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บทที่ 1 ส่วนน า 
 

1.  บทสรุปผู้บริหาร 

 วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นสหวิทยาการโดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการที่หลากหลาย  

โครงการปริญญาเอก เป็นแหล่งรวมคณาจารย์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยโ ดยเฉพาะในด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณาจารย์เหล่าน้ีเป็นทั้งผู้สอน ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบต่างๆ  
นอกจากน้ี โครงการฯ ยังเชิญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในงานด้านต่างๆ ดังกล่าวด้วย 

 โครงการปริญญาตรี ได้จัดการเรียนการสอน โดยมีทั้งอาจารย์ประจ า หลักสูตรและคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัยอ่ืนด้วย การสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกเพื่อให้
นักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยฯ ได้ริเร่ิมติดต่อกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น ที่ประเทศลาว จีน พม่า สิงคโปร์ 
และออสเตรเลีย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การประชุม/สัมมนา เป็นต้น 

 วิทยาลัยฯ เป็นแหล่งผลิตอาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
  ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โครงการปริญญาเอก มีผู้สมัครเข้าศึกษาจ านวนค่อนข้า งสูง โดยในปีล่าสุดมี
ผู้สมัครเข้าศึกษาในโครงการฯถึง 39 คน และมีผู้ผ่านการสอบและมารายงานตัวเป็นนักศึกษา 8 คน จุดเด่นที่
ส าคัญของโครงการคือ นักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์หรือนักวิชาการ ซ่ึงมีความตั้งใจท่ีจะเข้ามาศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตน นอกจากน้ี นักศึกษาของโครงการฯ ที่ได้รับทุนการศึกษาก็มีในจ านวนมาก
ด้วยเช่นกัน คือ ได้รับทุน คปก. 5 คน และทุน สกอ. 12 คน  

 การส่งเสริม/เพิ่มพูนศักยภาพของอาจารย์และบุคลากร 
โครงการปริญญาตรีได้จัดสรรงบประมาณจ านวน 20,000 บาท และ 12,000 บาทต่อคนต่อปี ให้

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (ตามล าดับ ) ไปเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมการประชุม /สัมมนาวิชาการ 
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในส่วนที่เก่ียวข้องกับสาขาที่แต่ละคนรับผิดชอบ  

นอกจากน้ี ในปีงบประมาณ 2554 โครงการปริญญาตรีได้ตั้งงบประมาณจ านวน 100 ,000 บาทเพื่อ
สนับสนุนอาจารย์ไปเสนอบทความทั้งในและนอก ประเทศ และได้เพิ่มงบประมาณในส่วนน้ีขึ้นเป็น 200,000 
บาทในปีงบประมาณ 2555 
     นอกจากน้ี วิทยาลัยฯ ยังมีศูนย์ศึกษาสหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ซ ึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วย
สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยในรูปแบบโครงการวิจัยชุดใหญ่ในประเด็นหลากหลาย รวมทั้งการจัดท า วารสาร
สหวิทยาการ ซ่ึงกองบรรณาธิการมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมด้วย  

 วิทยาลัยฯ มีพันธกิจท่ีผูกพันกับชุมชนท้องถิ่นในภาคเหนือ ทั้งด้านวิชาการ การเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
การสร้างเครือข่าย และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

คณาจารย์ของโครงการปริญญาตรีได้ท างานวิจัยให้กับองค์กรต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเน่ือง และยังให้
ความส าคัญกับการให้บริการวิชาการสู่สังคมแก่คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ  โดยในปีการศึกษา 
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2554 มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ /กิจกรรมดังกล่าว จ านวน 339,552 บาท และมีการจัด
โครงการบรรยายสาธารณะ 10 คร้ัง โดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาการ 

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในหลักสูตร เช่น โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ซ่ึงเป็นการอบรม
หลักการพื้นฐานส าหรับการเป็นมัคคุเทศก์ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในจังหวัดล าปาง 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการเป็นมัคคุเทศก์ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น ในพื้นที่ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง มัคคุเทศก์น้อยที่ผ่านการอบรมได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเป็นมัคคุเทศก์น าเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดไหล่
หิน ซ่ึงเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชน 
              ในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปางมีชมรมศิลปวัฒนธรรม 
ซ่ึงมีอาจารย์ประจ าของโครงการปริญญาตรีสหวิทยาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรม และมีนัก ศึกษาของ
โครงการฯเป็นสมาชิกของชมรม วัตถุประสงค์หลักของชมรมคือ มุ่งเน้นสร้างจิตส านึกในการหวงแหนและสืบ
ทอดศิลปะพื้นบ้าน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมเพลงพื้นบ้าน และการฟ้อนร าของล้านนาให้แก่นักศึกษา 
ป.ตรี สหวิทยาการ และสนับสนุนในนักศึกษาได้แสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ เช่น งานของ
วิทยาลัย งานของมหาวิทยาลัย งานของจังหวัด และงานระหว่างสถาบันการศึกษา 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจ าปีการศึกษา 2554 ตาม
องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภาพที่รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน 3 ตัวบ่งชี้ สรุปได้ว่า ผลการประเมิน
ตนเอง 3.56 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ) อยู่ในระดับ ดี โดยมีรายละเอียผลการประเมินตาม
องค์ประกอบคุณภาพ ดังน้ี 

 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการประเมิน (คะแนนแต็ม 5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ สกอ.  
(23 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ทั้งหมด 
(46 ตัวบ่งชี)้ 

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 4.00 ดี 4.00 ด ี
2.*การผลิตบัณฑิต 2.85 พอใช้ 3.27 พอใช้ 
3.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4.00 ดี 4.33 ดี 
4.  การวิจัย 3.67 ด ี 3.21 พอใช้ 
5.*การบริการวิชาการแก่สังคม 3.50 พอใช้ 3.77 ด ี
6.*การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00 พอใช้ 4.00 ด ี
7.  การบริหารและการจัดการ 3.00 พอใช้ 3.00 พอใช้ 
8.  การเงินและงบประมาณ 4.00 ด ี 4.00 ด ี
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 พอใช้ 3.00 พอใช้ 
97.องค์ประกอบอัตลักษณ์ (สมศ.) - - 3.83 ด ี

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกองค์ประกอบ 3.25 ดี 3.52 ดี 
 
หมายเหตุ : * มีตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ประกอบด้วย 
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1.1 ความเป็นมาของวิทยาลัยสหวิทยาการ 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ ก่อตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยมีการรวมโครงการศึกษา 3 โครงการคือ  
โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์  โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบั ณฑิตสตรีศึกษา 
และโครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ 

 ในอดีตโครงการศึกษาทั้ง  3  โครงการฯ ได้แยกกันอยู่อย่างเอกเทศกล่าวคือ  โครงการศึกษาศิลปศา
สตรบัณฑิต สหวิทยาการสังคมศาสตร์  เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2542  ในรูปโครงการปกติ  โดย
อยู่ภายใต้โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ในระยะแรก  ต่อมาได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยสห
วิทยาการขึ้นที่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้น าโครงการน้ีเข้ามาสังกัด
ในปี  2546 

 ส าหรับโครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรีศึกษา เดิมอยู่ภายใต้การด าเนินง านของ  2  
หน่วยงาน คือ  ส านักบัณฑิตอาสาสมัครและโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา  และได้เร่ิมเปิดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2544  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  โดยด าเนินการในรูปโครงการพิเศษ และในปี
การศึกษา 2554 วิทยาลัยฯได้ด าเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนจากโครงการพิเศษเป็นโครงการปกติ 

 ส่วนโครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ  เดิมอยู่ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัยซ่ึงต่อมาได้เปลี่ยน
สถานภาพเป็นส านักงานบัณฑิตศึกษา  โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ  ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542  แต่โครงการฯ ได้เร่ิมรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2543  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  โดยในระยะแรกด าเนินการในรูปโครงการ
พิเศษ  ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นโครงการปกติ  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2547 เป็นต้น
มา 
 
1.2  ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

ปรัชญา 
 วิทยาลัยสหวิทยาการเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย  การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการทางวิชาการ โดยบูรณาการความรู้ด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม  และสามารถสร้างแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหา
และพัฒนาสังคมได้  โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าทั้งในประเทศและในระดับสากล วิทยาลัยฯ
จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ 

  1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต        สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์   (มธ. ศูนย์ล าปาง) 
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาสตรีศึกษา                      (มธ.ท่าพระจันทร์) 
  3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต       สาขาสหวิทยาการ                   (มธ.ท่าพระจันทร์) 
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โดยแต่ละหลักสูตรมีปรัชญาดังน้ี 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้เชิงสห
วิทยาการด้านอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงจีนศึกษา  การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรมและการจัดการ
การท่องเที่ยวและบริการ 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา  มุ่งศึกษาวิเคราะห์  สถานภาพและบทบาทด้าน
เศรษฐกิจสังคม  การเมือง และวัฒนธรรมของสตรี  ตลอดจนส่งเสริมความเคารพต่อศักดิ์ศรีที่เสมอภาคเท่าเทียม 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ  มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการใน
ระดับสูง  โดยเน้นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างเต็มที่ตามศักยภา พของ
นักศึกษาและตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปณิธาน 
 
 1.  มุ่งพัฒนาให้วิทยาลัยสหวิทยาการมีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาเชิงสหวิทยาการ 

 2.  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรม และเป็นผู้ที่มีจิตส านึกสาธารณะ และรับผิด 
ชอบต่อสังคม        

วิสัยทัศน์ 
 
 มุ่งสร้างวิทยาลัยสหวิทยาการให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนและเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย
เชิงสหวิทยาการชั้นน าของประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
 
 1.  เพื่อผลิตบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้เชิงสหวิทยาการ  มีความเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเ ป็นมนุษย์  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทั้งสามารถ
น าเอาองค์ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการไปใช้ในการค้นคว้าวิจัยและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.  เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นชุมชนวิจัยเชิงสหวิทยาการของนักศึกษา คณาจารย์ทั้งภายใ นและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคลากรจากนานาประเทศที่มีความสนใจการศึกษาแบบบูรณาการ 

 3.  เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม  โดยการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นผลจากการวิจัยของคณาจารย์  
นักศึกษา  รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้กับสังคมภายนอกเพื่อให้เกิดการเรียน รู้จากแหล่งต่างๆ ที่
หลากหลาย 

 4.  เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรับใช้วิทยาการสมัยใหม่  เพื่อ
พัฒนาความม่ันคงของมนุษย์และสังคม 
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พันธกิจ    1.  ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้เชิงสหวิทยาการ 

    2.  สร้างชุมชนวิจัยเชงิสหวิทยาการ 

    3.  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

    4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ ์
 
            แผนกลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ ที่วิทยาลัยสหวิทยาการมีการทบทวนและปรับใช้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2554 ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   :   จัดการศึกษาเชิงสหวิทยาการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทาง/โอกาส
ทางการศึกษา  โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิชาการและความต้องการของสังคม 

 
เป้าประสงค์     : บัณฑิตและบัณฑิตศึกษามีความรู้เชิงสหวิทยาการไปสร้างงานและแก้ปัญหาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ ์     : 1. สร้างระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาให้มีมาตรฐานมีความเป็นธรรมสามารถ 
                                     ตรวจสอบได ้

  2. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

  3. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ โดยอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอก 
                                        ของวิทยาลัยฯ 

  4. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการเชิงสหวิทยาการระหว่างหลักสูตรปริญญาตรี โทและเอก 

  5. เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท ากิจกรรมนักศึกษา ที่หลากหลายและ 
  ครอบคลุมครบทุกประเภทกิจกรรม 

    6. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ ์
                                       กับศิษย์เก่า  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    :  สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ และมุ่งเน้นการวิจัยแบบบูรณา

การเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
 
เป้าประสงค์      : เป็นชุมชนวิจัยเชิงสหวิทยาการ ศึกษาเชิงบูรณาการที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนา

ท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ  
 
กลยุทธ ์      : 1. แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอก 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ 

3. แสวงหาแหล่งเงินทุนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อท าการศึกษาวิจัย 

    เชิงสหวิทยาการ 
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4. ส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับ โดยน าองค์ความรู้กับประสบการณ์ 
   จริงมาบูรณาการเป็นงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ เพื่อน าไปสูก่ารเป็นสหวิทยาการอย่าง 
   แท้จริง 

5. สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 

6. สร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

7. ให้มีการบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบ 

8. สนับสนุนให้คณาจารย์ได้น าเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งระดับชาต ิ
    และนานาชาติมากยิ่งขึ้น 

9. มีการก าหนดนโยบายที่สร้างขวัญและก าลังใจ รวมถึงการยกย่องผู้ที่มีผลงานวิจัย/ 
    งานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม 

  10. มีการสร้างฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยอย่างจริงจัง 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    :  ให้บริการงานวิชาการเชิงสหวิทยาการ  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่ชุมชน 

 
เป้าประสงค์      : นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้และบริการทางวิชาการเชิงสหวิทยาการ ที่

เชื่อมโยงผลงานวิจัยและวิชาการด้านการศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสม  
  
กลยุทธ ์      : 1. จัดสัมมนา/ฝึกอบรม/เสวนาพิเศษ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั้งงานวิชาการ/วิทยานิพนธ/์ 

    ความรู้เชิงสหวิทยาการแก่สาธารณชน 

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
    ในงานสัมมนาวิชาการที่จัดโดยเครือข่ายทางวิชาการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  

3. สร้างกลไกการน าองค์ความรู้และผลการประเมินไปพัฒนาบริการวิชาการให้ม ี
    ความโดดเด่น 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  :  ไม่มี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5    :  จัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ 
 
เป้าประสงค์      : วิทยาลัยฯ มีระบบบริหารการจัดการตามหลักธรรมภิบาล และมุ่งพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพและเน้นการเรียนรู้ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  
  
กลยุทธ ์                      : 1. ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการด าเนินงานในส่วนต่างๆ เพื่อน ามา  
                                     พัฒนา/ปรับปรุงหน่วยงานต่อไป 

2. ก าหนดแผนการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมบุคลากร เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการ  
    เรียนรู้ และการปฏิบัติงานจริง 
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3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

4. มีการปรับและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของบุคลากรที่ชัดเจนขึ้น   
   เพื่อการพัฒนาในงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติงานดี  ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อ  
    องค์กรที่ดีขึ้น 

6. มีการทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับหรือแบบประเมินที่ไม่เหมาะสมในควบคุมผล 
   การปฏิบัติของบุคลากร หรือข้อก าหนดที่ส่งผลต่อการพัฒนาหรือสร้างขวัญ 
   และก าลังใจให้แก่บุคลากร 

7. สร้างความรู้ด้านกลไกประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

8. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง เป็นไปตามแผนงาน 
    ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6    :  ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เน้นความเป็นประชาธิปไตย สร้างเจตคติที่

ยอมรับ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
 
เป้าประสงค์                 : คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ท านุบ ารุง สืบทอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างจิตส านึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม   
  
กลยุทธ ์      : 1. ก าหนดแผนกิจกรรมให้มีบูรณาการเชื่อมโยงสร้างจิตส านึก และความ 
                                     รับผิดชอบต่อสังคมในการท ากิจกรรมกับการเรียนการสอนที่ชัดเจนขึ้น 

  2. ส่งเสริมให้คณาจารย/์นักศึกษาท าวิจัยเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม หรือบรูณาการ 
                                        ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. จัดการประชุมสัญจร เพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นในการวางแผน 
    กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือกิจกรรม 
    ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

4. จัดกิจกรรมสืบทอดความรู้และมีเวทีสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 

5. ศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ 
    แนวทางในการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรมพื้นบ้านส าหรับเป้าหมาย 
    ในอนาคต 

6. พัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นแหล่งบริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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1.3 โครงสร้างวิทยาลัยสหวิทยากร และโครงสร้างการบริหาร 
 
การบริหารงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ 
  
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 วิทยาลัยสหวิทยาการ  เป็นหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่าคณะและเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแล ของส านักงานอธิการบดีและส ภามหาวิทยาลัย  การบริหารงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ  
ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ   โครงการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สตรีศึกษา  และโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์   

 วิทยาลัยสหวิทยาการ มีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบการบริหาร งานของวิทยาลัยฯ  ตามแนวทางและ
นโยบายที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ก าหนด  มีรองคณบดีฝ่ายบริหารและมีผู้อ านวยการโครงการศึกษา
ของทั้ง  3  โครงการปฏิบัติหน้าที่เป็นรองคณบดีโดยต าแหน่งเพื่อช่วยบริหารงานของวิทยาลัย นอกจากน้ี  ยังมี
ส านักงานเลขานุการวิทยาลัยท าหน้าที่ด าเนินการในทางธุรการและประสานการด าเนินงานต่างๆ ให้แก่วิทยาลัย 

 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าโครงการ 
 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ  ประกอบด้วย  อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นประธาน  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ  มีหน้าที่วางนโยบายและแผนงานให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย  และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  ก าหนดแนวทางการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแผนงานประจ าปีและงบประมาณ  พิจารณาเสนอร่างหลักสูตร
การศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 
 คณะกรรมการประจ าโครงการของแต่ละโครงการ  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการโครงการแต่ละ
โครงการ  เป็นประธานและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการมีหน้าที่วางนโยบายและแผนงานให้โครงการฯ แต่ละ
โครงการปฏิบัติ 
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ผังโครงสร้างการบริหาร 

