมินผลท่ีรายงานต่อสภาสถาบนั 

สมศ.13 การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถาบนั คะแนน 5 4         ยงัไม่ถึงรอบการประเมิน 

องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ                 

สกอ.8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ้ 7 6   6 / 4.00 ตดัขอ้ 5 เน่ืองจากไม่พบหลกัฐานการนาํขอ้มูล

ทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย 



17 

ลาํดบัที่ องค์ประกอบคุณภาพ หน่วยวดั 
คะแนน

เตม็ 5 

เป้า 

หมาย 

ผลการดาํเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

/ = 

บรรลุ 

X = 

ไม่บรรลุ 

คะแนน

ประเมนิ 

หมายเหตุ (เช่น เหตุผลของการประเมนิทีต่่าง

จากที่ระบุใน SAR) 

2554 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ                 

สกอ.9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ้ 9 7   4 X 3.00 ตดัขอ้ 4 5 7 8 เน่ืองจากมีส่ง SAR ไม่ทนั

กาํหนด ไม่พบหลกัฐานการนาํผลการประกนั

คุณภาพ ไม่พบหลกัฐานการมีส่วนร่วมของผู ้

มีส่วนไดเ้สีย และไม่มีเครือข่ายการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายนอกสถาบนั 

สมศ.15 ผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สงักดั คะแนน 5 3.51   3.34 X 3.34  

องค์ประกอบที ่97 องค์ประกอบอตัลกัษณ์ (สมศ.)                 

สมศ.

16.1 

ผลการบริหารสถาบนัให้เกิดอตัลกัษณ์ ขอ้ 5 4   4 / 4.00  

สมศ.

16.2 

ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ ค่าเฉล่ีย 5 4   4.14 / 4.14  

สมศ.17 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น

เอกลกัษณ์ของสถาบนั 

ขอ้ 5 4   4 / 4.00  

สมศ.

18.1 

ผลการช้ีนาํ ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในประเด็นท่ี 1 

ภายในสถาบนั 

ขอ้ 4.5 4   3 X 4.00  

สมศ.

18.2 

ผลการช้ีนาํ ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคมในประเด็นท่ี 2 

ภายนอกสถาบนั 

ขอ้ 54-5 3    2  X 3.00  
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6. ผลการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 

 6.1 สรุปผลการประเมนิ 

 จากการประเมินคุณภาพภายใน 10 องคป์ระกอบ 46 ตวับ่งช้ี พบวา่ วิทยาลยัสหวิทยาการ มีผลการประเมิน

อยูใ่นระดบัพอใช ้(3.52) โดยมีผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดา้นการ

บริหารจดัการ และมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ดงัน้ี 

 6.1.1 

เมื ่อพิจารณาผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ โดยพิจารณาเฉพาะตัวบ่งช้ีของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบว่า วิทยาลยัสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดบัพอใช ้(3.25) 

สําหรับผลการประเมินรายองค์ประกอบ พบว่า มี 4 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ (4.00) องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการ

พฒันานกัศึกษา (4.00) องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั (3.67) และองคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (4.00) และ

มี 5 องคป์ระกอบท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต (2.85) องคป์ระกอบ

ท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม (3.50) องคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม (3.00) องคป์ระกอบท่ี 

7 การบริหารและการจดัการ (3.00) และองคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (3.00) หากพิจารณา

ในมุมมองของ ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิต พบวา่ ดา้นปัจจยันาํเขา้และกระบวนการ มีผลการประเมินอยู่

ในระดบัพอใช ้(2.94) และ (3.39) ตามลาํดบั ส่วนดา้นผลผลิต มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัตอ้งปรัปปรุง (2.00)  

ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินเฉพาะตวับ่งช้ีของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) พบว่า วิทยาลยัสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดบัดี(3.65) สําหรับผลการประเมินราย

องคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต (3.59) องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (4.50) 

องคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม (4.00) และองคป์ระกอบท่ี 97 องคป์ระกอบอตัลกัษณ์ (3.83) 

มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ส่วนองค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั (2.78) และองค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ

ประกนัคุณภาพ (3.25) ) มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้ 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินเฉพาะตวับ่งช้ีของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (มธ) พบว่า วิทยาลยัสหวิทยาการ 

มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดบัดี (4.06) สําหรับผลการประเมินรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบท่ี 3 

กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา (5.00) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก ส่วนองคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั (3.13) มีผล

การประเมินในระดบัพอใช ้
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เม่ือพิจารณาผลการประเมินตวับ่งช้ีทั้งหมด พบว่า วิทยาลยัสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน

ระดบัดี (3.52) สาํหรับผลการประเมินรายองค์ประกอบ พบว่ามี 6 องค์ประกอบท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี 

ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการดาํเนินการ (4.00) องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรม

การพฒันานกัศึกษา (4.33) องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (3.77) องคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม (4.00) องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (4.00) และองค์ประกอบที่ 97 

องคป์ระกอบอตัลกัษณ์ (3.83) และมี 4 องคป์ระกอบท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 2 

การผลิตบณัฑิต (3.27) องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั (3.21) องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ (3.00) 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (3.00) หากพิจารณาในมุมมองของปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ 

และผลผลิต พบว่า ด้านผลผลิต (3.66) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ส่วนด้านปัจจยันําเข้า (2.94) และด้าน

กระบวนการ(3.47) มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้ 

 รายละเอียดปรากฏในตาราง ป.2
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ตาราง ป.2 ผลการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพ 

วทิยาลยัสหวทิยาการ 

 

องค์ประกอบ  

คะแนนการประเมินตัวบ่งช้ีสกอ.  

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตวับ่งช้ีสมศ. 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตวับ่งช้ีมธ. 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตวับ่งช้ีท้ังหมด 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ผลการ

ประเมิน 

ปัจจัย 

นําเข้า  

กระบวน 

การ  

ผล 

ผลติ 
รวม  

ปัจจัย 

นําเข้า  

กระบวน 

การ  

ผล 

ผลติ 
รวม  

ปัจจัย 

นําเข้า  

กระบวน 

การ  

ผล 

ผลติ 
รวม  

ปัจจัย 

นําเข้า  

กระบวน 

การ  

ผล 

ผลติ 
รวม  

1.  ปรัชญา ปณิธานวตัถุประสงค ์และ

แผนการดาํเนินการ 

- 4.00 - 4.00 ดี - - - - - - - - - - - 4.00 - 4.00 ดี 

2.  การผลิตบณัฑิต 2.26 3.50 2.00 2.85 พอใช ้ - - 3.59 3.59 ดี - - - - - 2.26 3.80 3.33 3.27 พอใช ้

3. กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา  - 4.00 - 4.00 ดี - - - - - - - 5.00 5.00 ดีมาก - 4.00 5.00 4.33 ดี 

4.  การวจิยั  5.00 3.00 - 3.67 ดี - - 2.78 2.78 พอใช ้ - - 3.13 3.13 พอใช ้ 5.00 3.00 2.86 3.21 พอใช ้

5.  การบริการวชิาการแก่สังคม  - 3.50 - 3.50 พอใช ้ - - 4.50 4.50 ดี - - - - - - 3.50 3.95 3.77 ดี 

6.  การทาํนุบาํรุงศิลปและวฒันธรรม  - 3.00 - 3.00 พอใช ้ - - 4.00 4.00 ดี - - - - - - 3.00 4.33 4.00 ดี 

7.  การบริหารและการจดัการ  - 3.00 - 3.00 พอใช ้ - - - - - - - - - - - 3.00 - 3.00 พอใช ้

8.  การเงินและงบประมาณ  - 4.00 - 4.00 ดี - - - - - - - - - - - 4.00 - 4.00 ดี 

9.  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  - 3.00 - 3.00 พอใช ้ - - 3.25 3.25 พอใช ้ - - - - - - 3.00 - 3.00 พอใช ้

97. องคป์ระกอบอตัลกัษณ์  (สมศ.) - - - - - - - 3.83 3.83 ดี - - - - - - - 3.83 3.83 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 
2.94 3.39 2.00 3.25   - - 3.65 3.65   - - 4.06 4.06   2.94 3.47 3.66 3.52   

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
พอใช้ พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 

พอใช้   - - ดี ดี   - - ดี ดี   พอใช้ พอใช้ ดี ดี   
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6.1.2 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตัวบ่งช้ีของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบว่า วิทยาลยัสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดบัพอใช ้(3.25) 

สาํหรับผลการประเมินรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานท่ี 2 ดา้นการบริหารจดัการอุดมศึกษา ก.ดา้นธรรมาภิบาลของ

การบริหารการอุดมศึกษา ข.ดา้นพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้(3.43) 

และ (3.44) ตามลาํดบั ส่วนมาตรฐานที่ 1 ดา้นคุณภาพบณัฑิต และมาตรฐานที่ 3 ดา้นการสร้างและพฒันาสังคม

ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุง (2.00) เท่ากนัทั้ งสองด้าน หาก

พิจารณาในมุมมองของปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิต พบว่า ดา้นปัจจยันาํเขา้ และดา้นกระบวนการ มีผลการ

ประเมินพอใช ้(2.94) และ (3.39) ตามลาํดบั ส่วนดา้นผลผลิต มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง (2.00)  

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินเฉพาะตวับ่งช้ีของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) พบว่า วิทยาลยัสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดบัดี (3.65) สําหรับผลการประเมินราย

มาตรฐาน พบว่า มาตรฐานท่ี 1 ดา้นคุณภาพบณัฑิต อยู่ในระดบัดี (3.86) และมาตรฐานท่ี 2 ดา้นการบริหารจดัการ

อุดมศึกษา ข.ดา้นพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา (3.81) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ส่วนมาตรฐานท่ี 3 

ดา้นการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้(2.78)  

เม่ือพิจารณาผลการประเมินเฉพาะตวับ่งช้ีของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (มธ.) พบวา่ วิทยาลยัสหวิทยาการ 

มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดบัดี (4.06) สาํหรับผลการประเมินรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานท่ี 2 ดา้นการ

บริหารจดัการอุดมศึกษา ข.ดา้นพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลประเมินอยู่ในระดบัดีมาก (5.00) ส่วน

มาตรฐานท่ี 3 ดา้นการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดบั

พอใช ้(3.13)  

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตวับ่งช้ีทั้งหมด พบว่า วิทยาลยัสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน

ระดบัพอใช ้(3.52) สาํหรับผลการประเมินรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานท่ี 2 ดา้นการบริหารจดัการอุดมศึกษา ข.

ดา้นพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา (3.69) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ส่วนมาตรฐานที่ 1 ดา้นคุณภาพ

บณัฑิต (3.49) มาตรฐานท่ี 2 ดา้นการบริหารจดัการอุดมศึกษา ก.ดา้นธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

(3.43) และมาตรฐานที่ 3 ดา้นการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ (3.14) มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้หากพิจารณาในมุมมองของปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิต พบว่า ดา้นผลผลิต 

(3.66) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ส่วนดา้นปัจจยันาํเขา้ (2.94) และกระบวนการ (3.47) มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัพอใช ้ 

รายละเอียดปรากฏในตาราง ป.3 
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ตาราง ป 3 ผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

วทิยาลยัสหวทิยาการ 

 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินตัวบ่งช้ีสกอ.  

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตวับ่งช้ีสมศ. 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตวับ่งช้ีมธ. 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตวับ่งช้ีท้ังหมด 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ผลการ

ประเมิน 

ปัจจัย 

นําเข้า  

กระบวน 

การ  

ผล 

ผลติ 
รวม  

ปัจจัย 

นําเข้า  

กระบวน 

การ  

ผล 

ผลติ 
รวม  

ปัจจัย 

นําเข้า  

กระบวน 

การ  

ผล 

ผลติ 
รวม  

ปัจจัย 

นําเข้า  

กระบวน 

การ  

ผล 

ผลติ 
รวม  

มาตรฐานท่ี 1 ดา้นคุณภาพบณัฑิต - - 2.00 2.00 ตอ้ง

ปรับปรุง 

- - 3.86 3.86 ดี - - - - - - - 3.49 3.49 พอใช ้

มาตรฐานท่ี 2 ดา้นการบริหารจดัการ

อุดมศึกษา 

                                        