 
 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
 
 

 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสหวิทยาการ 

                         อธิการบด ี
                         คณบด ี
                         รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
                         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
                         ผู้อ านวยการโครงการศึกษา 3 โครงการ 

   
 
 
 
 

                         ส านักงานเลขานุการวทิยาลัย          
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     สถานที่  : ท่าพระจันทร์                  ท่าพระจันทร์                              ศูนย์ล าปาง 
  

โครงการศึกษาปริญญา
เอกสหวิทยาการ 

โครงการศึกษาศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิตสตรีศึกษา 

โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการฯ 
คณะกรรมการประจ าโครงการ 

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการฯ 
คณะกกรกมารประจ าโครงการ 

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการฯ 
คณะกกรมการประจ าโครงการ 

ส านักงานโครงการ ส านักงานโครงการ ส านักงานโครงการ 
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1.4 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการประจ าโครงการ 
 

รายนามคณะผู้บริหาร  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และโครงการฯ ชุดปัจจุบัน 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร    เอื้อรักสกุล  คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ 

 อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ                  ทิพคุณ  รองคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการฝ่ายบริหาร   

 อาจารย์ ดร.สิทธิพล                 เครือรัฐติกาล  รองคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการฝ่ายวิชาการ   

 อาจารย์ ดร.วิศรุต                     พึ่งสุนทร  ผู้อ านวยการโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ 

 อาจารย์ ดร.โขมสี                    แสนจิตต ์  ผู้อ านวยการโครงการศึกษาฯ ปริญญาตร ี

 อาจารย์ รุ่งนภา                       เทพภาพ  รองผู้อ านวยการโครงการศึกษาฯ ปริญญาตรี ฝ่ายบริหาร 

 อาจารย์โอฬาร                        รัตนภักดี  รองผู้อ านวยการโครงการศึกษาฯ ฝ่ายวิชาการ 

 อาจารย์ ชัยยุทธ                      ถาวรานุรักษ์  รองผู้อ านวยการโครงการศึกษาฯ ฝ่ายการนักศึกษา 

คณะกรรมการประจ า ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด             เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล          คุ้มทรัพย์ กรรมการ 

 ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย           พูลสุวรรณ กรรมการ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา          สังขวรรณ กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์     จันทรโชติ กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร      เอื้อรักสกุล กรรมการ 

 อาจารย์ ดร.วิศรุต                      พึ่งสุนทร กรรมการ 

 อาจารย์ ดร.โขมสี                      แสนจิตต ์ กรรมการ 

คณะกรรมการประจ า อาจารย์ ดร.วิศรุต                      พึ่งสุนทร ประธาน 

โครงการปริญญาเอก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย           พูลสุวรรณ กรรมการ 

สาขาสหวิทยาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชรัตน์        เจริญสินโอฬาร กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ     สถิตนิรามัย กรรมการ 

 อาจารย์ ดร.รัตนา                      โตสกุล กรรมการ 

 อาจารย์ ธีรพจน์                        ศิริจันทร์ กรรมการ 

คณะกรรมการประจ า รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม           รัฐอมฤต ประธาน 

โครงการปริญญาโท อาจารย์ ดร.วิศรุต                     พึ่งสุนทร กรรมการ 

สาขาสตรีศึกษา อาจารย์ ดร.สุกฤตยา                 จักรปิง กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต   จุลวงศ์ กรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร อาจารย์ ดร.โขมสี                     แสนจิตต ์ ประธาน 

โครงการปริญญาตรี อาจารย์ รุ่งนภา                        เทพภาพ กรรมการ 

สาขาสหวิทยาการ อาจารย์โอฬาร                         รัตนภักดี   กรรมการ 

สังคมศาสตร์ อาจารย์ ชัยยุทธ                       ถาวรานุรักษ์ กรรมการ 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและนักศึกษา 
 
 หลักสูตร 

 ปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ 

 1. การศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มี 4 วิชาเอก คือ 
   1) สหวิทยาการจีนศึกษา       
   2) สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงศึกษา    
   3) สหวิทยาการการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม     
   4) สหวิทยาการการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 
 
 2.  การศึกษาในระดับปริญญาโท  

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา 
 
 3.  การศึกษาในระดับปริญญาเอก 

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการ 
 

1.6 จ านวนนักศึกษา  
 
จ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยสหวิทยาการมีนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปีจ านวน 556  คน  และมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกระดับทกุหลักสูตรรวมจ านวน  87 คน  ตามตารางดังน้ี 
 

จ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2554 
 

ระดับ นักศึกษาทุกชั้นป ี ส าเร็จการศึกษา 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 494 88.85 87     100 
ปริญญาโท   21 3.78 0        - 
ปริญญาเอก   41 7.37 0 -  

รวม 556 100 87 100 
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1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 

 ในปีการศึกษา 2554  วิทยาลัยสหวิทยาการมีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น  42 คน  โดยแบ่งเป็นสาย
วิชาการ (อาจารย)์ จ านวน 24 คน และสายสนับสนุนจ านวน 18 คน ดังน้ี 
 

บุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2554 : แบ่งตามต าแหน่งงาน 
 

ประเภท
บุคลากร 

โครงการ โครงการระดับ
ปริญญาตรี 

โครงการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

   ส านักงาน
เลขานุการฯ รวม 

ต าแหน่ง 
 

สาย
วิชาการ 

ศาสตราจารย ์ - - - - 
รองศาสตราจารย ์ 1 - - 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4 - - 4 
อาจารย ์ 15 4 - 19 

สาย
สนับสนุน 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 - 2 5 
นักวิชาการศึกษา 4 - 4 8 
นักวิชาการเงินและบัญช ี 2 - 1 3 
พนักงานสถานที ่ - - 2 2 

รวม 29 4 9 42 
 
  
 บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 24 คน เป็นอ าจารย์ประจ าโครงการปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ 20 คน ปฏิบัติงานจริง 17 คน ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 3 คน และเป็นอาจารย์ประจ า
โครงการปริญญาโท สาขาสตรีศึกษา 2 คน ปฏิบัติงานจริง 1 คน  ขณะทีก่ าลังลาศึกษาต่อเพิ่มเติม (ลาประเภท
อ่ืนๆ) 1 คน และมีอาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ เพิ่ม 2 คน ทั้งน้ีไม่มีอาจารย์ประจ า โครงการปริญญาเอก      

 นอกจากน้ี ได้มีสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศชั่วคราว 1 คน เพื่อมาช่วยสอนเสริมทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาในโครงการปริญญาตรี 

 ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 18 คน แบ่งสายสนับสนุนวิชาการ 16 คน และพนักงานสถานที่ 
2 คนโดยสายวิชาการมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 คน นักวิชาการศึกษา 8 คน นักวิชาการเงินและ
บัญชี 4 คน   
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  บุคลากรวิทยาลัยสหวิทยาการ  ปีการศึกษา  2554 : แบ่งตามวุฒิการศึกษา 
 

 
ประเภท
บุคลากร 

โครงการ 
โครงการระดับ
ปริญญาตรี 

โครงการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ส านักงาน 
เลขานุการฯ 

รวม  
วุฒิการศึกษา 

 
   สาย
วิชาการ 

ปริญญาเอก 3 3 - 6 
ปริญญาโท        17 1 - 18 
ปริญญาตรี - - - - 

สาย
สนับสนุน 

ปริญญาเอก - - - - 
ปริญญาโท        - - 3 3 
ปริญญาตรี 9 - 4 13 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 2 2 
รวม 29 4 9 42 

 
 บุคลากรสายวิชาการมีทั้งหมด 24 คน แบ่งเป็นวุฒิปริญญาเอก 6 คน วุฒิปริญญาโท 18 คน ส่วน
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 18 คน แบ่งเป็นวุฒิปริญญาโท 3 คน วุฒิปริญญาตรี 13 คน และต่ ากว่าวุฒิ
ปริญญาตรี 2 คน 
 
 
1.8 ข้อมูลงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ 2554 วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การบริหารจัดการ  จ านวนทั้งสิ้น 28,287,786 บาท จ าแนกตาม แหล่งเงินงบประมาณ  ดังน้ี 
 

แหล่งที่มา จ านวนเงิน (บาท) 
1. งบประมาณแผ่นดิน 12,044,700.  
2. งบพิเศษ   18,373,100.  
3. กองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อการพัฒนา 

  1,848,600 

รวม 32,266,400. 
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ระบบและกลไกประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ  

 วิทยาลัยฯ ประกอบด้วยโครงการการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยแต่ละ
หลักสูตรมีการบริหารงานและรายละเอียดที่แตกต่างกัน ซ่ึงโครงการปริญญาตรีมีการบริหารงานอยู่ที่ มธ .ศูนย์
ล าปาง ส่วนโครงการปริญญาโทและเอกมีการบริหารงานและประจ าอยู่ที่ มธ.ท่าพระจันทร์  โดยส านักงานบริหาร
ส่วนกลางจะท าหน้าที่ด าเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องรวบรวมจากทั้ง 3 โครงการ กับข้อมูลภาพรวมจากส านักงาน
ในการรายงานประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ โดยการก ากับดูแลของคณบดี รองคณบดีและเลขานุการของวิทยาลัย 

การด าเนินการประกันคุณภาพ ถือได้ว่าเปิดโอกาสให้คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง เป็นต้นว่า การเน้นย้ าของคณบดีถึงความส าคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน มี
เวทีในการแลกเปลี่ยนท าความเข้าใจเร่ืองการประกันคุณภาพ รวมถึงมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ
จัดเก็บข้อมูล และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ซ่ึงมีการมอบหมายภาระหน้าที่ในแต่ละองค์ประกอบ และมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อ ง ซ่ึงในแต่ละคร้ังจะมีการนัดประชุมเพื่อ
หารือ ท าความเข้าใจ ติดตามรวบรวมข้อมูล และเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบอย่างต่อเน่ือง 
 
ผลการด าเนินการที่ส าคัญและคุณลักษณะเด่นเฉพาะของวิทยาลัยสหวิทยาการ 

 1.  ผลการด าเนินการด้านวิชาการ 

  1.1 การสัมมนาทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้จัดการสัมมนาทาง
วิชาการตามรายละเอียดดังน้ี 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ  
วันเดือนปีที่จัด

กิจกรรม 
  โครงการระดับปริญญาตรี   
  โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ    

1 โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อบุคคลทั่วไป  17 ก.ย.-8 ต.ค.54 
2 โครงการเสวนาวิชาการการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน (AEC) 22 ก.ย. 54 
3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคคลทั่วไป  17 ก.ย.- 29 ต.ค.54 
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมพลังละ

อ่อนกับการก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ 
7-8  ม.ค.55 

5 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ  "มหาวิทยาลัยไทยสู่ประชาคมอาเซียน " 17 ก.พ.55 
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศน์ยุวชนล าปาง 20 ก.พ.55 
7 โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษค าต่อค าเพื่อการท างานระดับ 1 12-23  มี.ค.55  

 โครงการระดับบัณฑิตศึกษา  
8 โครงการสัมมนาวิชาการประจ าปี 2554 โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ 

(การเมืองในชุมชน) 
5 ก.ย 54 

9 โครงการบรรยายวิชาการเรื่อง "ท าอย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ" (Insider's Guide to Getting Published) 

9 ก.ย 54 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ  
วันเดือนปีที่จัด

กิจกรรม 
 โครงการระดับบัณฑิตศึกษา  

10 โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกสห วิทยาการ 16 ก.ย. 54 
11 สัมมนาวิชาการโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการประจ าปีครั้งที่ 2/2554 ในหัวข้อ 

ท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้านในยุคโลกาภิวัตน์ 
9 มี.ค 55 

 
 2. ผลการด าเนินการด้านนักศึกษา 
 
      2.1  บทความวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ระดับชาติ  

     1.นายชานันท์ ยอดหงส์ นักศึกษารุ่นที่ 5 โครงการปริญญาโท สาขาสตรีศึกษา ได้น าเสนอ
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เร่ือง “การปะทะกันของวัฒนธรรมความรักระหว่างผู้ชายใน “เสือป่า” กับ 
“คณะ ร.ศ.130” รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - เม.ย.2555) 

 2. นางสาวภาสิรี สังข์แก้ว นักศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ  ได้น าเสนอบทความวิจัย เร่ือง 
การกระจายอ านาจ :บทส ารวจว่าด้วย ความหลากหลาย เส้นแบ่ง และการพัฒนา ในงานประ ชุมวิชาการ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ คร้ังที่ 12 จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2554   ณ โรงแรงเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่  

 3. นางสาวพัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์  นักศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ ได้ น าเสนอบทความ
วิชาการ เร่ือง “บททดลองอ่านเร่ืองสั้นส าคัญและ “การอยู่ร่วมกัน ” ในสังคมพหุวัฒนธรรมจากวรรณกรรม
การเมืองเร่ือง ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ .ศ.2547-2551” ในการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 3 ประจ าปี 2554  จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เม่ือวันที่  8-9 ธันวาคม 2554  ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 

         4. นายสมคิด บุญล้นเหลือ นักศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ ได้น าเสนอบทความตีพิมพ์ใน
วารสารกระแสอาคเนย์ เร่ือง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของไทยเพื่อการพัฒนาปรเทศเพื่อนบ้าน : กรณ๊
การให้ความช่วยเหลือผ่านส านักความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน ) 
(กรกฎาคม 2555) 

 
นอกจากน้ี นักศึกษาของโครงการปริญญาตรีได้รับทุนการศึกษาและเสนอบทความวิชาการดังน้ี 

1. นางสาวกรรฐ นา ตุลารัตนพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนจากสถาบันขงจื้อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาต่อที่ School of International Chinese Studies, Yunnan Normal 
University (เป็นระยะเวลา 1 ปี) 

2. นายพันธกานต์ อินต๊ะมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมเสนอบทความเรื่อง “พระตุ๊ดเณรแต๋ว        
การเลื่อนสภาพทางสังคมสู่ชีวิตที่ดี และความเป็นหญิงที่สมบูรณ์ ” ในการประชุมวิชาการเพศวิถีศึกษาคร้ังที่ 3 
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เร่ืองจุดเปลี่ยนเร่ืองเพศประเทศไทย วันที่ 15-16 กันยายน 2554 ณ ห้องภาณุรังสี โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ 
กทม. 

3. นายพลศักดิ์ ชัยศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมเสนอบทความวิชาการเร่ือง “จังหวัดจัดการ
ตนเองขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ สู่การปฏิรูปประเทศไทย ” ในงานสัมมนาเครือข่ายวิชาการ
พัฒนาชุมชน/สังคม คร้ังที่ 4 วันที่ 16-19 มกราคม 2555 ณ อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย     

 
2.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับชาต ิ

นายสิทธิพล  เครือรัฐติกาล นักศึกษาโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ ได้รับรางวัลสภาวิจัย
แห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปี 2554 จากวิทยานิพนธ์เรื่อง 
“ ภาพลักษณ์ของเจิ้งเหอในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน” 

 
 

 3.  ผลการด าเนินการด้านคณาจารย์ 

3.1 บทความวิชาการ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ 

  อาจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล น าเสนอบทความวิจัยเร่ือง “วิกฤตโรคซาร์สในจีนกับการ
เข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในองค์การอนามัยโลกข องไต้หวัน ” ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งชาติ คร้ังที่ 12 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 

   อาจารย์ ดร. ถิรวรรณ นิพิฎฐกุล  น าเสนอบทความ 3 เร่ือง ดังน้ี 
- “การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาเลอิคแอนไฮไดรด์ โคพอลิเมอร์ส าหรับจับ

โปรตีน ” การประชุมทางวิชาการ คร้ังที่ 49 ม.เกษตรศาสตร์ (เล่มที่ 5) สาขา
วิทยาศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554 หน้า 219-227 

- “การเตรียมพอลิเอทิลีนที่มีหมู่ไฮดรอกซามิกแอซิด”(Preparation of Hydroxamic 
acid-containing Polyethylene Powder)  การประชุมวิชาการ"แม่โจ-้แพร่ วิจัย
คร้ังที่ 2" ในวันที่ 1-2 ก.ย. 54  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  จังหวัดแพร่     

-  “Surface Characterization by ATR-FTIR Spectroscopy of Maleic 
Anhydride Copolymer Films-unmodified, modified and protein-bound” 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 37 (วทท 
37) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อสรรค์สร้างอนาคต” ในวันที่ 10-12 
ต.ค. 54  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพ 

อาจารย์ โอฬาร รัตนภักดี  น าเสนอบทความ 2 เร่ือง ดังน้ี 

- “การศึกษ านิทานภูมินามหมู่บ้านในจังหวัดล าปาง " โครงการสัมมนาเครือข่าย
วิชาการการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 5 ในวันที่ 28 - 29 ก.ค. 
54 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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- “วิถีชีวิตพื้นบ้านและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากนิทานภูมินามหมู่บ้านในจังหวัด
ล าพูน" การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม:่ พลวัตแห่งองค์
ความรู้ กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในวันที่ 18-19 ส.ค. 54 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

อาจารย์ รุ่งนภา เทพภาพ  น าเสนอบทความ 2 เร่ือง ดังน้ี 

- “"เพศสัมพันธ์กับภาพสะท้อนอารมณ์ทางเพศของ หญิงสาววัยรุ่น  พินิจผ่านกรณี
นางฟ้าคืนเดียว(One night stand) และเด็กเสี่ย" ประชุมวิชาการเพศวิถีศึกษา คร้ัง
ที่ 3 เร่ือง จุดเปลี่ยนเร่ืองเพศประเทศไทย ในวันที่ 15-16 ก.ย. 54 ณ โรงแรมเดอะ
รอยัลริเวอร์ กทม. 