            ก.ดา้นธรรมาภิบาลของการบริหาร

การอุดมศึกษา 

- 3.43 - 3.43 พอใช ้ - - - - - - - - - - - 3.43 - 3.43 พอใช ้

            ข.ดา้นพนัธกิจของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

2.94 3.67 - 3.44 พอใช ้ - - 3.81 3.81 ดี - - 5.00 5.00 ดีมาก 2.94 3.67 3.97 3.69 ดี 

มาตฐานท่ี 3 ดา้นการสร้างและพฒันา

สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- 2.00 - 2.00 ตอ้ง

ปรับปรุง 

- - 2.78 2.78 พอใช ้ - - 3.13 3.13 พอใช ้ - 3.00 3.22 3.14 พอใช ้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 
2.94 3.39 2.00 3.25   - - 3.65 3.65   - - 4.06 4.06   2.94 3.47 3.66 3.52   

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
พอใช้ พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 

พอใช้   - - ดี ดี   - - ดี ดี   พอใช้ พอใช้ ดี ดี   
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6.1.3 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตามมุมมองดา้นการบริหารจดัการ โดยพิจารณาเฉพาะตวับ่งช้ีของสาํนกังาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบว่า วิทยาลยัสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดบัพอใช ้(3.25) 

สําหรับผลการประเมินรายมุมมอง พบว่า มุมมองที่ 3 ดา้นการเงิน (4.50) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ส่วน

มุมมองท่ี 1 ด้านนักศึกษาและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (3.43)และมุมมองท่ี 2 ด้านกระบวนการภายใน (3.50)มีผล

ประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้และมุมมองท่ี 4 ดา้นบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดบัตอ้ง

ปรับปรุง (1.69) หากพิจารณาในมุมมองของปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิต พบวา่ ดา้นปัจจยันาํเขา้ และดา้น

กระบวนการ มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้(2.94) และ (3.39) ตามลาํดบั ส่วนดา้นผลผลิต มีผลการประเมินอยู่

ในระดบัตอ้งปรับปรุง (2.00)  

ผลการประเมินตามมุมมองดา้นการบริหารจดัการ 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินเฉพาะตวับ่งช้ีของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) พบว่า วิทยาลยัสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดบัดี (3.65) สําหรับผลการประเมินราย

มุมมอง พบว่า มุมมองท่ี 1 ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (3.93) และมุมมองท่ี 2 ดา้นกระบวนการภายใน 

(3.90) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ส่วนมุมมองที่ 4 ดา้นบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม (2.72) มีผลการ

ประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้ 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินเฉพาะตวับ่งช้ีของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (มธ.) พบวา่ วิทยาลยัสหวิทยาการ 

มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดบัดี (4.06) สาํหรับผลการประเมินรายมุมมอง พบว่า มุมมองท่ี 1 ดา้นนกัศึกษา

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก (5.00) ส่วนมุมมองท่ี 4 ดา้นบุคลากรการเรียนรู้และ

นวตักรรม มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้(3.13)  

เม่ือพิจารณาผลการประเมินตวับ่งช้ีทั้งหมด พบว่า วิทยาลยัสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน

ระดบัดี (3.52) สาํหรับผลการประเมินรายมุมมอง พบวา่ มุมมองท่ี 1 ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มุมมองท่ี 

2 ดา้นกระบวนการภายใน และมุมมองท่ี 3 ดา้นการเงิน มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี (3.79) (3.76) และ (4.50) 

ตามลาํดบั ส่วนมุมมองท่ี 4 ดา้นบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุง (2.31) 

หากพิจารณาในมุมมองของปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิต พบว่า ดา้นผลผลิต(3.66) มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี ส่วนดา้นกระบวนการ (2.94) และดา้นปัจจยันาํเขา้(3.47) มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้ 

รายละเอียดปรากฏในตาราง ป.4 
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ตาราง ป 4 ผลการประเมนิตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

วทิยาลยัสหวทิยาการ 

 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินตัวบ่งช้ีสกอ.  

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตวับ่งช้ีสมศ. 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตวับ่งช้ีมธ. 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตวับ่งช้ีท้ังหมด 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ผลการ

ประเมิน ปัจจัย 

นําเข้า  

กระบวน 

การ  

ผล 

ผลติ 
รวม  

ปัจจัย 

นําเข้า  

กระบวน 

การ  

ผล 

ผลติ 
รวม  

ปัจจัย 

นําเข้า  

กระบวน 

การ  

ผล 

ผลติ 
รวม  

ปัจจัย 

นําเข้า  

กระบวน 

การ  

ผล 

ผลติ 
รวม  

มุมมองท่ี 1 ดา้นนกัศึกษาและผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย 

- 3.67 2.00 3.43 พอใช ้ - - 3.93 3.93 ดี - - 5.00 5.00 ดีมาก - 3.67 3.86 3.79 ดี 

มุมมองท่ี 2 ดา้นกระบวนการ

ภายใน 

4.00 3.44 - 3.50 พอใช ้ - - 3.90 3.90 ดี - - - - - 4.00 3.60 4.03 3.76 ดี 

มุมมองท่ี 3 ดา้นการเงิน 5.00 4.00 - 4.50 ดี - - - - - - - - - - 5.00 4.00 - 4.50 ดี 

มุมมองท่ี 4 ดา้นบุคลากรการ

เรียนรู้และนวตักรรม 

1.39 2.00 - 1.69 ตอ้ง

ปรับปรุง 

- - 2.72 2.72 พอใช ้ - - 3.13 3.13 พอใช ้ 1.39 2.00 2.80 2.31 ตอ้ง

ปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุก

มาตรฐาน 

2.94 3.39 2.00 3.25   - - 3.65 3.65   - - 4.06 4.06   2.94 3.47 3.66 3.52   

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
พอใช้ พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 

พอใช้   - - ดี ดี   - - ดี ดี   พอใช้ พอใช้ ดี ดี   
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6.1.4 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะตวับ่งช้ีของสํานกังาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พบว่า วิทยาลยัสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดบัพอใช ้(3.25) 

สาํหรับผลการประเมินรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานท่ี 1 ดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา (3.06) 

และมาตรฐานท่ี 2 ดา้นการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา (3.50) ผลการประเมินเฉล่ียรวมทุกดา้นอยู่