- ““ทุนทางสังคมกับการรองรับสังคมสูงวัยพสะท้อนพลังของผู้สู งวัย บทเรียนจาก
พะเยาและพิจิตร” ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2554 ในวันที่ 17 พ.ย. 
54 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 

   อาจารย์ เกรียงศักดิ ์ธีระโกวิทขจร เร่ือง “Human Rights and Social   justice in Asia” 
ประชุม The Mid-Atlantic Region/ Association for Asian Studies Conference  ในวันที่ 21-23 ต.ค. 54  
ณ Princeton University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 3.2  ผลงานวิจัยที ่น าไปใช้ประโยชน์  

 -  ในเชิงสาธารณะจากผลงานวิจัยของ อาจารยโ์อฬาร  รัตนภักด ีเร่ือง “ภูมินามของหมู่บ้านใน
จังหวัดล าปาง” โดยโรงเรียนบ้านทุ่งหก ต.บ้านทุ่งหก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

 -  ในเชิงนโยบายจากผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ  พันพา เรือง”โครงการ
ศึกษาและพัฒนาแผนแม่บทการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง (มิวเชียม
ล าปาง)” โดยพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง 

 3.3 ต าราหรือหนังสือ (ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรภัท  ชัยพิพัฒน์  
เร่ือง “สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
1.9 เอกลักษณ์ของวิทยาลัยสหวิทยาการ 
 
 จากผลการด าเนินการด้านวิชาการและผลการด าเนินงานของนักศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว วิทยาลัยฯ 
ยังมีคุณลักษณะเด่นอีกหลายประการ  ดังน้ี 
 
 1. ด้านการเรียนการสอน 

 1.1  โครงการปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ 
  1)  มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ และผู้เชี่ยวชาญภายนอกมา พัฒนาการ
เรียนการสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์  โดยการบริหารงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงท าให้
โครงการไม่ประสบปัญหาขาดคณาจารย์ผู้สอนหรือผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  นอกจากน้ีนักศึกษายังมีโอกาสได้
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ศึกษากับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการโดยเฉพาะสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่มาร่วมกัน
ผลิตดุษฎีบัณฑิต 
  2)  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  และทุน
โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์  เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  มากที่สุดในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  2.1) ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์  เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2550 – 2551  โครงการฯ ได้รับทุนโครงการ
เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ จ านวนทั้งสิ้น 8 ทุน ดังน้ี  
 - ปีการศึกษา 2550 ทุนศึกษาในประเทศมจี านวน 5 ทุน  
 -  ปีการศึกษา 2551 ทุนศึกษาในประเทศมีจ านวน 2 ทุน และทุนร่วมในและต่างประเทศ 1 ทุน 

 2.2)  ทุนของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ นักศึกษาโครงการปริญญาเอก สาขา สห
วิทยาการ  คือ นางสาวอนินทร์ พุฒิโชติ ได้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลกรส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 2552 

2.3)  ทุนของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ  โดย นักศึกษาโครงการปริญญาเอก 
สาขาสหวิทยาการ ได้รับทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) (สกอ.) ประจ าปี 2553-2555 มีจ านวน 3 ทุน คือ นายวศิน โกมุท  นายองค์ 
บรรจุน และนางสาวภัทรา โต๊ะบุรินทร์ 
  
  3) หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกท าหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา ทั้งยังสามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้
จากอาจารย์ทุกคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจากอาจารย์ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ า
กว่าระดับปริญญาเอก 
 
 
 1.2 โครงการปริญญาโท  สาขาสตรีศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2554  โครงการปริญญาโทได้หยุดรับนักศึกษา เพื่อปรับรูปแบบโครงการพิเศษเป็น
โครงการปกติ  โดยยังคงหลักสูตรเดิมที่มุ่งการศึกษาด้านสถานภาพและบทบาทของสตรี ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ที่เน้นส่งเสริมความเสมอภาคและเคารพต่อศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกัน โครงการ
ปริญญาโทได้รับคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสตรีศึกษา 1  คน และอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก ซ่ึงได้ขอขยายการลาต่อ (กรณีลาประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเติม ) อีก 1 คน รวมทั้งได้เชิญคณาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญมาร่วมสอน และร่วมปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีรายวิชาศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น  
 โดยโครงการฯ ก าลังด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) พ.ศ.2552 ทั้งน้ี วิทยาลัยสหวิทยาการได้มีการแต่งตั้งคณะท างาน
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร โดยมีอาจารย์ ดร.สุกฤตยา จักรปิง เป็นประธานและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรซ่ึงมีคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการเป็นประธาน นอกจากน้ีโครงการฯ ยังได้ท าการประเมินหลักสูตรโดย
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การจัดท าแบบสอบถามจ านวน 3 ชุด โดยชุดที่ 1 ประเมินโดยนักศึกษา ชุดที่ 2 ประเมินโดยอาจารย์ /ผู้บริหาร
โครงการ และชุดที่ 3 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา 
 

1.3 โครงการปริญญาตรี  สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
โครงการปริญญาตรีจัดการเรียนการสอนในภาคเหนือ ซ่ึงเป็นภูมิภาคที่เหมาะสมกับการจัดการ

เรียนการสอนใน 4 โปรแกรมวิชาเอก  คื อ 1.สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงศึกษา  2.สหวิทยาการการ
จัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม  3.สหวิทยาการจีนศึกษา  และ 4.สหวิทยาการการจัดการการ
ท่องเที่ยวและบริการ ท าให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาจากประสบการณ์จริงได้มาก และศึกษานอกสถานที่ เพื่อ
ท าความเข้าใจปรากฏกา รณ์จริงของสังคมในรายวิชาต่างๆ   อาทิ 

-  โครงการ “ทัศนศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและจีน”เป็นส่วนหน่ึง  
ของรายววิชา สส.331 ประวัติศาสตร์กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

-  โครงการศึกษานอกสถานที่  “การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอุทยาน
แห่งชาติภูเรือและเชียงคาน”  

-  โครงการทัศนศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม ณ เมืองมรดกโลก
“เว้ -ดานัง -ฮอยอัน” ประเทศเวียดนาม สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและ
วัฒนธรรม  

-  โครงการทัศนศึกษาเมืองมรดกโลก ดานัง- ฮอยอัน- เว้ ประ เทศเวียดนามตอนกลาง 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  สาขาวิชาเอก อาณาบริเวณศึกษาอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

นอกจากน้ีหลักสูตรสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ยังมีจุดเด่นในด้านรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านการวิจัย การจัดการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงและกิจกรรมนักศึกษา มี
ดังน้ี  

1) รายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ 
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มีจุดเด่นในเร่ืองรายวิชาฝึกภาคสนามใน

ปีการศึกษา 2554  คือวิชา สส.381 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ซ่ึงนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกงานใน
หน่วยงาน/องค์กร  เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ,กระทรวงวัฒนธรรม ,ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ , ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน),ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา) , สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ แห่งชาติ (สพร.)  
(มิวเซียมสยาม ) บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน ) ,ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ส านักงาน
ส่งออกภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ,ส านักงานพัฒนาชุมชน จ.แพร่ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซ่ึงการ
ฝึกงานน้ันนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานใน องค์กร  เรียนรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์  การปรับตัวในการ
ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏี ควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
ของตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัย 
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2) การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
โครงการศึกษาศิลปศาตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มีกระบวนการเรียนการสอน

ตลอดจนรายวิชาต่าง ๆ ที่สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาในด้านกระบวนการวิจัย ซ่ึงส่งผลให้
นักศึกษาพัฒนาระบบความคิด และความสามารถในก ารค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น  วิชา สส .393 
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและการท างานทางสังคมศาสตร์, สส.381 ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการสส.
500 ภาคนิพนธ์ เป็นต้น  นอกจากน้ีในรายวิชาต่างๆ นักศึกษาได้ฝึกการค้นคว้าและท ารายงานเชิงวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง   

3) การจัดการเรียนการสอนให้สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง  
รายวิชาต่างๆ ของโครงการฯ มีกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ด้วย

ตนเองและสามารถน าไปปฏิบัติใช้กับสถานการณ์จริง เช่น รายวิชา สส .393 การวิจัยเบื้องต้นซ่ึงฝึกทักษะ      
ด้านการใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในการประมวลผลและการเขียนรายงานทางการวิจัย วิชา สส .435 
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวภาคเหนือ โดยรายวิชาออกแบบให้นักศึกษาเสนอโครงการในการสนับสนุนการจัดการ
ท่องเที่ยว จัดท าคู่มือการท่องเที่ยว โปรแกรมการท่องเที่ยว จากกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาสามารถน าความรู้น้ั น
ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นมัคคุเทศก์ได้  วิชา สส .315 การบริหารงานองค์กร นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี
องค์กร การบริหารจัดการองค์กร นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา สส .381 ฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในองค์กรที่เข้าไปฝึกงานและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาหลัง
จบการศึกษา 

 
 2. ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

                    โครงการปริญญาตรี ตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิภาคที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมท าให้ง่ายต่อการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งหน่วยงานภายในจังหวัดให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ เช่น งานประเพณีล่องสะเปา งานสงกรานต์ ฯลฯ ด้วย นอกจากน้ีโครงการ
ปริญญาตรียังมีการส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง เช่น การเข้าร่วมโครงการค่าย 
เพาะพันธุ์เก่ง เพลงพื้นบ้าน ,การเข้าร่วมงานก่องปู่จา ทัศนาน่าชม ภูษิตาภรณ์ภิรมย์ แสนสุขสมเวียงเขลางค์ ณ 
วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง จ.ล าปาง  เป็นต้น  
               กิจกรรมเสริมความรู้ในเชิงสหวิทยาการ ในโครงการฐานข้อมูลปราชญ์ชุมชน อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง  โดยโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศั กยภาพให้นักศึกษามีความรู้ในเร่ือง
กระบวนการการท างานในชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูล และเป็นการสร้างฐานข้อมูลปราชญ์ชุมชนเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา องค์กร และผู้สนใจซ่ึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์
และต่อยอดความรู้ต่อไปได้   
                โครงการปริญญาตรีมีกิจกรรมการบริการวิชาการ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
วิชาการให้กับนักศึกษา เช่น โครงการเสวนาวิชาการการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน (AEC) 
นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการและเป็นการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา สส .416 
การค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ด้วย 
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1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (Improvement) 

สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
  
1.สรุปจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเอง 
 จากผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2553 ท าให้วิทยาลัยสหวิทยาการ มีแผนพัฒนาส าหรับ
องค์ประกอบที่ได้คะแนนระดับดี (4.00) ผลักดันให้ดีขึ้น  และแผนปรับปรุงส าหรับองค์ประกอบที่มีคะแนนต่ า
กว่า 3.00 หรือได้ระดับพอใช้  โดยหาแนวทางที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนหรือควบคุมให้การด าเนินงานครบ
ตามวงจรคุณภาพ PDCA หรือเพิ่มผลิตผลงานวิชาการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ซ่ึงการปฏิบัติการใน
แต่ละตัวบ่งชี้จะให้มีความชัดเจนและถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งการพิจารณาจากข้อแนะน าต่างๆ 
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รายละเอียดแผน/กิจกรรมในแต่ละองค์ประกอบ ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีกระบวนการในการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
2. ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน 
3. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริหาร 
4. ควรก าหนดค านิยามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยให้ชัดเจน 
 
การวิเคราะห์ตนเอง 
1. ในปีการศึกษา 2553 กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 10 (2550-2554) ไปสู่การปฏิบัติโดย

จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในระดับแต่ละโครงการฯยัง ไม่ชัดเจน มีเพียงแผนงบประมาณประจ าปี
เท่าน้ัน ในปีการศึกษา 2554 ทางวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ขึ้นมา และ
วิทยาลัยฯได้ด าเนินการจัดกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยให้แต่ละโครงการ (ป.ตรี และ
บัณฑิตศึกษา) ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 ขึ้นมา  

2. การจัดท าแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ของวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
โครงการ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษามีการก าหนดตัวชี้วัดตามแผนไว้อย่างชัดเจน  

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ที่ผ่านมา เน้นการประเมินผลและรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณประจ าปีเป็นหลัก ในปีการศึกษา 2554 ทางวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติรายการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ภาคการศึกษา
ละ 1 คร้ัง รวม 2 คร้ังต่อปีการศึกษา  

 4. การนิยามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยถูกตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่ได้สะท้อนความเป็นสหวิทยาการ และไม่
สะท้อนให้เห็นจุดเด่นของวิทยาลัย วิทยาลัยได้ด าเนินการประชุมหารือในคณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัยสห
วิทยาการ ถึงการปรับ  ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของวิทยลัยสหวิทยาการที่มีความโดดเด่นในเร่ืองการจัด การเรียนการ
สอนเชิงสหวิทยาการ และการมีศูนย์การศึกษา 2 ศูนย์ คือ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่ ม .
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ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง และการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป .เอก ) ณ ม .
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ส่งผลให้มีก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของวิทยาลยัสหวิทยาการใน 3 มิติ ได้แก่ 1) มีการ
เรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ 2) มีการให้บริการวิชาการที่เน้นการบริการแก่ชุมชนและสังคมรอบมหาวิทยาลัย
ในส่วนภูมิภาค 3) ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดเวทีประชาคมบุคลากรทุกภาค
ส่วนของวิทยาลัยฯ ในการระดมความ
คิดเห็นเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยฯ 

- แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย  30 พ.ย.54 2,000 ส านักงาน
เลขานุการ
วิทยาลัยฯ 

2. จัดเวทีระดมความเห็นย่อยใน
ระดับโครงการ ป.ตรี และ
บัณฑิตศึกษา เพื่อแปลงแผนกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2555 

- แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2555 

ธ.ค.54 - ส านักงาน
เลขานุการ
วิทยาลัยฯ 

3.ก าหนดตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2555  

- ตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนกล
ยุทธ์ของวิทยาลัย 
- ตัวชี้วัดที่ปรากฏใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2555 

ธ.ค.54 - ส านักงาน
เลขานุการ
วิทยาลัยฯ 

4. ก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติ
รายการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง รวม 
2 คร้ังต่อปีการศึกษา และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย อย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง 

-รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวบ่งชี้  

ธ.ค.- ม.ค55 - ส านักงาน
เลขานุการ
วิทยาลัยฯ 

5.ประชุมหารือในคณะกรรมการ
ด าเนินงานวิทยาลัยสหวิทยาการถึง
การปรับตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ 

- ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ 

ม.ค.55 - ส านักงาน
เลขานุการ
วิทยาลัยฯ 
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องค์ประกอบที่ 2  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1.ความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรปริญญาตรียังไม่ชัดเจน 

    2.ควรมีแผนและแนวทางให้นักศึกษา ป.โทที่คงค้างจบการศึกษาโดยเร็ว 
    3.ควรมีระบบส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 

4.ควรมีแผนและแนวทางเพิ่มจ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิระดับ ป.เอก 
5.จัดท า Roadmap ว่าในปีใดจะมีอาจารย์ปริญญาโท ,เอก เท่าใด ผศ,รศ,ศ เท่าใดและมีระบบที่ 

ท าให้บรรลุตามแผน 
 6. งานตีพิมพ์ของนักศึกษาปริญญาโท/เอกลดลง    
 7.ควรท าการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และน าผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอน และหลักสูตร 

การวิเคราะห์ตนเอง 
1. ด้วยเน้ือหาของหลักสูตรเน้นความเป็นสหวิทยาการ ที่มีการออกแบบหลักสูตรให้นักศึกษามีความรู้

ในหลายศาสตร์ อาจส่งผลท าให้นักศึกษามองภาพการปร ะยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการท างานไม่ชัดเจน (หาก
เปรียบเทียบกับหลักสูตรเชิงวิชาชีพอ่ืน)  

2. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยส่วนใหญ่ มีอายุการท างานที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้การขอต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปได้ไม่มากนัก ทั้งน้ีวิทยาลัยมีการสร้างระบบและ
กลไกในการส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น โครงการจัดท าวารสารสหวิทยาการ เพื่อเป็น
ช่องทางในการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ, การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ 

3. อาจารย์ประจ าวิทยาลัย ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท ซ่ึงทางวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ าไปเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น 

4. ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เน้นการใช้ข้อมูลของกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหลัก ทั้งน้ีวิทยาลัยยังไม่มีการด าเนินการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์
ด้วยเอง 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการเชิงการแลกเปลี่ยน
ระหว่างศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อ
เห็นทิศทางในการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการท างาน  

-ความเข้าใจของนักศึกษา
ต่อการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการท างาน 

ม.ค.-ก.พ. 55 50,000 
(งานปัจฉิมฯ
โครงการป.ตรี) 

โครงการป.ตรี 

2.กิจกรรม/โครงการสัมมนาหลักสูตร
เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง

-ความเข้าใจของนักศึกษา
เก่ียวกับหลักสูตร 

ส.ค 54 7,000 
(งานมัชฌิม) 

โครงการป.ตรี 
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แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

ผู้รับผิดชอบ 

เก่ียวกับหลักสูตรแก่นักศึกษาปัจจุบัน  
3.โครงการจัดท าวารสารสหวิทยาการ  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์

โดยอาจารย์ประจ าวิทยาลัย
ในวารสารสหวิทยาการ ต่อ 
จ านวนบทความทั้งหมด 

ต.ค. 54- เม.ย. 55 200,000 โครงการป.ตรี 

4.การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ  

-จ านวนผลงานของอาจารย์
ผู้เดินทางไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ  ต่อ อาจารย์
ประจ าทั้งหมด  
-งบประมาณท่ีจัดสรรให้
อาจารย์ประจ าส าหรับการ
เดินทางไปเสนอผลงานทาง
วิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ 

มิ.ย.54-พ.ค.55 200,000 โครงการป.ตรี 

5. กระตุ้นให้อาจารย์ประจ าเห็น
ความส าคัญของการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ เช่น การจัดสัมมนา  

- จ านวนอาจารย์ที่มาเข้า
ร่วมสัมมนา ต่อ อาจารย์
ทั้งหมด  
- ระดับความเข้าใจและ
ประโยชน์ของการเข้าร่วม
โครงการสัมมนา  

มิ.ย.54-พ.ค.55 - ส านักงาน
เลขานุการ
วิทยาลัยฯ 

6.ประชาสัมพันธ์เรื่องการเรียนต่อ
ต่างประเทศและใหข้้อมูลในการขอ
อนุมัติเรียนต่อต่างประเทศ 

 มิ.ย.54-พ.ค.55 - ส านักงาน
เลขานุการ
วิทยาลัยฯ 

7.ส ารวจและจัดท าแผนการลาไป
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของ
อาจารย์ประจ าวิทยาลัย  

-แผนการลาศึกษาต่อของ
อาจารย์ประจ าวิทยาลัย 

มี.ค.-พ.ค.55 - ส านักงาน
เลขานุการ
วิทยาลัยฯ 

8.ท าการส ารวจคุณลักษณ์ของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ด้วยตนเอง  

- ผลส ารวจคุณลักษณ์ของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

มี.ค.-พ.ค.55 - โครงการป.
ตรี 

9.ป ระสานกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้รายงานการตีพิมพ์
ผลงานทุกๆสิ้นภาคการศึกษา 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์
เพิ่มขึ้นในฐานข้อมูล 

เม.ย.-พ.ค. 55 
ส.ค.-ก.ย. 55 

- ส านักงาน
เลขานุการ
วิทยาลัยฯ 
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องค์ประกอบที่ 3  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีระบบการให้ค าปรึกษาทางวิชาการให้กับนักศึกษา (ระดับ ป.ตรี) 

2.ควรมีการท าและประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในทุกด้าน 

การวิเคราะห์ตนเอง 
1. ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยสหวิทยาการ โดยโครงการ ป.ตรี ก็ได้มีการให้ค าปรึกษาทั้งทางด้าน

วิชาการและทางด้านปัญหาการใช้ชีวิต เช่น โครงการนกฮูก Home Room เป็นต้น  

2. ที่ผ่านมาทางโครงการ ป.ตรี ได้มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แต่อาจจะยงัไม่ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

 
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

ผู้รับผิดชอบ 

1.ในปีการศึกษา 2554 มีการจัด
โครงการนกฮูก Home Room  
 

- ความพึงพอใจในการจัด
โครงการ  

มิ.ย 54 52,895 โครงการป.ตรี 

2.จัดท าแผนงานกิจกรรมนักศึกษาปี 
การศึกษา 2554 ที่มีการก าหนดตัว
บ่งชี้หลักตามTQF 

-แผนงานกิจกรรมนักศึกษา
ปีการศึกษา 2554  

มิ.ย 54 - โครงการป.ตรี  
+ 
บัณฑิตศึกษา 

3. ประเมินแผนงานกิจกรรมนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2554  

- ผลการประเมินแผนงาน
กิจกรรมนักศึกษา  

เม.ย.-พ.ค.55 - โครงการป.
ตรี 

 
องค์ประกอบที่ 4 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
     1. ควรให้ความรู้ในการท าวิจัยให้กับอาจารย ์

    2. ควรมีระบบและกลไกรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจ และน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม   

การวิเคราะห์ตนเอง 
      โครงการ ป.ตรี มีการจัดตั้งคณะท างานเก่ียวกับวิจัยโดยใช้ระบบคณะกรรมการคือ คณะกรรมการศูนย์
ศึกษาสหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยคณะกรรมการมีหน้าที่รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลวิจัยที่
เก่ียวข้องกับประเด็นทางการเมือง เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ศิลปะและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
และมีการเผยแพร่ในรูปของหนังสือ วารสารในโครงการวารสารสหวิทยาการ 
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แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมา
ณ 

ที่ต้ังไว ้
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการสัมมนาประเด็นเก่ียวกับ
กระบวนการวิจัยของอาจารย์ประจ า 

- จ านวนคนเข้าร่วม
โครงการฯ 
- ระดับความเข้าใจใน
กระบวนการวิจัยที่ได้จาก
การเข้าร่วมสัมมนา 

มี.ค-เม.ย.55 40,000 
(งบพัฒนา
บุคลากร) 

โครงการป.ตรี 

2. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้
จากงานวิจัยในภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อ
เผยแ พร่ในเว็บไซต์หรือตีพิมพ์ใน
หนังสือท้องถิ่น โดยจัดประชุม
คณาจารย์เพื่อมอบหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ งานวิจัยเพื่อเผยแพร่ 

- จ านวนงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

ต.ค.54-พ.ค.55 - โครงการป.ตรี 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
    1. ควรมีการน าความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมบริการวิชาการไปใช้ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น 

2. ควรมีการส ารวจผลกระทบของการบริการวิชาการแก่สังคม 

การวิเคราะห์ตนเอง 
1. จากที่ผ่านมาการจัดบริการวิชาการสู่สังคม ยังเน้นหนักในรูปแบบการจัดการอบรม/สัมมนา ที่อาจยงั

ไม่ได้น าความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมบริการวิชาการไปใช้ในการเรียนการสอนเท่าที่ควร 

2. ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่สังคมที่ผ่านมา เน้นการประเมินผลการจัดกิจกรรม/
โครงการในแต่ละคร้ังเป็นส าคัญ เช่น การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยทีย่ังไม่มีการ
ส ารวจผลกระทบของการบริการวิชาแก่สังคมอย่างเป็นชัดเจน 

 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

ผู้รับผิดชอบ 

1. น าความรู้และประสบการณ์จาก
กิจกรรมบริการวิชาการไปใช้ในการ
เรียนการสอน 

- จ านวนรายวิชาที่น า
ความรู้และประสบการณ์
จากกิจกรรมบริการ

มิ.ย.54 –พ.ค. 55 24,150 
บาท 

โครงการป.ตรี 
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วิชาการไปใช้ในการสอน 
2. ก าหนดให้มีการติดตาม ส ารวจ
ผลกระทบของกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมที่จัดขึ้น 

-รายงานผลกระทบของ
การบริการวิชาการแก่
สังคมต่อชุมชน 

ม.ค.-พ.ค.55 - โครงการป.ตรี 

 
องค์ประกอบที่ 6 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรม

นักศึกษาและน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

2.ควรมีการด าเนินการตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้บรรลุเป้าหมายตามแผนให้ได้ ไม่น้อย 

กว่าร้อยละ 80 

3.ควรมีการด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันทั้งโครงการ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา 

การวิเคราะห์ตนเอง 
1.ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยยังไม่มีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวฒันธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา  

2. ในการด าเนินการที่ผ่านมา วิทยาลัยยังไม่มีแผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่แยกต่างหากจาก
แผนงบประมาณ จึงท าให้ขาดกลไกในการติดตาม ควบคุมการด าเนินงาน  และขาดการก าหนดตัวชี้วัดในการบรรลุ
แผนงานดังกล่าวอย่างชัดเจน  

3. ในปีการศึกษา 2554 การด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัย ป.ตรี จะมีบทบาทหลัก 
เน่ืองจากสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่น ส่วนในระดับ
บัณฑิตศึกษาน้ันไม่มีกิจกรรมดังกล่าว เพราะโครงการ ป.โท ปิดรับนักศึกษา ไม่มีการเรียนการสอน ส่วนในระดับ ป.
เอก เป็นหลักสูตรที่เน้นหนักทางวิชาการเป็นส าคัญ  

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

ผู้รับผิดชอบ 

1.1 จัดท าระบบการประเมิน
ผลส าเร็จของการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมนักศึกษา  

ผลการประเมินความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
กับกิจกรรมนักศึกษา 

มิ.ย.54 -พ.ค.55 - โครงการป.ตรี 

1.2 น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
โดยคณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา 

-รายงานการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

มิ.ย.54 -พ.ค.55 - โครงการป.ตรี 



 รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน) 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2554 

28     

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

ผู้รับผิดชอบ 

2.1 จัดท าแผนงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ  

- แผนการปฏิบัติงาน พร้อม
ทั้งก าหนดตัวชี้วัดในการบรรล ุ

มิ.ย.54 -พ.ค.55 - ส านักงานลขาฯ 

2.2 สร้างกลไกในการจัดท า และ
ควบคุม ติดตาม แผนการด าเนินงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
การตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
- แผนการปฏิบัติงาน  
- เคร่ืองมือในการติดตาม 
ประเมินผล 

มิ.ย.-ส.ค.54 - ส านักงานลขาฯ 

 
 

องค์ประกอบที่ 7  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1.ควรน าผลการประเมินการบริหารงานของวิทยาลัยไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

2.ควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการจัดล าดับความเสี่ยง เพื่อการบรรลุเป้าหมายให้ชัดเจน 

3.ควรมีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

4.ควรมีการประชุม/จัดสัมมนาบุคลากรทั้ง 2 ศูนย์ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง    

การวิเคราะห์ตนเอง 
1. ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยยังขาดกลไกในการติดตามผลการประเมินการบริหารงานของวิทยาลัย

ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเปน็รูปธรรม  

2. วิทยาลัยฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่ยังไม่ได้มีการจัดล าดับของความเสี่ยงและการ
ก าหนดเป้าหมายในการขจัดความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

3.  วิทยาลัยฯ ยังไม่มีแผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

4. ที่ผ่านมาด้วยข้อจ ากัดทางกายภาพ และงบประมาณ ส่งผลให้จดักิจกรรมร่วมกันระหว่าง 2 ศูนย์ ยัง
เกิดขึ้นไม่มากนัก 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

ผู้รับผิดชอบ 

1.วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการ
ด าเนินงานวิทยาลัยสหวิทยาการมี
บทบาทหลักในการติดตามการ
ด าเนินงาน ตลอดจนการน าผลการ
ประเมินการบริหารงานของวิทยาลัย
ไปปรับปรุงการบริหารงาน  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
- บันทึกการประชุมท่ี
สะท้อนให้เห็นการติดตามให้
มีการน าผลการประเมินการ
บริหารงานของวิทยาลัยไป
ปรับปรุงการบริหารงาน 

มิ.ย.54 -พ.ค. 55 - ส านักงานลขาฯ 
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แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

ผู้รับผิดชอบ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้น โดยมีการจัดล าดับของ
ความเสี่ยงและการก าหนดเป้าหมาย
ในการขจัดความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

-แผนบริหารความเสี่ยง 
 
 

มิ.ย.54 -พ.ค. 55 - ส านักงานลขาฯ 

3. สร้างกลไกการเชื่อมโยงภาควิจัย
กับสังคม  

- มีผลงานวิจัยที่ถูกเผยแพร่
สู่สังคม  

มิ.ย.54 -พ.ค. 55 20,000 ส านักงานลขาฯ 

4.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อประสานงานมากขึ้น   

- จ านวนการประชุมสัมมนา
ร่วมของอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 ศูนย์ที่
เพิ่มขึ้น  

มิ.ย.54 -พ.ค. 55 - ส านักงานลขาฯ 

 
องค์ประกอบที่ 8  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ  
1.ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัยเองเพื่อติดตามการใช้เงินของหน่วยงาน

ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนดทุกปี  

2.ควรหาแนวทางการอนุมัติด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะส าหรับโครงการต่างๆท่ี 
ศูนย์ล าปาง 

การวิเคราะห์ตนเอง 

1. วิทยาลัยสหวิทยาการใช้ผู้ตรวจสอบภายในของ มธ. โดยจะเข้าตรวจทุกๆ 2 ป ี(มิได้ตรวจทุกปี)  

2. เดิมแนวทางการอนุมัติด้านการเงิน จะเน้นการส่งเอกสารโครงการต่างๆไปยังส่ วนกลาง (ท่า
พระจันทร์) เป็นหลัก ท าให้ใช้ระยะเวลานานนับ 2-3 สัปดาห์ เน่ืองจากความห่างไกลทางด้านภูมิศาสตร์ 

 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมา
ณ 

ที่ต้ังไว ้
ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อการ
ตรวจส อบภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบและติดตาม
แผนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 

-รายงานการประชุมและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการฯ 

มิ.ย. 54 -พ.ค. 55 - โครงการ ป.
ตรี+ ส านักงาน

เลขาฯ 
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แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมา
ณ 

ที่ต้ังไว ้
ผู้รับผิดชอบ 

2. คณบดีปรับเปลี่ยนแนวทางการ
อนุมัติด้านการเงิน โดยคณบดีได้
เดินทางมาบริหารจัดการด้วยตนเอง 
ณ ศูนย์ล าปาง  ท าให้งานต่างๆ ที่
ล าปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

-ระยะเวลาในการอนุมัติ
โครงการฯ 
- แผนการเดินทางไปมธ.
ศูนย์ล าปางของคณบด ี
- จ านวนคร้ังของการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
ณ มธ.ศูนย์ล าปางของ
คณบดีวิทยาลัยสห
วิทยาการ 

มิ.ย. 54 -พ.ค. 55 - โครงการ ป.
ตรี+ ส านักงาน
เลขาฯ 

 
องค์ประกอบที่ 9 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ  
1.ควรน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี ้

2. วิทยาลัยควรมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

การวิเคราะห์ตนเอง 

 1. ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีการการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการท างานใน
บางประเด็น  

 2. วิทยาลัยยังไม่มีการด าเนินการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับสถาบันอ่ืนอย่างเป็นรูปธรรม 

 
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

ผู้รับผิดชอบ 

1.น าผล การประกันคุณภาพมา
ประชุมและหารือในแนวทางปรับปรุง
การท างาน  

แผนการปรับปรุงคุณภาพ 
 

พ.ย-ธ.ค. 54 - ส านักงานเลขาฯ 

2. แบ่งงานด้านการประกันคุณภาพ
ให้บุคลากรรับผิดชอบตาม
องค์ประกอบ 

บุคลากรในทุกส่วนงาน
รับทราบบทบาทหน้าที่ใน
งานประกันคุณภาพของตน 

ต.ค.–ธ.ค. 54 - ส านักงานเลขาฯ 



รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)    

               วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2554                                                                                                                                                         

  

31 

 
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง ตัวชี้วัดความส าเร็จของ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

ผู้รับผิดชอบ 

3. ติดตามผลการปรับปรุงทุกๆ 2-3 
เดือน 

สรุปผลความคืบหน้าของ
งานประกันคุณภาพในแต่ละ
คร้ัง 

ต.ค.54 -พ.ค.55 - ส านักงานเลขาฯ 

4.จัดเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ด้าน QA 
กับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

จ านวนคร้ังการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน QA 
กับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆใน
รอบ 1 ป ี

มี.ค.55 -พ.ค.55 15,000 โครงการ ป.ตรี 

5.เข้าร่วมประชุมเครือข่ายประกัน
คุณภาพที่จัดขึ้น 

จ านวนคร้ังของการเข้าร่วม
ประชุมเครือข่ายประกัน
คุณภาพของอาจารย์ประจ า
วิทยาลัย 

มิ.ย.54 -พ.ค.55 - โครงการ ป.ตรี+ 
ส านักงานเลขาฯ 

6.ศึกษาดูงาน QA ของหน่วยงานอ่ืน กิจกรรมการศึกษาดูงาน ต.ค.54-พ.ค.55 - โครงการ ป.ตรี 
7.สนับสนุนให้สโมสรนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการบูรณาการประกันคุณภาพ
กับกรรมการนักศึกษาระหว่างสถาบัน 

มีการสร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของนักศึกษา 

ต.ค.54- มิ.ย.55 - โครงการ ป.ตรี 

 
 

………………………………………… 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 

          ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ด าเนินงานในส่วนของการประเมินคุณภาพการศึกษา