ในระดบัพอใช ้เม่ือพิจารณาจาํแนกตามมาตรฐานท่ี 1 ดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา พบว่า (1) 

ดา้นกายภาพ (3) ดา้นการเงิน มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี (4.00) ส่วน(2) ดา้นวิชาการ (2.56) (4) ดา้นการบริหาร

จดัการ (3.17) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช้ เมื่อพิจารณาจาํแนกตามมาตรฐานในมาตรฐานที่ 2 ดา้นการ

ดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า (2) ดา้นการวิจยั (3.67) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี (1) ดา้น

การผลิตบณัฑิต (3.50) (3) ดา้นการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม (3.50) (4) ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

(3.00) มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้หากพิจารณาในมุมมองของปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิต พบว่า 

ดา้นปัจจยันาํเขา้ (2.94) และ ดา้นกระบวนการ (3.39) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้ส่วนดา้นผลผลิต มีผลการ

ประเมินอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง (2.00)  

ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินเฉพาะตวับ่งช้ีของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) พบว่า วิทยาลยัสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดบัดี (3.65) สําหรับผลการประเมินราย

มาตรฐาน พบว่า มาตรฐานท่ี 1 ดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา (3.59) มาตรฐานท่ี 2 ดา้นการ

ดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา (3.67) ผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัดี เมื่อพิจารณา

จาํแนกตามมาตรฐานท่ี 1 ดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา พบว่า (4) ดา้นการบริหารจดัการ (3.85) 

มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี (2) ดา้นวิชาการ (2.53) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้เม่ือพิจารณาจาํแนกตาม

มาตรฐานในมาตรฐานท่ี 2 ดา้นการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า (1) ดา้นการผลิตบณัฑิต 

(3.86) (3) ดา้นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม (4.00) (4) ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม (4.00) มีผล

การประเมินอยูใ่นระดบัดี ส่วน(2) ดา้นการวิจยั (2.78) มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้

เม่ือพิจารณาผลการประเมินเฉพาะตวับ่งช้ีของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (มธ.) พบวา่ วิทยาลยัสหวิทยาการ 

มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดบัดี (4.06) สาํหรับผลการประเมินรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานท่ี 2 ดา้นการ

ดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัดี (4.06) เมื่อพิจารณา

จาํแนกตามมาตรฐาน พบว่า (1) ดา้นการผลิตบณัฑิต (5.00) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก มาตรฐานท่ี 2 (2) 

ดา้นการวิจยั (3.13) มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้ 
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เม่ือพิจารณาผลการประเมินตวับ่งช้ีทั้งหมด พบว่า วิทยาลยัสหวิทยาการ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน

ระดบัดี (3.52) สําหรับผลการประเมินรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานท่ี 1 ดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดั

การศึกษา (3.30) ผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัพอใช ้และมาตรฐานท่ี 2 ดา้นการดาํเนินการตาม

ภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา (3.66) ผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาจาํแนกตาม

มาตรฐานท่ี 1 ดา้นศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา พบว่า (1) ดา้นกายภาพ และ(3) ดา้นการเงิน มีผล

การประเมินอยู่ในระดบัดี (4.00) (2) ดา้นวิชาการ (2.90) (4) ดา้นการบริหารจดัการ (3.46) มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัพอใช ้ส่วนมาตรฐานท่ี 2 ดา้นการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา (1) ดา้นการผลิตบณัฑิต (3.83) 

(3) ดา้นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (3.69) (4) ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม (4.00) มีผลการ

ประเมินอยูใ่นระดบัดี และ (2) ดา้นการวิจยั (3.21) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้หากพิจารณาในมุมมองของ

ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิต พบว่า ดา้นผลผลิต (3.66) มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ส่วนดา้นปัจจยั

นาํเขา้ (2.94)และดา้นกระบวนการ (3.47) มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้ 

รายละเอียดปรากฏในตาราง ป.5 
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ตาราง ป 5 ผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

วทิยาลยัสหวทิยาการ 

 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินตัวบ่งช้ีสกอ.  

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตวับ่งช้ีสมศ. 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตวับ่งช้ีมธ. 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ผลการ

ประเมิน 

คะแนนการประเมินตวับ่งช้ีท้ังหมด 

(คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
ผลการ

ประเมิน ปัจจัย 

นําเข้า  

กระบวน 

การ  

ผล 

ผลติ 
รวม  

ปัจจัย 

นําเข้า  

กระบวน 

การ  

ผล 

ผลติ 
รวม  

ปัจจัย 

นําเข้า  

กระบวน 

การ  

ผล 

ผลติ 
รวม  

ปัจจัย 

นําเข้า  

กระบวน 

การ  

ผล 

ผลติ 
รวม  

1.มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อม

ในการจดัการศึกษา 

                                        

(1) ดา้นกายภาพ 4.00 - - 4.00 ดี - - - - - - - - - - 4.00 - - 4.00 ดี 

(2) ดา้นวชิาการ 1.39 3.33 - 2.56 พอใช ้ - - 2.53 2.53 พอใช ้ - - - - - 1.39 3.75 2.53 2.90 พอใช ้

(3) ดา้นการเงิน - 4.00 - 4.00 ดี - - - - - - - - - - - 4.00 - 4.00 ดี 

(4) ดา้นการบริหารจดัการ - 3.17 - 3.17 พอใช ้ - - 3.85 3.85 ดี - - - - - - 3.17 4.05 3.46 พอใช ้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 2.26 3.30 - 3.06 พอใช ้ - - 3.59 3.59 ดี - - - -   2.26 3.45 3.67 3.30 พอใช ้

2.มาตรฐานดา้นการดาํเนินการตามภารกิจ

ของสถาบนัอุดมศึกษา 

                                        

(1) ดา้นการผลิตบณัฑิต - 4.00 2.00 3.50 พอใช ้ - - 3.86 3.86 ดี - - 5.00 5.00 ดีมาก - 4.00 3.74 3.83 ดี 

(2) ดา้นการวิจยั 5.00 3.00 - 3.67 ดี - - 2.78 2.78 พอใช ้ - - 3.13 3.13 พอใช ้ 5.00 3.00 2.86 3.21 พอใช ้