ทั้งหมด 10 องค์ประกอบ จ านวน 46 ตัวบ่งชี้ จ าแนกเป็นตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 23 ตัวบ่งชี้  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) 18 ตัวบ่งชี้  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 3 ตัวบ่งชี้ 

ส าหรับปีการศึกษาปีน้ีได้ใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน 5 คะแนน ซ่ึงจะแยกการรายงานผลการด าเนินงานและ ผล

การประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ ดังน้ี 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
1. ตัวบ่งชี ้สกอ. 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 

2. ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน  7 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัด ท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบัน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน  และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 
          วิทยาลัยฯ มีการก าหนด ปรัชญาหรือปณิธาน แผนปฏิบัติ
ราชการ วิทยาลัยฯ 5 ปี (พ.ศ.2550-2554) และแผนกลยุทธ์ให้มี
ความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2550-2554) 
รวมถึงการปรับแผนกลยุทธ์ระยะสั้นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของ
แต่ละปีให้มีความสอดคล้องตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ  
           โดยมีการจัดเวที ประชาคมบุคลากรทุกภาคส่วนของ
วิทยาลัยฯ ทั้งส านักงานท่าพระจันทร์และศูนย์ล าปาง (การประชุม
ทางไกลโดยใช้ระบบ Teleconference) ในการระดมความคิดเห็น
ย่อยในระดับโครงการปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

1.1 แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ 5 ปี (50-
54) 

1.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ มธ.
กับแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ (พ.ศ.2550-2554) 

1.3 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ (ครบ 5 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์) 

1.4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 

1.5 รายชื่อคณะกรรมการประจ าโครงการ
และคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

1.6ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การบริหารงานวิทยาลัยฯ 2549  

1.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
วิทยาลัยฯ ที่ 106/2553 ลงวันที่ 28 ธ.ค 
2553 

1.8 รายงานการประชุม คร้ังที3่/2554 (19 
ต.ค. 54)  

1.9 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารในการ
ปรับแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

1.10 แผนปรับปรุงคณุภาพตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประจ าปี
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

การศึกษา 2553 

1.11 หนังสือเชิญประชุม ศธ.0516.46/919 
(24 พ.ย.54) 

 

2.มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดั บสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 
           วิทยาลัย ฯ ได้มีการจัดประชุม  เพื่อถ่ายทอด เป้าหมาย 
แผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติงานในแต่ ละส่วนของ โครงการ ให้ มี
ความสอดคล้องระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของ
วิทยาลัยฯ ไปสู่บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและท าความเข้าใจ
ร่วมกัน 

2.1 บันทึกวิทยาลัยฯ ศธ.516.46/ 1037 
วันที่ 28 ธันวาคม 2553  ประชุมเพื่อ
ถ่ายทอดเป้าหมายแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานของคณบด ี3 ป ี(ด ารง
ต าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่ 2554- 2556) และ
แผนปฏิบัติราชการที่แยกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

2.2 หนังสือเชิญประชุม ศธ.0516.46/919 
(24 พ.ย.54) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี
ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการ
ทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
           วิทยาลัย ฯ ได้น าผลการประเมิน การปฏิบัติราชการตาม
ตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยฯ (ก.พ.ร.) และ
ผลการรายงานประเมินตนเอง SAR ของปี  2552  รวมถึง
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์ประกอบที่ 1 จุดที่ควรพัฒนาข้อ 3) มาประกอบ เพื่อทบทวน
ปรับแผนกลยุทธ์ระยะสั้นในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553 และ
ร่างแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไปพร้อมกัน 

3.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 

3.2แผนปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 
2553 วิทยาลัยฯ รายงาน (องค์ประกอบที่ 1 
ข้อ 2) 

4. มีตัวบ่งชี้ของ แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี  และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวัด ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
          วิทยาลัย ฯ มีแผนกลยุทธ์ ระยะยาวส าหรับปี พ .ศ.2550-
2554 โดยไม่ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลุยทธ์  จึงมีการปรับแผนปฏิบัติราชการ ในแต่
ละปี ที่ก าหนด ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย การด าเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 5 พันธกิจของวิทยาลัยฯ  

4.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ มธ. 
กับแผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ (พ.ศ.2550-2554) 

4.2 แผนปฎิบัติราชการประจ าปี 2554  

4.3 แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 1.1-2 
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5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
          วิทยาลัยฯ ได้ให้ทุกโครงการสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดตามค ารับรองของแผนปฏิบัติราชการ ที่
ครอบคลุมทุกภารกิจ  ทางด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.1ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการป ฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2554  
  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา 
          วิทยาลัยฯ จะต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ ราชการทุกรายเดือน โดยผ่านระบบ Kpi 
กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโ ลยี  มธ . ซ่ึงกอง
แผนงานจะติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ
วิทยาลัยฯ  โดย จะให้วิทยาลัยฯ ได้ ทบทวนและสรุปผลทุกรอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน เพื่อจะได้ทราบความคืบหน้าจากการปฏิบัติ
ราชการว่าเป็ นไปตามเป้าหมายหรือควรต้องเร่งด าเนินในส่วนใด
เพิ่มเติม  ก่อนน าเสนอภาพรวมผลการปฏิบัติราชการต่อสภา
มหาวิทยาลัย  

6.1 แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 1.1-2  

6.2 บันทึก กองแผนงาน ศธ.0516.03/246 
(6 มิ.ย.54) เร่ืองการรายงานผลตัวชี้วัดมุ่งผ้า 
ประจ าปีงบประมาณ 2554 คร้ังที่ 1/54 (1 
ต.ค.53 – 31 ก.ค.54) 

6.3 บันทึก วิทยาลัยฯ ที่ ศธ.0516.46/721 
(29 ส.ค.54) เร่ือง ขอรายงานผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดแบบมุ่งเป้า ประจ าปี
งบประมาณ 54 คร้ังที่ 1/54 

6.4 บันทึก วิทยาลัยฯ ที่ ศธ.0516.46/926 
(30 พ.ย..54) เร่ือง ขอรายงานผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดแบบมุ่งเป้า ประจ าปี
งบประมาณ 54 คร้ังที่ 2/54 

6.5 บันทึก กองแผนงาน ที่ ศธ.
0516.03/102 (2 มี.ค.55) เร่ืองคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
2554 อย่างไม่เป็นทางการ 

6.6 บันทึก วิทยาลัยฯ ที่ ศธ.0516.46/167 
(8 มี.ค.55) เร่ืองขออุทธรณ์ผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ 2554 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  
อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณา 

          ฝ่ายเลขาฯ ของวิทยาลัย ได้น าผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2554 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในที่ประชุม เพื่อ

7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ  
7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ  
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พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

8. มีการน าผลการพิจารณา  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
1. ตัวบ่งชี ้สกอ. 2.1 :  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ ์

และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

               วิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร 
คือ  หลักสูตรปริญญาตรี  สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์  
หลักสูตรปริญญาโท  สาขาสตรีศึกษา  และหลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาสหวิทยาการ  ในการเปิดหลักสูตรของวิทยาลัยฯ  มีระบบ
และกลไกในการด าเนินการดังน้ี 

             1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร  ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์ในหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในสาขาวิชาน้ันๆ 
        2. ในแต่ละโครงการ ทั้ง 3 โครงการ มีคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโครงการฯ เป็นประธาน  
รองผู้อ านวยการโครงการ  และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หลากหลายสาขาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีหน้าที่
พิจารณาการด าเนินงาน บริหารหลักสูตรในด้านการจั ดการศึกษา 
ส่วนสนับสนุนประกอบการเรียน การสอน  การบริการข้อมูลทาง
วิชาการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับความพร้อมใน
การเปิดหรือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละโครงการ 
       3. มีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ซ่ึงประกอบด้วย

1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที ่235/2552 และ
23/2554 เร่ือง แต่งตั้งกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ  

1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การบริหารงานวิทยาลัยฯ 2549  

1.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯที่  18/2554 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปริญญา
เอกสหวิทยาการ 

1.4 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 69/2554 และ 
33/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรโครงการฯ ปริญญาโท 

1.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับปรุง โครงการปริญญาตรี พ.ศ. 
2552  

1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ คร้ังที่ 1/2555 (20 เม.ย 55)  

1.7 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ป.เอก 

1.8  รายงานการประชุมโครงการปริญญาโท 
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อธิการบดีเป็นประธาน  คณบดีและผู้อ านวยการ โครงการในสังกัด
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  รวมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
สาขา ซ่ึง มีหน้าที่ในการพิจารณาการด าเนินงาน  รวมถึงด้าน
หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ก่อนเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
            4. มีแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาตามท่ี
ปรากฏในตัวหลักสูตร 
       5. ใช้ขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็น
หลักในการด าเนินการเปิดหลักสูตร 
            6. การถือปฏิบัติตามรายละเอียดว่าด้วยระบบและกลไก
การเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
        7. การถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  
 
  
 
 

1.9  รายงานการประชุมโครงการปริญญาเอก 

1.10 โครงการวิจัยปรับปรุงหลักสูตรปริญญา
เอกสหวิทยาการ ปี 2549 

1.11 ขั้นตอนการพิจารณาการเปิดหลักสูตร
ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

1.12 บันทึก ฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา 
ที่ ศธ 0516.06/ว.1877 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2552 เร่ืองระบบและกลไกการเปิดและปิด
หลักสูตร  

1.13 ระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

1.14 ประกาศกระทรวงศึกษา เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา (ระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) พ.ศ. 2548  

1.15 บันทึก ฝ่ายวิชาการที่ ศธ.0516.06/ 

ว.263 (17 ก.พ. 53) เร่ืองการพัฒนา/ 

ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พศ.2552 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 
           วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรดังน้ี 
           1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปรับปรุง /พัฒนา
หลักสูตร ทั้ง 3 โครงการ  โดยเฉพาะโครงการปริญญาตรีจะมี
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการที่รับผิดชอบพัฒนา หลักสูตรให้มี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ท าหน้าที่พิจารณาผลการ
ด าเนินงานของทุกหลักสูตรก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
           2. การถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง 
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 
2548 
           3. การถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยระบบและกลไกการ

2.1.ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 99/2553 
เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชา การ 
โครงการปริญญาตรี     

2.2.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาพ .ศ .2548 ลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2548    

2.3.ระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2.4 บันทึกข้อความฝ่ายวิชาการ กองบริการ
การศึกษา ที่ ศธ 0516.06/ว.1877 ลงวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2552 เร่ืองระบบและกลไกการ
เปิดและปิดหลักสูตร  
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ปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
           ดัง เช่น  โครงการปริญญาโท  หลักสูตรฯ สาขาวิชาสตรี
ศึกษาที่มีการปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2551-2555 ปัญหาในด้านที่มี
ผู้สมัครเรียนน้อย (มีการปรับจากโครงการภาคพิเศษ เป็นโครงการ
ปกติ และท าการเปิดรับ ในปีการศึกษา 2554 แต่ยังคงเกิดปัญหา
เช่นเดิม จึงต้องทบทวนรูปแบบของโครงการที่เหมาะสมใหม่ พร้อม
กับด าเนินการปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน  TQF ด้วย) ซ่ึง
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ให้ คงหลักสูตร
ไว้ เน่ืองจาก ศาสตร์ดังกล่าวมีเพียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
มหาวิทยาลัยมหิดลเท่าน้ัน โดยมีมติให้ปรับเปลี่ยนชื่อและเน้ือหา
ของหลักสูตรให้มีความหลากหลายและทันสมัยเชิงวิชาการ 
    

2.5 ค าสั่งวิทยาลัยฯที1่8/2554เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญา
เอกสหวิทยาการ 

2.6 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 69/2554 และ 
33/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรโครงการฯ ปริญญาโท 

 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง  ต้องมีการประเมินผล
ตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประก าศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา  เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่
ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 
                ในปีการศึกษา 2554 จาก 3 หลักสูตรของวิทยาลัยฯ  
คือ  หลักสูตรปริญญาตรี  สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ปรับ
หลักสูตรปี พ.ศ.2552) หลักสูตรปริญญาโท  สาขาสตรีศึกษา  และ
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ (ปรับหลักสูตรปี พ .ศ.
2550 )   ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงได้ ยึดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุ ดมศึกษา พ .ศ.2548  ในการประเมินผล เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
          โครงการปริญญาตรี 

   1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงาน

แบบฟอร์มที่ 2.1-1 

3.1 บันทึกการอนุมัติหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัย 

3.2 หลักสูตรได้รับการอนุมัต ิและเปิดสอนที่
เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 

3.3หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

3.4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ .ศ . 2552 )ในรูปแบบ มคอ .2 
(เอกสารแนบ สกอ.2.1/14) 

3.5 ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าและ
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

3.6 เค้าโครงการบรรยาย 3 หลักสูตร 

3.7ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 3 โครงการ
ปริญญาตรี โทและเอก 

3.8 บันทึกส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ที่ ศธ .0506(4)ว.1221 ลงวันที่ 29 กันยายน 
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หลักสูตร 
   2. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ /

หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
     3. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี
         โครงการบัณฑิตศึกษา 

       1.ประเด็นการบริหารหลักสูตร ได้แก่การก าหนดปรัชญา 
วัตถุประสงค์หลักสูตร การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้า
ศึกษา มีโครงสร้างหลักสูตร รายชื่ออาจารย์ผู้สอน ฯลฯ ซ่ึงระบุไว้ใน
เอกสารหลักสูตรแล้ว 
       2. ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้สอน
ได้จัดท าเค้าโครงบรรยายรายวิชา มีห้องคอมพิวเตอร์บริการให้
นักศึกษา เป็นต้น 
       3. ประเด็นการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ได้แก่
การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาดังที่มีตาราง office hour ของ
หลักสูตรปริญญาโท และการให้ข้อมูลทางวิชาการแก่นักศึกษาผ่าน
ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยสหวิทยาการ นอกจากน้ีหลักสูตรปริญญา
เอกยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับทุนจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หลายคน 
      4. ประเด็นความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ฯลฯ ทั้ง
หลักสูตรปริญญาโทและเอกก าลังด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดย
มีการประเมินหลักสูตรซ่ึงจะส่งแบบประเมินไปให้ผู้ใช้บัณฑิต/ 
นายจ้าง ประเมินความพึงพอใจด้วย 

  

2553 เร่ืองแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

3.9  ประกาศวิทยาลัย ฯ  มธ . ลงวันที่  7 
เมษายน 2552 เร่ื ององค์ประกอบและ
คุณสมบัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สตรีศึกษา 

3.10 บันทึกฝ่ายวิชาการ ที่ ศธ .0516 .06/ว.
2732 เร่ืองข้อบังคับ มธ . ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 

3.11ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจด
ทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการ และข้าม
สถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2552 

3.12 ข้อแนะน าขั้นตอนและวิธีการสอบเค้า
โครงและการสอบวิทยานิพนธ๋ หลักสูตร
ปริญญาเอกสหวิทยาการ 

3.13 ตาราง Office Hour ของ อ.สุกฤตยา 
จักรปิง 

3.14 โครงการ Thesis Workshop 5 และ 
Thesis Meeting  

3.15 โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะ
การวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ 

3.16 แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ.8  

3.17 ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุน
วิจัยทั่วไป ส าหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
จากเงินกองทุนวิจัย มธ.คร้ังที่ 2/2554 

3.18.หนังสือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ที่มส.21/2555 (29 พ.ค.55) เร่ืองขอเชิญ
เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
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มหาบัณฑิต สกว.  

3.19 รายชื่อนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับทุน
จาก สกอ. 

3.20 สรุปผลการประเมินการเรียนการสอน 

3.21 Website ของวิทยาลัยฯ (ci.tu.ac.th) 

3.22 แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ.1-2 

3.23หนังสือสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ 

3.24 การด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซ่ึงระบุไว้ในท้าย
หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจาก สกอ. 