(3) ดา้นการให้บริการทางวชิาการ

แก่สังคม 

- 3.50 - 3.50 พอใช ้ - - 4.00 4.00 ดี - - - - - - 3.50 3.77 3.69 ดี 

(4) ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม 

- 3.00 - 3.00 พอใช ้ - - 4.00 4.00 ดี - - - - - - 3.00 4.33 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 2 5.00 3.50 2.00 3.50 พอใช ้ - - 3.67 3.67 ดี - - 4.06 4.06 ดี 5.00 3.50 3.65 3.66 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 2.94 3.39 2.00 3.25   - - 3.65 3.65   - - 4.06 4.06   2.94 3.47 3.66 3.52   

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
พอใช้ พอใช้ ต้อง

ปรับปรุง 

พอใช้   - - ดี ดี   - - ดี ดี   พอใช้ พอใช้ ดี ดี   
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6.2 จุดแขง็ ข้อสังเกตและจุดที่ควรพฒันา 

 

ภาพรวม 

จุดเด่น 

1. ทีมผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้าํ และมีความมุ่งมัน่ในการบริหารจดัการท่ีสามารถนาํวิทยาลยัไปสู่เป้าหมาย

ท่ีวางไว ้

2. วิทยาลยั มีหลกัสูตรท่ีสนองตอบความตอ้งการของสงัคมและเป็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

จุดที่ควรพฒันา 

1. หลกัฐานและเอกสารอา้งอิงยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในตวับ่งช้ีในประเดน็และสาระท่ีกาํหนด 

2. ระบบและวิธีการในการประเมินผลสาํเร็จของแผนยงัไม่ครอบคลุมและการนาํผลของการประเมินไปใช้

ยงัไม่ชดัเจน 

3. พฒันาการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั 

4. สร้างระบบการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมประเดน็ความเส่ียงตามบริบทของสถาบนั 

5. พฒันาระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยั และการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพฒันา

สถาบนัสู่สถาบนัการเรียนรู้ 

ประเดน็เร่งด่วนในการพฒันา 

1. พฒันาระบบและกลไกใหอ้าจารยเ์ขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการ 

2. เพ่ิมหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาเพ่ือสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั 

 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการดาํเนินงาน 

สรุปผลการดาํเนินงานในองค์ประกอบทีพ่บในการตรวจเยีย่ม 

 มีการทาํแผนและติดตามการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองโดยการประชุมในทุกระดบั กรณีประชุมภายในวิทยาลยั

มีการประชุมทุกสปัดาห์ผา่นทาง Skype 

จุดแขง็ 

 กระบวนการทาํแผนกลยทุธ์สอดคลอ้งกบัมหาวิทยาลยั 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 กาํหนดคณะทาํงานจดัทาํแผนและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการนาํแผนกลยุทธ์สู่

แผนปฏิบติัการใหม้ากข้ึน 
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จุดอ่อน 

 1. การติดตามผลและการประเมินผลตามตวับ่งช้ีและแผนกลยทุธ์ควรแยกหลกัฐานใหช้ดัเจน 

 2. การจดัทาํแผนปฏิบติังานยงัไม่ครบถว้นในทุกองคป์ระกอบ 

แนวทางพฒันา 

 1. ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างการติดตามผลและการประเมินผลและนําผลการดําเนินงาน 

ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ของคณะกรรมการบริหารไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการในปีถดัไป 

 2. ดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติังานใหค้รบถว้นในทุกองคป์ระกอบ 

 

องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน 

จุดแข็ง 

 นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า มีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอน และเป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช้

บณัฑิต 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหศิ้ษยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑิตเขา้มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลกัสูตร 

จุดอ่อน 

 1. ผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการตํ่ากวา่เป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั 

 2. จาํนวนนักศึกษาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษานอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมดทุก

ระดบัการศึกษา 

 3. ยงัไม่มีระบบและกลไกในการส่งเสริมนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเขา้ประชุมวิชาการหรือนาํเสนอ

ผลงานวิชาการในระดบัชาติและนานาชาติท่ีชดัเจน 

แนวทางพฒันา 

 1. จดัทาํระบบและกลไก และสนบัสนุนใหอ้าจารยพ์ฒันาผลงานทางวิชาการ 

 2. ดาํเนินการใหมี้จาํนวนนกัศึกษาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาใหเ้พ่ิมข้ึน เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะการ

วิจัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาระบบและกลไกให้นักศึกษาในหลักสูตรระดับ

บณัฑิตศึกษาสาํเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 3. พฒันาระบบและกลไกในการส่งเสริมนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเขา้ประชุมวิชาการหรือนาํเสนอ

ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติที่ชัดเจน อาทิ มอบหมายผูรั้บผิดชอบและงบประมาณที่สนับสนุน 

กาํหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน ฯลฯ 
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องค์ประกอบที ่ 3  กจิกรรมการพฒันานักศึกษา 

สรุปผลการดาํเนินงานในองค์ประกอบทีพ่บในการตรวจเยีย่ม 

 มีการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษาควบคู่กบัการจดับริการใหค้าํปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชี้วิต

แก่นกัศึกษา 

จุดแข็ง 

 มีการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีหลากหลาย 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 พฒันากิจกรรมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพฒันาคณะ 

จุดอ่อน 

 1. ขาดหลกัฐานการประเมินและการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผน เพ่ือการพฒันากิจกรรมนกัศึกษา 

 2. การประเมินคุณภาพในการให้บริการในการให้คาํปรึกษา แนะแนวและข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

นกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าไม่ต่อเน่ือง 

แนวทางพฒันา 

 1. พฒันาระบบการประเมินและนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผน เพ่ือการพฒันากิจกรรมนกัศึกษา 

 2. มีการจดัโครงการให้ความช่วยเหลือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนักศึกษาใหม่ และโครงการให้ความ

ช่วยเหลือ ติดตาม และเพ่ิมศกัยภาพนกัศึกษากลุ่มเส่ียงท่ีมีปัญหาดา้นการเรียน โดยมีการติดตามดูแลอย่างใกลชิ้ดและ