3.25. ประกาศกระทรวงศึกษาธิกา ร เร่ือง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติพ.ศ.2552 (2 ก.ค.52) 

3.26. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

3.27 บันทึกข้อความฝ่ายวิชาการ กองบริการ
การศึกษา ที่ ศธ 0516 .06/ว.263 (10 ก.พ.
53) เร่ืองการพัฒนา /ปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  

3.28. บันทึกข้อความฝ่ายวิชาการ กองบริการ
การศึกษา ที่ ศธ 0516.06/ว.1841 (23 ธ.ค.
54) เร่ืองการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) ตัว
บ่งชี้ สกอ.2.1 และ สกอ.2.6  

3.29 หลักสูตรปริญญาเอกสหวิทยาการที่
ปรับปรุงใหม่ตามแบบ มคอ.2 

3.30 ตัวอย่าง มคอ .3 (เอกสารแนบ สกอ .
2.1/15) 

  - วิชา สษ .271  ภาษาอังกฤษส าหรับ
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สังคมศาสตร์ 1 

  - วิชาสส.461 ชาติพันธุ์ รัฐและโลกาภิวัตน์ 

3.31. ตัวอย่าง มคอ.4  

3.32. ตารางสรุปการน าค วามรู้และทักษะที่
ได้รับจากการเข้ารวมฝึกอบรม /ประชุม /
สัมมนาของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน โครงการปริญาตรี 

3.33 การประเมินความส าเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาคณาจารย์ประจ าปี
การศึกษา 2554  

4.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ  3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตร
ที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ  3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน  5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ  80 ของตัว
บ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 
            วิทยาลัยฯ สร้างกลไกก ากับดูแล ทุกหลักสูตรด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการตลอดเวลาที่จัดการศึกษาตามระดับการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร อาทิเช่น  
               - การส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  
               - มีการส ารวจข้อมูลการได้งานท าตรงสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษาของบัณฑิตโดยกองแผนงานในทุกปีการศึกษา        
               - การส ารวจร้อยละบทความวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์กับ
จ านวนวิทยานิพนธ์ท่ีท าเสร็จในทุกปีการศึกษา 
              ทั้งน้ี วิทยาลัยฯ ก าลัง ด าเนินงาน จัดตั้งคณะกรรมการ
โดยเฉพาะที่จะท าหน้าที่ดูแลการปรับหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบ

4.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที ่235/2552 และ
23/2554 เร่ือง แต่งตั้งกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ  

4.2 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที1่8/2554 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญา
เอกสหวิทยาการ 

4.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 69/2554 และ 
33/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรโครงการฯ ปริญญาโท 

4.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับปรุง โครงการปริญญาตรี พ.ศ.
2552  

4.5 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 99/2553 
เร่ือ งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
โครงการปริญญาตรี  

4.6 บันทึก ฝ่ายวิชาการ ที่ ศธ.0516.06/ว.
6238 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 เร่ืองการ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในปี
การศึกษา 2555 

4.7 แบบประเมินการสอน โครงการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์  
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มาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2556 จึง
ได้เตรียมการพิจารณาจากตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  นอกจากน้ี โครงการปริญญาตรี
ได้มีการก าหนดระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้โดย
จัดท าแบบฟอร์มให้ผู้ที่เก่ียวข้องกรอกข้อมูล เพื่อน าไปวิเคราะห์
และหาแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนา เช่น  
               -  ตารางสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรม /ประชุม /สัมมนา
ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโครงการศึกษาศิลปศา
สตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
               -  แบบกรอกรายการ “การน าผลการประเมินการเรียน
การสอนมาปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอน” 
 
 

4.8 ตารางสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรม /ประชุม/
สัมมนาของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนโครงการปริญญาตรี 

4.9 แบบกรอกรายการ “การน าผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน” 

4.10 ผลสรุปการประเมินการเรียนการสอน 

4.11 ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและการ
มีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มธ. รุ่นปี
การศึกษา 2552 

4.12 บันทึก ศธ.0516.06/483 (21 มี.ค.55) 
เร่ือง เลื่อนแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) 

5.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ  3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา  และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้ อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ  ทุก
ตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
             คณะกรรมการแต่ละโครงการ ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลด้าน
การจัดการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร ที่จะต้องน าผลการประเมิน
จากการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริม กลยุทธ์การสอนต่างๆ 
รวมไปถึงการประเมินผลการเรียนรู้ ที่เกิดจากการประเมินการ
ด าเนินงานหรือการวัดผลด้านความพึงพอใจ เป็นต้น ซ่ึงผลประเมิน
ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลน ามาพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการศึกษา ให้มี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  ดังเช่น  
     1. โครงการปริญญาเอก ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
เสริมแก่นักศึกษาในโครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะการวิจัย
ของนักศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ The Workshop on 

5.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที ่235/2552 และ
23/2554 เร่ือง แต่งตั้งกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ  

5.2 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที1่8/2554 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญา
เอกสหวิทยาการ 

5.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 69/2554 และ 
33/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรโครงการฯ ปริญญาโท 

5.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับปรุง โครงการปริญญาตรี พ.ศ.
2552  

5.5 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 99/2553 
เร่ืองแต่งตั้งคณะก รรมการฝ่ายวิชาการ 
โครงการปริญญาตรี  

5.6. บันทึกของโครงการปริญญาตรี ที่ศธ 
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Research Skills Upgrading for Doctorsl Studengts เพื่อให้
นักศึกษาได้แนวทางการท าวิจัย หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์อัน
น าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ อีกทั้งสร้างแรง
กระตุ้นให้เกิดความทุ่มเทในการท า วพ.อย่างต่อเน่ือง 
             2. โครงการปริญญาโท ได้มีการ เปลี่ยน รูปแบบ จาก
โครงการพิเศษเป็นโครงการปกติ และปรับระยะเวลาการศึกษาที่
สามารถส าเร็จการศึกษาภายใน 2 ปีการศึกษา  โดยมีเป้าหมายการ
จัดกิจกรรมที่เน้นให้มีการสร้างเครือข่ายทา งวิชาการเพิ่มมากขึ้น  
และมีกิจกรรมเสริมโครงการ  Thesis Workshop 5 และ Thesis 
Meeting รวมถึงความต้องการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอหรือเข้าร่วมงานวิชาการที่จะน าไปสู่การสร้างบทความหรือ
น าเสนอเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการให้มากขึ้น  
นอกจากน้ี ได้มีการทบทวนเงื่อนไขระบบการศึกษาในหลักสูตรให้
เกิดความสอดคล้องตามแนวทางการศึกษาใน แผน ข ที่จะไม่
กระทบโครงสร้างในหลักสูตรเดิม  
              3. โครงการปริญญาตรี ได้ จ้างอาจารย์ผู้สอนชาว
ต่างประเทศ เพื่อสอนเสริมด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาได้
ฝึกทักษะ แก้ไขปัญหา และ สร้างความพร้อมก่อนจะส าเร็จ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากน้ี ยังให้ความส าคัญกับ
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อนักศึกษาได้มีความรู้  ความ
เข้าใจ  รวมทั้งทักษะในการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่าง ๆ  
            -  มีการส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจั ยทั้ง
ในและต่างประเทศในด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงาน 

    - มีการด าเนินการให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา TQF : HEd ในด้านการเรียนการสอนโดยให้
อาจารย์จัดท าเค้าโครงการบรรยายตาม มคอ.3 เร่ิมตั้งแต่ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
           - มีการจัดท าวารสารสหวิทยาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ความรู้ ความคิดที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ในลักษณะ
สหวิทยาการ ให้เป็นที่รู้จักและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและ
ประชาชนที่สนใจ 
             นอกจากน้ี วิทยาลัยฯได้จัดสัมมนาอาจารย์โครงการ
ศึกษาศิ ลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ เพื่อระดม

0516.46(1)/196 (16 มี.ค 54) เร่ือง เกณฑ์
การขอเงินสนับสนุนการน าเสนอบทความใน
และนอกประเทศ  

5.7. โครงการประชุมสัมมนาการปรับปรุง
หลักสูตรโครงการปริญญาตรี หัวข้อ “การ
พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิตสห
วิทยาการสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ .ศ.
2552 ) ตามกรอบ : TQF ”  

        - คร้ังที่ 1(18- 19 มิ .ย .54 ) ณ ห้อง
ประชุม สารภี  ฮอไรซัน แอนด์  รีสอร์ท   จ.
เชียงใหม่  

        - คร้ังที่ 2 (3-4 ก.ย54) ณ ห้องประชุม  
เอ้ืองผึ้ง  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  จ.เชียงใหม่  

       - คร้ังที่ 3  (28 – 29  ม.ค 55) ณ  ห้อง
ประชุมคีรีมาศ โรงแรมคุ้มภูค ารีสอร์ท อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่   

5.8.  สรุปผลการประชุมสัมมนาการปรับปรุง
หลักสูตรโครงการปริญญาตรี หัวข้อ “การ
พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสห
วิทยาการสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ .ศ.
2552 ) ตามกรอบ : TQF ”   

        - คร้ังที่ 1(18- 19 มิ .ย .54 ) ณ ห้อง
ประชุม สารภี  ฮอไรซัน แอนด์  รีสอร์ท   จ.
เชียงใหม่  

        - คร้ังที่ 2 (3-4 ก.ย54) ณ ห้องประชุม  
เอ้ืองผึ้ง  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  จ.เชียงใหม่  

       - คร้ังที่ 3 (28 – 29  ม.ค 55) ณ  ห้อง
ประชุมคีรีมาศ โรงแรมคุ้มภูค ารีสอร์ท อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่   
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ความคิดในการวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

 
 

6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่าง
สถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
หลักสูตร  มากกว่าร้อยละ  30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
(เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)  

 

7.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญา
โท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ  50 
ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

    วิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร เป็น
ระดับการศึกษา ตรี โทและเอก  ดังน้ัน จ านวนหลักสูตรที่ เน้นการ
วิจัยที่เปิดสอนจะเท่ากับ 2 ใน 3 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66.67 

แบบฟอร์มตัวบ่งชีท้ี่ 2.1-3 
แบบฟอร์มตัวบ่งชีท้ี่ 2.1-4 
 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน  
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก ) มีจ านวนนักศึก ษา
ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ  30 ของจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า  

3. เกณฑ์การประเมิน:  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

4 แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
4.1 ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 

6 
X 100 = 25.0 24 

 4.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

25 
X 5 = 2.08 60 

5. ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
           ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ  มีอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญ ญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ซ่ีงจะ
บรรลุเป้าหมาย แต่เม่ือเทียบ 5 คะแนนเต็มเป็นร้อยละ 60 จะท าให้
คะแนนประเมินเท่ากับ 2.08 ซ่ึงการด าเนินงานในตัวบ่งชี้น้ีต้อง
ปรับปรุง 

1.แบบฟอร์มที่ 2 .2  และ 2 .3-1  และ
แบบฟอร์มที่ 2.2 และ 2.3-2 
 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 25 25.53 2.13 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 25 25 2.08 บรรลุเป้าหมาย 
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8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554  

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 25 25 2.08 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ.  2.3 : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้: ปัจจัยน าเข้า  

3. เกณฑ์การประเมิน:  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 

4.1 ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

1 
 X 100 =4.17 24 

 4.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 0.00 

4.17 
X 5 =0.69 30 

5. ผลการด าเนินงาน :  

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

            ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ โดยโครงการปริญญาตรี  มี
อาจารย์ประจ า 1 ท่าน ได้รั บต าแหน่งทางวิชาการเป็น               
รองศาสตราจารย์ สายฝน  สุเอียนทรเมธี คิดเป็นสัดส่วนต่ออาจารย์
ประจ าร้อยละ 4.17 และเม่ือเทียบ 5 คะแนนเต็มเป็นร้อยละ 30 จะ
ท าให้คะแนนประเมินเท่ากับ 0.69 ซ่ึงการด าเนินงานในตัวบ่งชี้น้ีต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

1. แบบฟอร์มที่ 2.2 และ 2.3-1 และ
แบบฟอร์มที่ 2.2 และ 2.3-2 
 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 24 0 0 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 24 4.17 0.7 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 24 4.17 0.69 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.4 :  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 3 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

*** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์  และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

*** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

 
 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           วิทยาลัยฯ ก าหนดเงินค่าสวัสดิการช่วยเหลือแก่คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน อาทิ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  
สวัสดิการค่าหนังสือและค่าถ่ายเอกสารแก่อาจารย์ประจ า เงินเพิ่ม
ค่าประสิทธิภาพ ค่าเคร่ืองแบบลูกจ้างประจ า ค่ารักษาพยาบาล 
ฯลฯ 
            ส่วนโครงการปริญญาตรี ผู้บริหารมีนโยบายต้องการสร้าง
ขวัญก าลังใจให้แก่คณาจารย์มากยิ่งขึ้น โดยเพิ่ม โครงการสนับสนุน
ช่วยเหลือการสร้างผลงาน  จึง มีการร่างระเบียบเพิ่มเติม ด้าน
สวัสดิการสนับสนุนการวิจัย  และการน าเสนอผลงานวิชาการ  อีก
ทั้งสวัสดิการสนับสนุนและก ารประกาศ ร่วมแสดงความยินดี แก่
อาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ ให้แก่บุคลากรได้รับทราบ
ร่วมกัน   
         ส าหรับมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้แก่อาจารย์ประจ าศูนย์
ล าปางที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ  ต่างประเทศ โดยจะ

3.1ระเบียบ มธ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินของวิทยาลัยฯ พ .ศ.
2550(หมวด 4 การจ่ายเงินสวัสดิการ) 

3.2 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
พิเศษ ปีงบประมาณ 2554-2555 แผน
งานวิจัยและแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

3.3 เอกสารแสดงความยินดี  

3.4 หลักเกณฑ์การช่วย เหลือบุคลากร
ที่ประสบอุทกภัยของวิทยาลัย ฯ และ  
รายชื่อบุคลากรที่ได้รับเงินช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้ 2 ทุน /ปี  รวมถึงการ เพิ่ม
งบประมาณให้เป็นขวัญก าลังใจในการสร้างผลงานและขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ   ซ่ึงวิทยาลัยฯ จะมีนโยบายเชิงบังคับที่ ก าหนดเวลา
ภายใน 3 ปี ส าหรับผลงานขั้นต้น จากการท าคู่มือ /ต ารา
ประกอบการเรียนการสอน  
            นอกจากน้ี วิทยาลัยฯ ยังได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ
กรณีพิเศษส าหรับบุคลากรที่ประสบอุทกภัย จ า นวน 5,000 บาท/
ราย 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
น าความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรู ของนักศึกษา  ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
            วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่ม
ทักษะ เพื่อพัฒนามาใช้ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น  

-   ระบบประเมินการเรียนการสอน จากสถาบันประมวล
ข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา มธ. 

-  อบรมการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการ มธ. (http;//kpi.tu.ac.th) เป็นต้น 

ดังน้ัน ทักษะที่ได้จากการพัฒนา จึงถูกน ามาใช้กับการจัดระบบทาง
การศึกษา และความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาขององค์กร 
            ส่วน โครงการปริญญาตรี ได้ติดตามคณาจาร ย์และ
บุคลากรในการน าความรู้ ทักษะที่ได้จากการประชุมวิชาการ อบรม 
สัมมนา มาพัฒนาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

4.1 แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สกอ.8.1 

4.2คู่มือการใช้งานระบบประกัน
คุณภาพและตัวชี้วัดการปฏิบัติร าชการ 
มธ. 

4.3 ระบบประเมินการเรียนการสอน 
โดยสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อ
การศึกษาและพัฒนา มธ. 

4.4 สรุปผลการเรียนการสอน ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

4.5. เอกสารสรุปการน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการไปฝึกอบรม /
ประชุม/สัมมนา มาใช้ประโยชน์  

4.6. แบบรายงานการไปฝึกอบรม /
ประชุม/สัมมนา  

 
 

5. มีการให้ ความรู ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 
           วิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E 
mail) และแจกคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยและ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ. 2551 
          นอกจ ากน้ี วิทยาลัยฯ ยังมีหลักเกณฑ์ ในการสร้าง

5.1ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรแล ะอาจารย์ 
พ.ศ. 2551 

5.2 ประกาศวิทยาลัยฯ เร่ืองขั้นตอน
และหลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพของบุคลากร  (ลงวันที่ 
30 เม.ย.2552)  

5.3 หนังสือจากศูนย์ประสานราชการ
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

แรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีและมีประสิทธิภาพ 
    

ใสสะอาดที่ ศธ.0516.50/209 ลว.29 
ก.ย.54 เร่ืองการเผยแพร่คู่มือ
จรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย ์

5.4. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์  

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

*** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

*** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี ้สกอ. 2.5 :  หองสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า  

3. เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน :   6 ข้อ (ใชผ้ลการด าเนินงานและคะแนนประเมินระดับของมหาวิทยาลัย)  

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1.มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนั้กศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
อัตรา ไมสูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
 

 

2.มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก นักศึ กษาทุกปี
การศึกษา 
 

 

3.มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน  หองปฏิบัติการ  
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 
    

 
 

4.มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์  การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร 
และสนามกีฬา 
 

 
 
 
 
 

5.มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
ในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 

6.มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ  2 – 5 ทุกตัวไม่ต่ ากว่า  
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ  6 มาใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้ รับ
บริการ 
 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)    
               วิทยาลัยสหวิทยาการ  ปีการศึกษา 2554                                                                                                                                                            

               

55 

1. ตัวบ่งชี ้สกอ. 2.6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน :  มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

           วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกห ลักสูตร  ซ่ึงทั้ง 3 หลักสูตร 
จะเป็นหลักสูตรเชิงสหวิทยาการที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักบูรณาการองค์
ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ  การบรรยาย การจัดท ารายงานค้นคว้าวิจัย
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การฝึกภาคสนาม ผึกประสบการณ์และ
ศึกษานอกสถานที่ รวมทั้งมีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ 
อยู่ตลอดระยะเวลาปีการศึกษา ดังน้ัน การออกแบบการเรียนการสอน
หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญวิทยาลัยฯ จึง
จัดระบบการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลายภายใต้
กระบวนก ารด าเนินงานของหลักสูตรที่เป็ นระบบ ซ่ึงจะต้อง มี
คณะกรรมการที่ดูแลและการท าวิจัยก่อนปรับปรุงหลักสูตร เพื่อการ
พัฒนา ดังเช่น 
โครงการปริญญาตรี 

- การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรีย นเป็น
ส าคัญ 

- การส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ได้แก่ การอภิปรายประเด็นศึกษาในชั้นเรียน  การ
น าเสนองานในชั้นเรียนโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ โดยระบุรายละเอียดกิจกรรมและการประเมินผลในเค้า