ทัว่ถึง 

 3. จดัระบบขอ้มลูในการประเมินคุณภาพในการใหบ้ริการในการใหค้าํปรึกษา แนะแนวและข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชนต่์อนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่า รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการส่ือสารใหศิ้ษยเ์ก่ารับรู้กิจกรรมทางวิชาการเพื่อ

พฒันาความรู้ และประสบการณ์ และมีช่องทางรับฟังขอ้เสนอแนะจากศิษยเ์ก่า 

 4. การจัดกิจกรรมบริการสังคม ควรดาํเนินการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์ให้ศิษยเ์ก่า โดยกาํหนดวตัถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายตลอดจนกาํหนดการจดักิจกรรม พร้อม

ภาพถ่ายหรือหลกัฐานอ่ืนใหช้ดัเจนไวใ้นโครงการจดักิจกรรมดว้ย ประกอบกบัภาพถ่ายหรือหลกัฐานอ่ืนท่ียืนยนั

การจดักิจกรรมตามแผนและเป้าหมายท่ีกาํหนดไวด้ว้ย 

 

องค์ประกอบที ่ 4   การวจิยั 

จุดแข็ง 

 มีการจดัสรรงบประมาณของวิทยาลยัเพ่ือเป็นทุนวิจยัอยา่งเพียงพอ 
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แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 แสวงหาแหล่งทุนภายนอกเพ่ือสนบัสนุนงานวิจยัเพ่ิมมากข้ึน 

จุดอ่อน 

 1. การพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัใหก้บัอาจารยรุ่์นใหม่ และการติดตามประเมินผลการสนบัสนุนพนัธกิจ

ดา้นการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 

 2. การเผยแพร่ผลงานวิจยัในการประชุมทางวิชาการ การตีพิมพ์ในวาสารระดบัชาติและนานาชาติยงัมี

จาํนวนนอ้ยอยู ่

 3. การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั เพ่ือเผยแพร่ความรู้ใหค้นทัว่ไปเขา้ใจได ้ยงัไม่เป็นรูปธรรม 

แนวทางพฒันา 

 1. สร้างระบบและกลไกพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัให้กบัอาจารยรุ่์นใหม่ และนาํผลการประเมินไป

ปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยั 

 2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติ 

 3. พฒันาระบบและกลไกสงัเคราะห์งานวิจยัและประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่องคค์วามรู้งานวิจยัสู่สาธารณชน 

 

องค์ประกอบที ่ 5    การบริการวชิาการแก่สังคม 

จุดแข็ง 

 มีการบริการวิชาการแก่สงัคมท่ีหลากหลายเน่ืองจากศาสตร์ของวิทยาลยัสามารถบูรณาการบริการวิชาการ

ไดห้ลายกลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 ขยายกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการ 

จุดอ่อน 

 1. การประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอนและการ

วิจยัยงัไม่เป็นรูปธรรม 

 2. ขาดการนาํผลการประเมินไปพฒันาระบบและกลไกการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม 

แนวทางพฒันา 

 1. สร้างความเขา้ใจและพฒันาระบบประเมินความสาํเร็จในการบริการวิชาการแก่สังคมกบัการเรียนการ

สอน 
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 2. วางแนวทาง ขั้นตอน หลกัเกณฑข์องการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคมท่ีสัมพนัธ์กบัพนัธกิจท่ีสาํคญัของ

วิทยาลยั 

      

องค์ประกอบที ่ 6    การทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

จุดแข็ง 

 โครงการปริญญาตรีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีสามารถจดัโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม

ท่ีเหมาะสมและสมัพนัธ์กบัชุมชน ทาํใหชุ้มชนไดรั้บประโยชนโ์ดยตรงจากกิจกรรมท่ีไดจ้ดัทาํ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 มีการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษากบัการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมและ

ประเมินผลโครงการใหค้รบตามตวับ่งช้ี 

จุดอ่อน 

 การประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน

และกิจกรรมนกัศึกษายงัไม่เป็นรูปธรรม 

แนวทางพฒันา 

 สร้างความเขา้ใจและพฒันาระบบประเมินความสาํเร็จในดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการเรียน

การสอน 

    

องค์ประกอบที ่ 7   การบริหารจดัการ 

สรุปผลการดาํเนินงานในองค์ประกอบทีพ่บในการตรวจเยีย่ม 

 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัการบริหารและการจดัการแมจ้ะมีอุปสรรคเก่ียวกบัโครงสร้างและตาํแหน่งท่ีตั้ง

ของวิทยาลยัซ่ึงประกอบดว้ยศูนยท่์าพระจนัทร์และศูนยล์าํปางซ่ึงอยู่ห่างไกลกนั แต่ยงัมีปัญหาในการพฒันาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยในการทาํงาน เน่ืองจากมีจาํนวนนกัศึกษาไม่มาก

นกั เป็นเหตุใหข้าดงบประมาณในการดาํเนินการ 

จุดแขง็ 

 ผูบ้ริหารระดบัสูงมีวิสยัทศันแ์ละความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารจดัการวิทยาลยัสู่เป้าหมาย 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 พฒันาภาวะผูน้าํใหก้บัทีมผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดบั 
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จุดอ่อน 

 1. ขาดหลกัฐานการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 

 2. ขาดระบบและกลไกการพฒันาวิทยาลยัสู่สถาบนัการเรียนรู้ 

แนวทางพฒันา 

 1. กาํหนดแนวทาง/ระยะเวลาการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และรายงานต่อ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง อาทิ คณาจารย ์บุคลากรสายสนบัสนุน รวมทั้งนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงาน 

 2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาํวิทยาลยั อาจพฒันาแบบการประเมินตนเองข้ึนให้กรอก

ในช่วงกลางปี และติดตามใหไ้ดก้ลบัคืนมาครบถว้น 

 3. กาํหนดนโยบายสาํรวจการปฏิบติังานท่ีเป็นจุดเด่นของวิทยาลยั เพ่ือเป็นประเด็นในกระบวนการจดัการ

ความรู้ และส่งเสริมใหมี้ชุมชนนกัปฏิบติัและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 4. จดัทาํแผนระบบสารสนเทศ และดาํเนินการจดัจา้งการนาํระบบกลางของมหาวิทยาลยัมาพฒันาเพ่ือปรับ