1 .1  ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 
99/2553 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ โครงการปริญญาตรี  

1.2. บันทึกของโครงการปริญญาตรี ที่ศธ 
0516 .46 /32 (12 ม.ค .54) เร่ือง ขอ
อนุมัติโครงการและงบประมาณจาก
กองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการ
พัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2554  

1.3. โครงการอบรมเสริมความรู้รายวิชา
มธ . 151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับ
มหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2554 

1.4. โครงการอบรมเสริมความรู้รายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  EL 070 และ EL 
171 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2554 

1.5. โครงการอบรมเสริมความรู้รายวิช า
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  EL 171 และ EL 
172 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 

1.6. โครงการทัศนศึกษาด้านการจัดการ
ทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม เอก
การจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

โครงการบรรยาย 
- โครงการปริญญาตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ ด าเนินการสนับสนุน

โครงการต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยใช้งบกองทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี  
ซ่ึงประกอบด้วย 

1)โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาที่ต้องก ารเรียนเสริม
นอกชั้นเรียนปกติ โดยจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ซ่ึงท าให้
ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้รายวิชาดังกล่าว 

2)โครงการทัศนศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ         
จากสถานที่จริง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

3)โครงการฝึกงานกับองค์กรภายนอก เพื่อจะได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง ในรายวิชาสส .381 ฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการ เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
เสนอผลการประเมินต่อโครงการปริญญาตรีอย่างสม่ าเสมอ 
           นอกจากน้ี โครงการระดับบัณฑิตศึกษา ที่ให้ผู้เรียนได้เลือก
หัวข้อการท าวิทยานิพนธ์ตามความถนัดและความสนใจเป็นส าคัญแล้ว 
ยังมีกิจกรรมที่เป็นเวทีเ ปิดโอกาสให้ ผู้เรียน /ศิษย์เก่า น าผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือการวิจัย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีผู้วิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพน้ัน เพื่อช่วยให้ ผู้เรียนที่
ก าลังศึกษาได้แง่มุมมองที่หลากหลาย ส าหรับ น าไปปรับหรือ
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชิ้นงานได้ดียิ่งขึ้น 
 

1.7. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่ รายวิชา สส . 206 นิเวศวิทยา
และสิ่งแวดล้อม ณ อุทยา นแห่งชาติแจ้
ซ้อน จังหวัดล าปาง  

1.8.โครงการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
สหวิทยาการ ปีการศึกษา 2554  

1.9. รายงานการประเมินผลการอบรม
โครงการอบรมเสริมความรู้รายวิชามธ .
151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับ
มหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1               
ปีการศึกษา 2554  

1.10. รายงานการประ เมินผลโครงการ
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา 
สส. 206 นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ณ 
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดล าปาง  

1.11. แบบประเมินผลการฝึกงาน(ส าหรับ
องค์กร/หน่วยงาน/อ่ืนๆ) โครงการฝึก
ภาคปฏิบัติวิทยาลัยสหวิทยาการ  

1.12 โครงการวิจัยปรับปรุงหลักสูตร
ปริญญาเอกสหวิทยาการ ปี 2549 

1 .13  หลักสูตรปริญญาโท ฉบับปี
การศึกษา2550 

1 .14 หลักสูตรปริญญาเอก ฉบับปี
การศึกษา 2550 

1.15 โครงการส่งเสริมวิชาการ Thesis 
Workshop 5 : ติดตามความก้าวหน้า
นักศึกษารุ่น 5  (21 มิ.ย. 54) 

1.16. บันทึก ที่ ศธ.0516.46 (20 ม.ค.55)
เร่ือง ขออนุมัติจดัโครงการ Thseis 
Meeting จ านวน 6 คร้ัง (ธ.ค.54- พ.ค.55) 

1.17 โครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง
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การเมืองในชุมชน ( 5 ก.ย.54) 

1.18 โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง 
“ท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้านในยุค
โลกาภิวัตน์” (9 มี.ค.55)  

1.19 โครงการบรรยายวิชาการเร่ือง “ท า
อย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาต”ิ(9 ก.ย.54) 

1.20 โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะ
การวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกสห
วิทยาการ (16 ก.ย.54) 

 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ

ประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

           อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเค้าโครงการบรรยายโดยระบุ
รายละเอียดดังน้ี วัตถุประสงค์ของรายวิชาลักษณะและการ
ด าเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรู้ รูปแบบวิธีการสอนและการ
ประเมินผล หัวข้อเน้ือหาหรือกิจกรรมในการเรี ยนแต่ละคาบ 
ตลอดจนหนังสือ ต าราที่ใช้อ่านประกอบการเรียนการสอน  ซ่ึง
อาจารย์ผู้สอนจะแจกเค้าโครงการบรรยายให้กับนักศึกษาในคาบเรียน
แรก และประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลายรูปแบบ ทั้งใน
ระหว่างภาคการศึกษาและเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 

แบบฟอร์ม 2.6-1 
2.1 เค้าโครงกา รบรรยายทุกรายวิชา
(หลักสูตรปริญญาตรี) 

2.2 ตารางสอบกลางภาคและปลายภาค
เรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2554 ของ
โครงการปริญญาตรี  

2.3 เค้าโครงการบรรยาย  

     (หลักสูตรปริญญาโท) 

2.4 เค้าโครงการบรรยาย  

     (หลักสูตรปริญญาเอก) 
 
 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ

การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ

จากการท าวิจัย 

            วิทยาลัยฯ  มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  และ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยผ่านการเรียน
การสอนในรายวิชาแต่ละหลักสูตร ดังน้ี 
 

แบบฟอร์ม 2.6-1 
3.1. โครงการศึกษานอกสถานที่วิชาสส .
206 นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม  

3.2. ตัวอย่างเค้าโครงบรรยายวิชาสส .
462 การบริหารธุรกิจนานาชาติ  

3.3.บันทึกของโครงการปริญญาตรี ลง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554  เร่ืองขอเ ชิญ
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            โครงการปริญญาตรี 
            มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยผ่านการเรียนการสอนใน
รายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่  
             - การมอบหมายงานให้นักศึกษาจัดท ารายงานเพื่อน าเสนอ
ในชั้นเรียนโดยการหาข้อมูลจากเอกสารหรือข้อมูลจากการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ เช่น การอภิปรายและน าเสนอรายงานในประเด็นที่
ศึกษาในรายวิชาสส.206 นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม  สส .462  การ
บริหารธุรกิจนานาชาติ เป็นต้น 
            - วิชาสส .500 ฝึกภาคสนามและภาคนิพนธ์  ซ่ึงเน้นให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามในสถานที่ต่างๆ โดยเลือก
ประเด็นที่สนใจศึกษา ออกแบบและก าหนดทิศทางการวิจัย รวมทั้ง
ลงมือปฏิบัติงานวิจัยตามท่ีออกแบบไว้ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  พร้อมทั้งน าข้อมูลที่ได้ไป
ศึกษามาอภิปรายหน้าชั้นเรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงกัน 
             โครงการบัณฑิตศึกษา  

- รายวิชาที่ตอบสนองต่อความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน และเน้นภาคปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ได้แก่ รายวิชา 
สต.666 และ สห.844  

- รายวิชาบัณฑิตสัมมนา (สต.662 และ สห.845)ที่เป็นวิชา
บังคับที่เน้นการเรียนการสอนจากผลงานวิชาการ /การวิจัย ศึกษา
กรณีตัวอย่างและเร่ืองที่น่าสนใจ ซ่ึงนักศึกษาเสมือนผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนที่ต้องท าการวิจัยและการน าเสนอในชั้น
เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการวิพากษ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน   

 - รายวิช าที่เป็นการท าการค้นคว้าอิสระหรือการท า
วิทยานิพนธ์ 

เข้าร่วมสัมมนาเปิดรายวิชาสส .500 ฝึก
ภาคสนามและภาคนิพนธ์   

3.4. บันทึกของโครงการปริญญาตรี ที่ศธ 
0516.46(1)/645 (15 ธ.ค.54) เร่ือง การ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา 
สส.500 ฝึกภาคสนามและภาคนิพนธ์   

3.5. แนวทางการศึกษารายวิชาสส .500 
ฝึกภาคสนามและภาคนิพนธ์ ปีการศึกษา 
2554 

3.6 ค าอธิบายรายวิชา สต .666 หัวข้อ
วิจัยส่วนบุคคล วิชา สต .662  บัณฑิต
สัมนาและสต.700 การค้นคว้าอิสระ/800 
วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรปริญญาโท) 

3.7 ค าอธิบายรายวิชา สห .844 วิจัย
ภาคสนาม วิชา สห.899 การศึกษาเฉพาะ
เร่ือง วิชา สห.845 บัณฑิตสัมนาและสห .
900 วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรปริญญาเอก) 

3 .8  รายชื่อการค้นคว้าอิสระ และ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและ
เอก 

  

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน

หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

ทุกหลักสูตร 

          วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้จากบุคคลภายนอกในด้านวิชาการที่ทันสมัย  เพื่อน า
ความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ปฏิบัติได้จริง โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิใน
หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในหลาย

แบบฟอร์ม 2.6-1 
4.1. รายงานสรุปการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน ประจ าปี
การศึกษา 2554   

4.2. ตัวอย่างเค้าโครงการบรรยาย
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ลักษณะ ได้แก่ 
- การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์มาร่วมสอนหรือ

บรรยายพิเศษให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากที่
เรียนในห้องเรียน 

- การส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับองค์กรภายนอก เพื่อจะได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง ในรายวิชาสส .381 ฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ซ่ึงเป็นการให้นักศึกษาเลือกประเด็น
ศึกษาตามความสนใจภายใต้หน่วยงาน /องค์กรภายนอกที่ให้
ข้อมูลได้ โดยนักศึกษาจะฝึกงานเป็นเวลา 45 วัน โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานและองค์กรเหล่าน้ันมีฐานะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคสนามและมีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่
นักศึกษา  

การน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้นักศึก ษาได้เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์จากการรับฟังการบรรยายของวิทยากรและ
การเยี่ยมชมสถานที่จริง 
           นอกจากน้ี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ เป็นแหล่งรวม
คณาจารย์ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนตามลักษณะความโดดเด่นข อง
วิทยาลัยฯ ด้านน้ีโดยเฉพาะอยู่แล้ว 
    
 

รายวิชาที่มีอาจารย์พิเศษร่วมสอน  

   - วิชา สส.344  การจัดการทรัพยากร
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

   - วิชา สส .352  การจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

   - วิชา สส .353 การจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

4.3. ตัวอย่างบันทึกเชิญอาจารย์พิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

4 .4 . คู่มือการฝึกงานวิชาสส . 381        
ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ  

4.5. รายชื่อองค์กรและหน่วยงาน      ใน
รายวิชาสส . 381 ฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2554    

4.6. โครงการน านักศึกษาเยี่ยมชม
หน่วยงาน/สถานที่ภายนอกสถาบัน  

4.7.  ตัวอย่างโครงการน านักศึกษาเยี่ยม
ชมหน่วยงาน/สถานทีภ่ายนอกสถาบัน  

      - รายวิชา .สส .461 ชาติพันธุ์ รัฐ 
และโลกาภิวัตน์ 

       - รายวิชาสส .331  ประวัติศาสตร์
กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง        

       - รายวิชาสส .206 นิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม 

4.8 หนังสือเชิญบรรยายเป็นอาจารย์
พิเศษ 

4.9 หนังสือเชิญเป็นอาจา รย์ที่ปรึกษา
และกรรสอบวิทยานิพนธ์ 

4.10 หนังสือเรียนเชิญและค าสั่งแต่งตั้ง
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

คณะกรรมการโครงการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย  หรือจากกระบวนการ

จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

*** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 
 

 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค

การศึกษา โดยการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ า

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

           ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ มีการเปิดการสอนระดับ

ปริญญาตรี 68 รายวิชา และปริญญาเอ ก 10 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 

78 รายวิชา ซึ่งมีผลการประเมืนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก

รายวิชาคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.51 และได้แลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 

    

แบบฟอร์ม 2.6-2 

6.1 รายงานผลการวัดและประเมินผล
การเรียน การสอนทุกรายวิชาของ
หลักสูตรปริญญาตรี 

6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ โครงการศึกษาฯ ปริญญา
ตรี ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 2.1 ผลการ
ประเมินการเรียนการสอนประจ าปี
การศึกษา 2554 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การ

สอน หรือการประเมินผลกา รเรียนรู้  ทุกรายวิชา  ตามผลการ

ประเมินรายวิชา 

*** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 
 

 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
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6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 ข้อ 3 ไม่0บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี ้สกอ. 2.7 :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการครบ 5 
ข้อตามเกณฑ์และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม  

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
              ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการส ารวจเก็บ
รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจต่อความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้ใช้บัณฑิตในรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาปี 2553  โดยน าส่งให้ทางกอง
แผนงานท าการวิเคราะห์และรายงานสรุปผลข้อมูลส่งมายังวิทยาลัยฯ 
เพื่อน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้
บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด 
 

1.1 แบบส ารวจระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

1.2 เอกสารผลสรุปจากกองแผน มธ. 

 

2. มีการน าผลจากข้อ  1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการ
เรียนการสอน  การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่
ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 

 
 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุ คลากร  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 
             1. โครงการฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรทางด้าน
บุคลากรโดยการมีงบประมาณในการสนับสนุนบุคลากรของโครงการฯ 

3.1  แผนงบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2554 

3.2 แผนงบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้พิเศษปีงบประมาณ 2554  



รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)    
               วิทยาลัยสหวิทยาการ  ปีการศึกษา 2554                                                                                                                                                            

               

63 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ซ่ึง
จะอยู่ในส่วนของงบประมาณพัฒนาอาจารย์ และงบพัฒนาบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่  
            2. โครงการฯ มีงบประมาณในส่วนของฝ่ายการนักศึกษา ที่
ใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต เช่น งบประมาณโครงการ
ปฐมนิเทศโครงการมัชฌิมานิเทศ  โครงการปัจฉิมนิเทศ  งบกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา งบกิจกรรมวิชาการ งบกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น 
            นอกจากน้ี โครงการระดับบัณฑิตศึกษา ยังส่งเสริมการจัด
กิจกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทางการท าวิทยานิพนธ์หรือบทความวิจัย
ต่างๆ เช่น   
          -  ค ลี นิควิทยานิพนธ์ในรูปแบบกิจกรรม Thesis 
Workshop/Thesis Meeting/The Workshop on Research Skills 
Upgrading for Doctorsl Studengts                  
          - การจัดสัมมนาวิชาการ เปิดโอกาสใ ห้นักศึกษาน าเสนอ
เผยแพร่ผลงาน/บทความวิทยานิพนธ์หรือวิจัย ที่ต้องอาศัย การวิพากษ์ 
สังเคราะห์ความรู้ และการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น 
 

3 . 3  แผนงบประมาณฝ่ายการ
นักศึกษา ปี 2554  

 

 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
            โครงการฯ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุม
วิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้นักศึกษา
ได้รับรู้ เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจในการประชุมวิชาการสามารถเข้า
ร่วมในประเด็นต่างๆ และการเสนอบทความทางวิชาการ ดังเช่น 

            นักศึกษาโครงการปริญญาตรี                                     
        1) นายพันธกานต์  อินต๊ะมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับการตอบ
รับจากสมาคมเพศวิถีให้เข้าร่วมเสนอบทความเรื่อง พระตุ๊ดเณรแต๋ว 
การเลื่อนสถานภาพทางสังคมสู่ชีวิตที่ดี และความเป็นหญิงที่สมบูรณ์ ใน
การประชุมวิชาการเพศวิถีคร้ังที่ 3 เร่ืองจุดเปลี่ยนประเทศไทย         
        2) นายพลศักดิ์  ชัยศรี  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมน าเสนอ
บทความทางวิชาการเร่ือง จังหวัดจัดการตน เองขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมรูปแบบใหม่ สู่การปฏิรูปประเทศไทยในงานสัมมนาเครือข่าย

4.1.บันทึก  โครงการ ปริญญาตรี ที่ 
ศธ0516 .46 (1)/ 654 (2 ส.ค .54 ) 
เร่ือง ขออนุมัติตัว บุคคลและ
งบประมาณเพื่อเสนอผลงานวิชาการ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

4.2.บันทึกโครงการปริญญาตรี ที่ ศธ
0516.46(1)/064 (17 ม.ค.55) เร่ือง 
ขออนุมัติตัวบุคคล และงบประมาณ
เพื่อเสนอบทความวิชาการในงาน
สัมมนาเครือข่ายวิชาการพัฒนา
ชุมชน/สังคมคร้ังที่ 4  

4.3.บทความ นายพันธกานต์  อินต๊ะ
มูล เร่ือง พระตุ๊ดเณรแต๋ว การเลื่อน
สถานภาพสังคมสู่ชีวิตที่ดี และความ
เป็นหญิงที่สมบูรณ์  

4.4.บทความ  นายพลศักดิ์ ชัยศรี 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

วิชาการพัฒนา ชุมชน/สังคม คร้ังที่ 4   

            นักศึกษาโครงการปริญญาเอก                                     

        3) นางสาวภาสิรี สังข์แก้ว น าเสนอบทความวิจัย เร่ือง การ
กระจายอ านาจ :บทส ารวจว่าด้วย ความหลากหลาย เส้นแบ่ง และการ
พัฒนา ในงานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ คร้ังที่ 12 จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรงเซ็นทารา 
ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่  

        4) นางสาวพัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ น าเสนอบทความวิชาการ 
เร่ือง “บททดลองอ่านเร่ืองสั้นส าคัญและ “การอยู่ร่วมกัน” ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมจากวรรณกรรมการเมืองเร่ือง ความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2547-2551” ในการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 3 ประจ าปี 
2554 จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เม่ือวนัที่  8-9 ธันวาคม 2554  ณ โรงแรม เซ็น
ทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

เร่ืองจังหวัดจัดการตนเองขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่สู่
การปฏิรูปประเทศไทย  

4.5.รูปภาพการน าเสนอบทความทาง
วิชาการ  

4.6 บันทึก สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ที่ ศธ .0526 .01 /ว.
1136 (1 ส.ค. 54) เร่ือง ประกาศ
ขยายก าหนดวันรับบทคัดย่อและขอ
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ICADA 2011  

4.7 บันทึก  คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ที่ ศธ .0516 .16 /ท.พิเศษ 
034 (24 พ.ยน.54) เร่ือง  ขอเชิญส่ง
บทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติ UCEC 2012 

4.8 บันทึก ที่ ศธ 0516 .46/307 (8 
พ .ค .55 ) เร่ืองการเปิดรับสมัคร
ผลงานเพื่อน าเสนอในการประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษาของ มธ. 