ใชใ้นวิทยาลยัอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

องค์ประกอบที ่ 8  การเงนิและงบประมาณ 

สรุปผลการดาํเนินงานในองค์ประกอบทีพ่บในการตรวจเยีย่ม 

 มีการติดตามผลการใชจ่้ายเงินจริงว่าเป็นไปตามแผนในรายละเอียดหรือไม่อย่างสมํ่าเสมอ แต่ยงัขาดการ

นาํขอ้มลูทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงของสถาบนั โดยเฉพาะรายรับรายจ่าย

ของแต่ละหลกัสูตรและจุดคุม้ทุน 

จุดแขง็ 

 มีแนวทางการจดัสรรทรัพยากรทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 พฒันากลยทุธ์ทางการเงินและตรวจสอบ ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นระบบและต่อเน่ือง 

จุดอ่อน 

 การนาํข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงของวิทยาลยัอย่าง

ต่อเน่ือง 

แนวทางพฒันา 

 1. วิเคราะห์สถานะทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของวิทยาลยั เพ่ือพยากรณ์รายรับและรายจ่ายใน

อนาคต 
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 2. ในการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงของสถาบนั ควร

วิเคราะห์ขอ้มลูรายรับรายจ่ายของแต่ละหลกัสูตรและหาจุดคุม้ทุนเพ่ือเป็นนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

 

องค์ประกอบที ่ 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

สรุปผลการดาํเนินงานในองค์ประกอบทีพ่บในการตรวจเยีย่ม 

 แม้ทุกฝ่ายในวิทยาลัยจะให้ความสําคัญกับการนําระบบประกันคุณภาพไปใช้ในการทํางานแต่ย ัง

ดาํเนินการไม่ครบวงจร 

จุดแข็ง 

 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัการประกนัคุณภาพ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 พยายามใหบุ้คลากรผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพมีความต่อเน่ือง และนาํผลการประกนัคุณภาพ

การศึกษาทุกตวับ่งช้ีไปปรับปรุงการทาํงาน 

จุดอ่อน 

 1. การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษาไม่ครบถว้น 

 2. ยงัขาดการสร้างเครือข่ายการประกนัคุณภาพระหวา่งสถาบนั 

แนวทางพฒันา 

 1. ส่งเสริมใหน้กัศึกษา คณาจารย ์ผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของวิทยาลยั มีส่วนร่วมในการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

 2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการมีกิจกรรมร่วมกนัในระดบัสถาบนั และกิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือนาํไปสู่

การพฒันาการทาํงานร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

 3. นอกจากกาํหนดตวัผูรั้บผิดชอบแต่ละตวับ่งช้ีแลว้ อาจกาํหนดผูรั้บผิดชอบการเร่งรัดและประสานงาน

ขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆท่ีมาจากโครงสร้างส่วนต่างๆ ทั้งสองศูนยล่์วงหนา้นานเพียงพอท่ีจะใหส้ามารถติดตาม

ตรวจสอบและส่งขอ้มลูไดท้นัตามกาํหนดเวลา 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจดัทาํรายงานการประเมนิตนเอง 

 การเขียนรายงานการประเมินตนเองควรเขียนหลกัฐาน และเอกสารอา้งอิงใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดใน

ตวับ่งช้ีในประเดน็และสาระท่ีกาํหนด 
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กาํหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วทิยาลยัสหวทิยาการ ปีการศึกษา 2554 

วนัพุธที่ 25 และ วนัศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องบรรยายวทิยาลยัสหวทิยาการ ช้ัน 5 อาคารอเนกประสงค์ 1  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 

วนัพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 

08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมเพื่อทาํความเขา้ใจในวิธีการประเมิน และการ

แบ่งหนา้ท่ีรวมทั้งการวิเคราะห์ SAR เพ่ือสรุปประเดน็ ขอ้สงสยั กาํหนดคาํถามเบ้ืองตน้ 

09.30 – 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  

10.30 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบ้ริหารวิทยาลยัสหวิทยาการ 

    - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนาํคณะกรรมการฯ และช้ีแจงวตัถุประสงค ์

หลกัการ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

    -  คณบดีวิทยาลยัสหวิทยาการสรุปผลดาํเนินงาน ปีการศึกษา 2554  

(ภาพรวม จุดเด่น วิธีปฏิบติัท่ีดี จุดท่ีควรพฒันา แผนและเป้าหมายการพฒันาในปีต่อไป) 

11.00 – 12.00 น.  สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.45 น.  1. สมัภาษณ์อาจารย ์

   2. สมัภาษณ์บุคลากร    

13.45 – 14.30 น.  1. สมัภาษณ์นกัศึกษา 

   2. สมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

14.30 – 15.15 น.  1. สมัภาษณ์คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตร 

  2. สมัภาษณ์คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

15.15 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน (เพ่ิมเติม) 

วนัศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 

08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลท่ีไดจ้ากการตรวจเยี่ยมวนัแรก 

09.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมสถานท่ี/ปัจจยัเก้ือหนุน/สงัเกตการณ์การเรียนการสอน 

11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาผลการประเมิน (ป.1 –ป.5) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น.  -  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาผลการประเมิน  

(จุดแขง็ จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา) 

- คณะกรรมการประเมินฯ จดัทาํร่างรายงานการประเมินคุณภาพ  

15.00 – 16.00 น.  รายงานผลการประเมินขั้นตน้ดว้ยวาจา  

หมายเหตุ   พกัรับประทานอาหารวา่งช่วงเชา้เวลา 9.15 น. และช่วงบ่ายเวลา15.00 น. 
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บันทกึการสัมภาษณ์ 

จุดเด่น  

สัมภาษณ์ผู้บริหาร 

- 12 ปี ในมุมมองของวิทยาลยัสหวิทยาการ 

- เป็นหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีใหญ่ท่ีสุดในมธ.  

- ขณะน้ีใชอ้าจารยจ์ากทุกคณะ 

จุดสังเกตและจุดทีค่วรพฒันา 

- งบประมาณ   

• สนบัสนุน องคป์ระกอบท่ี 4 วิจยั 900,000 

• สมัมนา/เดินทางไปเผยแพร่งาน ของเจา้หนา้ท่ี 12,000 

• สมัมนา/เดินทางไปเผยแพร่งานของอาจารย ์20,000 

• ดา้นเผยแพร่ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั  600,000-700,000 

- ทุนปริญญาเอกไปเรียนต่างประเทศ 

- โครงการสตรีศึกษา 

• มีคนสมคัรเพียง 3-4 คน จึงปิดรับ 

- ไม่มีอาจารยป์ระจาํ ในเวลาราชการจะเป็นอุปสรรคมาก ดงันั้นจึงจะปรับเป็นหลกัสูตรพิเศษอีก 

- การอบรมมกัจะจดัท่ีส่วนกลาง เช่น QA จึงไม่สะดวกท่ีจะใหบุ้คลากรมาร่วมอบรม 

ข้อสังเกตและจุดทีค่วรพฒันา 

สัมภาษณ์อาจารย์ 

- กรรมการหลกัสูตรทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงหลกัสูตร ซ่ึงขณะน้ีกาํลงัดาํเนินการปรับหลกัสูตร

เพ่ือใชใ้นปีการศึกษา 2556 

- ควรจดัทาํเคา้โครงรายวิชาซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของอาจารยผ์ูส้อน(เจา้ของวิชา) ท่ีจะเป็นผูด้าํเนินการ 

จุดเด่น 

สัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาตรี  

- วิทยาลยัเปิดสอนสาขาวิชาท่ีหลากหลาย ในแต่ละสาขามีรายวิชาท่ีนกัศึกษาสามารถนาํมาประยุกตใ์ช้

กบัชุมชนได ้

- วิทยาลยัสนบัสนุนในการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
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ข้อสังเกตและจุดทีค่วรพฒันา 

- ควรใหข้อ้มลูข่าวประชาสมัพนัธ์ควรมีช่องทางใหน้กัศึกษาไดรั้บรู้ข่าวสารเพ่ิมมากข้ึนและทนัสมยัข้ึน 

- การกาํหนดชุมชนในการศึกษาควรใหมี้ความหลากหลายในแต่ละสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

จุดเด่น 

สัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาโท สตรีศึกษา 

- ความรู้ในสาขาสตรีศึกษาเป็นความรู้ และทฤษฎีใหม่ สาํหรับผูเ้รียน จึงทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการเลือก

ศึกษาท่ีวิทยาลยั 

- วิทยาลยัพยายามจดัหาหอ้งเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ข้อสังเกตและจุดทีค่วรพฒันา 

- ในแต่ละรายวิชาควรมีการเชิญวิทยากร หรืออาจารย ์ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ ใหห้ลากหลายมากข้ึน 

โดยเฉพาะเร่ืองศิลปวฒันธรรม 

จุดเด่น 

สัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอก 

- มีความเขม้แขง็ทางวิชาการ มีความทา้ทายในการแสวงหาความรู้ตามความสนใจ 

- คณาจารยมี์ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญดีมาก มีความเขม้งวด ติดตามงานนกัศึกษาในท่ีปรึกษาดีมาก 

ข้อสังเกตและจุดทีค่วรพฒันา 

        ดา้นสถานท่ี 

- คบัแคบ ควรมีหอ้ง study room มี computer, printer ใหพ้อเพียงกบัความตอ้งการของนกัศึกษา 

- มีโต๊ะท่ีนัง่สาํหรับนกัศึกษาอยา่งพอเพียง 

        ดา้นหลกัสูตร 

- ควรเพ่ิมใหมี้การทาํวิจยัเชิงปริมาณใหม้ากข้ึน 

- ควรมีการจดัประชุมสมัมนาวิชาการใหบ่้อยและมีคุณภาพมากข้ึน 

- เพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการมากข้ึน 

- ควรมีการจดัทาํเอกสารวิชาการ วารสารวิชาการ 

สัมภาษณ์ ผู้ใช้บัณฑิต 

จุดเด่น        

- บณัฑิตมีความรู้ความสามารถดา้นวิชาการ สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานไดป็้นอยา่งดี 

- บญัฑิตมีความกระตือรือลน้ และความสนใจ ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
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ข้อสังเกตและจุดทีค่วรพฒันา 

- ควรมีการเสริมทกัษะทางดา้นภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

- ควรเนน้มีการส่งเสริมดา้นการปรับตวัเขา้การทาํงานในองคก์รต่างๆมากข้ึน 

จุดเด่น 

สัมภาษณ์บุคลากร 

        ดา้นวิชาการ 

- วิทยาลยัสหวิทยาการ มีความรู้ท่ีหลากหลายสาขา คณาจารยมี์ความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย ดว้บ

ความรู้ท่ีรอบดา้น ดงันั้นน่าจะตอบสนองความรู้ความตอ้งการของผูเ้รียน และเท่าทนัสถานการณ์ใหม่ๆ 

        ดา้นการบริหารจดัการ 

- เป็นองคก์รนาดเลก็ บรรยากาศในการทาํงานอบอุ่น ความขดัแยง้ในองคก์รนอ้ย มีการช่วยเหลือกนัใน

การทาํงาน 

ข้อสังเกตและจุดทีค่วรพฒันา 

- สถานท่ีมีขนาดเลก็ไม่เพียงพอในการตอบสนองความตอ้งการในการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาในระดบั ป.

โท ป.เอก หอ้งเรียน หอ้งประชุมไม่เพียงพอ 

- ควรมีอาจารยป์ระจาํเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหส้ามารถใหค้วามรู้ คาํปรึกษาดา้นต่างๆ หรือ thesis แก่นกัศึกษา

ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

จุดเด่น  

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที ่สังกดัศูนย์ลาํปาง 

วิทยาลยัมีการจดัสวสัดิการ ค่ารักษาพยาบาล มีการประกนัสุขภาพ มีการจดังบประมาณสนบัสนุนดา้นการ

อบรมความรู้ต่าง ๆ ตามท่ีเจา้หนา้ท่ีสนใจ 

ข้อสังเกตและจุดทีค่วรพฒันา 

- ความล่าชา้ในเร่ืองเอกสาร เน่ืองจากหน่วยงานอยู่ห่างกนั ทาํใหก้ารทาํงานในแต่ละเร่ืองตอ้งใชร้ะยะ

เวลานาน 

- ค่ารักษาพยาบาลอยากใหเ้พ่ิมจาก 1000 บาท 
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