4.9 หนังสือ คณะรัฐศาสตร์ ม .
เชียงใหม่ ที่ ศธ .6393 (11)/ว.2590 
(19 พ.ย.54) เร่ือง ตอบรั บบทความ
วิชาการ ของนางสาวพัทธ์ธีรา นาค
อุไรรัตน์ บทความวิชาการ เร่ือง 
“บททดลองอ่านเร่ืองสั้นส าคัญและ 
“การอยู่ร่วมกัน ” ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมจากวรรณกรรมการเมือง
เร่ือง ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ.2547-2551” 

4.10 หนังสือ (25 ม.ค.55) เร่ือง การ
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

น าเสนอบทความวิ จัย ของ นางสาว
ภาสิรี สังข์แก้ว เร่ือง การกระจาย
อ านาจ :บทส ารวจว่าด้วย ความ
หลากหลาย เส้นแบ่ง และการพัฒนา 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 
            โครงการฯ มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  โดยงบประมาณท่ีน ามาจัด
กิจกรรมน้ั นอยู่ในส่วนของงบประมาณของฝ่ายการนักศึกษา ได้แก่ 
โครงการนักศึกษา สหวิทย์รุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม ณ วัดพระเจดีย์ซาว
หลัง  ต. ต้นธงชัย อ.เมือง จ.เมือง จ.ล าปาง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้คู่
คุณธรรมและใช้ชีวิตในทางสายกลาง  มีศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวทาง
จิตใจ ซ่ึงท าให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าใจ รวมไปถึง
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม 

5.1.แผนงบประมาณฝ่ายการ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2554  

5.2.โครงการนักศึกษาสหวิทย์รุ่นใหม่
หัวใจคุณธรรม 

5.3.ภาพถ่ายในการท ากิจกรรม           
นักศึกษาสหวิทย์รุ่นใหม่ หัวใจ
คุณธรรม 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และมีการรับรองการใช้ ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 

 

7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์
และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

 



รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน) 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2554 

66 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี ้สกอ. 2.8 :  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ  

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 2 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่

ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

              วิทยาลัยฯ ได้ถือหลักการ ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า
ด้วยวินัยนักศึกษา พ .ศ . 2547  ที่ก าหนดไว้เป็นลายลัก ษณ์อักษร
นอกจากน้ี ยังมีกรอบทีก่ าหนดคุณลักษณะบัณฑิตบัณฑิตอังพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ และเป็น
ฐานในการพัฒนานักศึกษา 
 

1.1.ข้อบังคับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547  

1.2 กรอบคุ ณลักษณะบัณฑิตอังพึง
ประสงค์ข อง มธ .  ( ได้รับความ
เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คร้ังที่ 
6/2552  เม่ือวันที่ 22  มิถุนายน 
2552)  

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ  1 ไปยังผู้บริหาร  

คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

              มหาวิทยาลัย ฯ ได้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง ให้รับทราบ
ทางเว็บไซต์ คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี คู่ มือนักศึกษาใหม่ คู่มือ
วินัยนักศึกษา   
              นอกจากน้ี การก าหนดกรอบ พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นเพีย งเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น เท่าน้ัน  ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติมหาวิทยาลัย และทางวิทยาลัยฯ ได้มีการหล่อหลอมนักศึกษา 
ทั้งในด้านการท ากิจกรรมนักศึกษา ด้านวินัยและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยและอ่ืนฯ เช่น งานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    
              อีกทั้ง โครงการฯ ยังมีการประชาสัมพันธ์โดยการติดบอร์ด
ด้านหน้าโครงการ เพื่อเป็นการเผยแพร่พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและ

2.1 เว็บไซต์ มธ . ว่าด้วยเร่ืองวินัย
นักศึกษา  

2 .2.การประชาสัมพันธ์ เร่ือง              
สื่อรณรงค์เร่ืองวินัยนักศึกษา 

2.3.บันทึก ฝ่ายการนักศึกษา งาน
วินัยและพัฒนานักศึกษา (19 พ.ค.
54 ) เร่ือง ตัวบ่งชี้ 2 . 8 ระดับ
ความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา  

2.4. รูปถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์  

2.5.ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ โครงการปริญญาตรี มธ. ศูนย์
ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2554  
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

จริยธรรมให้แก่นักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมที่ก าหนดในข้อ  1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด

ความส าเร็จที่ชัดเจน 

 

 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัว บ่งช้ีและเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ  3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี ้

 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย 

ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร

ระดับชาติ 

 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 2 ข้อ 2 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 2 ข้อ 2 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี ้สมศ.1 : ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ปี 

2. ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน: 
        โดยการแปลงบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
        ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 100 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
 4.1 ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

65 
X 100 = 87.84 

74 

 4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 

87.84 
X 5 = 4.39 

100 

5. ผลการด าเนินงาน: 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

            จากผลส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตรุ่นปี
การศึกษา 2553 ของกองแผนงานพบว่า มีผู้ตอบแบบส ารวจ 76 
คน จาก จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 
101 คน  โดยมีจ านวนที่ศึกษาต่อ 11 คน จากจ านวนผู้ตอบแบบ
ส ารวจ 87 คน คงเหลือผู้ตอบแบบส ารวจหลังหักยอดศึกษาต่อและ
อ่ืนๆ เท่ากับ 74 คน แยกออกจ านวนยังไม่ท างาน 9 คน และที่ได้
งานท า /ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษา มีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 87.84  และเม่ือเทียบ 5 
คะแนนเต็มเป็นร้อยละ 100  จะได้คะแนนประเมิน  4.39  ซ่ึงมีค่า
สูงกว่าค่าเป้าหมาย และสูงกว่าปีที่แล้ว  
  

1. ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและ
การมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 
2553 จ าแนกตามกลุ่มสาขา คณะและ
ข้อมูลการมีงานท า   

2. แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สมศ.1 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 83.61 4.18 บรรลุเป้าหมาย 
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7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 84 87.84 4.39 บรรลุเป้าหมาย 

 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 84 87.84 4.39 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี ้สมศ.2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน: 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 

 
 

 

5. ผลการด าเนินงาน: 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ที่มา: จากกองแผนงาน มธ. 
              ในปีการศึกษา 2552 จากการประเมินคุณภาพบัณฑิตทุก
ระดับการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ที่ครอบคลุมครบทั้ง 5 ด้าน ผลคะแนนประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.17  
                   

1.แบบฟอร์มตัวบ่ชี้ สมศ.2 

2.ตารางผลรวมของค่าคะแนนที่ได้
จากการประเมินบัณฑิตและจ านวน
บัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
ของการส ารวจความพึงพอใจของ
นายจ้างต่อบัณฑิต มธ.รุ่นปีการศึกษา 
2553 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4.00 3.89 3.89 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4.00 4.17 4.17 บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4.00 4.17 4.17 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ.3  :  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน: 
 โดยการแปลงร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแ พร่
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 ค่าร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 25 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ: 
4.1 ค านวณค่าร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับกา รตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 

0.25 
X 100 = 25.00 

1 

 4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได  

25.00 
X 5 = 5.00 

25.00 

5. ผลการด าเนินงาน: 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

   ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษา ใน
ระดับปริญญ าโท 1 คน และ มีศิษย์เก่าของโครงการฯ รุ่นปี
การศึกษา 2544 ที่ได้น าผลงานจากวิทยานิพนธ์ ไปเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะของหนังสือเร่ือง “สมเด็จรีเยนต์” คิดเป็นร้อย
ละ 25 และได้ผลคะแนนประเมินเต็ม 5 คะแนน  

1.แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ.3 

2.รายละเอียดของหนังสือ “สมเด็จรีเยนต”์ 
ทางเว็บไซต ์

 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 9.38 1.88 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 25.00 5.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 25.00 5.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ.4 :  ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน: 
 โดยการแปลงร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 ค่าร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
4.1 ค านวณค่าร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
0.75 

X 100 = 18.75 
4 

 4.2  แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได  

18.75 
X 5 = 1.88 

50 

5. ผลการด าเนินงาน : 
ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

             ในปี พ.ศ.2554  มีนักศึกษาของโครงการปริญญาเอก ที่
บทความวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ของ
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ ภาษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็น
ภาษาต่างประเทศ 1 บทความ คือ นายสามชาย ศรีสันต์ ( South 
East Asia Research,  Vol. 19 No. 3, September 2011) โดยมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 4 คน ซ่ึงคิดเป็นผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี 2554 ร้อยละ 
18.75 จากผลคะแนนประเมินเต็ม 5 ได้ 1.88 คะแนน 

1.แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ.4 

2.ใบรับรองการตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์
ในวารสารวิชาการ 

 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 25.00 2.50 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 18.75 1.88 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 18.75 1.88 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ.14 :  การพัฒนาคณาจารย์ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน: 
โดยการแปลงผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

ค่าผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = 6 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
4.1 ค านวณผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 

73 
= 3.04 

24 

 4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได  

3.04 
X 5 = 2.53 

6 

5. ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

              ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ มีจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการจ านวนทั้งสิ้น 24 คน โดยแยกเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง 20 และ
ลาศึกษาต่อ 3 คน ลากรณีพิเศษอ่ืน 1 คน  คิดสัดส่วนผลรวมถ่วง
น้ าหนักของอาจารย์ประจ าต่อจ านวนอาจารย์ป ระจ าทั้งสิ้น 3.04 : 
1 ท าให้บรรลุเป้าหมาย แต่เม่ือเทียบ 5 คะแนนเต็มเท่า กับ 6 แล้ว 
จะได้คะแนนประเมิน 2.53 คะแนน  โดยจะต้องมีการด าเนินการ
ปรับปรุงในตัวบ่งชี้น้ีต่อไป 

1. แบบฟอร์มที่ 2.2 และ 2.3-1 และ
แบบฟอร์มที่ 2.2 และ 2.3-2 
 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผา่นมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 2.70 ค่าเฉลี่ย 2.89 2.41 บรรลุเป้าหมาย 
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7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 2.90 ค่าเฉลี่ย 2.88 2.40 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 2.90 ค่าเฉลี่ย 3.04 2.53 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 2.1.1 : มีการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ  

2. ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  

3. เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน.......5......ข้อ  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีแผนการศึกษาที่ระบุการศึกษาหลากหลายศาสตร์ทั้งด้าน
สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ /
เกี่ยวข้องกัน 
             วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรการศึกษาที่เน้นศาสตร์แห่งองค์ความรู้
หลากหลายสาชาวิชาทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ โดยเน้นการจัดการศึกษาที่ต้องบูรณาการความรู้ทาง
วิชาการ เพื่อผลิต /สร้างงานวิชาการที่มีลักษณะสหวิทยาการ ซ่ึง
สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถของนักศึกษา โดย            
            โครงการปริญญาตรีมีแผนการศึกษาโดยใช้หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2552 ในโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรน้ันประกอบด้วย  
           1.วิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยหมวดมนุษยศาสตร์ หมวด
สังคมศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และหมวดภาษา 
           2. วิชาเฉพาะ ประกอบด้วยวิชาแกนจ านวน 43 หน่วยกิต โดย
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย 
                   1) กลุ่มวิชาพื้นฐานสหวิทยาการ จ านวน 24 หน่วยกิต   
                   2) กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 12 หน่วยกิต  
                   3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติและภาคนิพนธ์                 
                       จ านวน 7 หน่วยกิต 
วิชาเอก จ านวน 30  หน่วยกิต โดยมีทั้งหมด 4 เอก  ประกอบด้วย                      
                  1) เอกสหวิทยาการจีนศึกษา 
                  2) เอกสหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงศึกษา 
                  3) เอกสหวิทยาการการจัดการทรัพยากรทางสังคม  
                      และวัฒนธรรม 

1 . 1 .หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสห
วิทยาการสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสห
วิทยาการสังคมศ าสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2552)  

1.2  หลักสูตรปริญญาโทสตรีศึกษา 

1.3 หลักสูตรปริญญาเอกสหวิทยาการ 
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                 4) เอกสหวิทยาการการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ  
           3. วิชาเลือก  
          4. วิชาเลือกเสรี   
2. มีความหลากหลายของอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
              วิทยาลัยฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายในและภายนอก มธ . และอาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ ร่วมเป็น
อาจารย์ผู้สอน ซ่ึงเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการเชิงสห
วิทยาการที่สามารถบูรณาการเรียนรู้จากหลากหลายสาขาวิชา หรือ
แสดงให้เห็นมุมมองที่แตกต่าง จนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือพัฒนา
จากองค์รวมเชิงสหวิทยาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
             ซ่ึงโครงการปริญญาตรีมีการรับอาจารย์ประจ าที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของอาจารย์
และความรู้ก่อให้เกิดความเป็นสหวิทยาการ 

2.1.ข้อมูลอาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ  

2.2 หลักสูตรปริญญาเอกที่ปรับปรุงตาม
แบบ มคอ.2 

2.3 ตารางสรุปรายชื่ออาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาแต่ละภาคการศึกษา และหนังสือ
เชิญอาจารย์ประจ าภายนอกโครงการฯ 

3. มีการส่งเสริมและการสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้เชิงวิชาการ และ
ทักษะที่น าไปปฏิบัติได้จริง         

               วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้
เชิงวิชาการต่างๆ ในรูปแบบกิจกรรมการสัมมนาในรายวิชาต่างๆ  
การศึกษาดูงานนอกสถานที่และจัดท าเป็นรายงานและการน าเสนองาน
โดยจัดเป็นนิทรรศการ การเข้ าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ (การบริการ
วิชาการ) และการฝึกประสบการณ์การท างานในหน่วยงาน  
               จากการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาจะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และฝึกทักษะจาก
การลงมือปฏิบัติจริง และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท างวิชาการ
และสามารถน าข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติ หรือการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
   

3.1 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีโท 
และปริญญาเอก 

3.2 แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ.8 

3.3.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
รายวิชา สส. 341 คติชนวิทยา  

3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังละ
อ่อนกับการก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์ วัดพระ
ธาตุเสด็จ”  

3.3. โครงการมัคคุเทศก์ยุวชนล าปาง  

3.4. แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ.8  

3.5. กิจกรรมวันตรุษจีน วิชา จน.172   

3.6. โครงการ ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
สหวิทยาการ  

3.7. ผลการประเมินจากหน่วยงานที่
นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานจากโครงการ ฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ภาค
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การศึกษาฤดูร้อน/2554  

4. ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกวิทยาลัย มาให้
ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชารวมถึงเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
กรรมการสอบชุดต่างๆ 
              วิทยาลัยฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้กับนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ       
และเป็นวิทยากรในการบรรยายการบริการวิชาการสู่สังคม 
             -  โครงการบริการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ  
             -  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยไทยสู่
ประชาคมอาเซียน” 
             -  การเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยายใน
การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554   
 

4.1. แบบฟอร์มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 2.1.1 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากภายใน
และภายนอก มธ.  

4.2. รายชื่ออาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ    

4.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯที่ 18/2554 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญา
เอกสหวิทยาการ 

4.4 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 69/2554 และ 
33/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรโครงการฯ ปริญญาโท 

4.5 หนังสือที่ ศธ.0516.46/ว.706 (22 ส.ค.
54)  เรียนเชิญประชุมหารือการด าเนินงาน
โครงการปริญญาโทสตรีศึกษา 

4.6 หนังสือที่ ศธ.0516.46/ว.597 (19 ก.ค.
54) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาเอกสหวิทยาการ  

4.7 รายชื่อกรรมการวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ 
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

4.9 แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ.8 

4.10 . ตัวอย่างหนังสือเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายในรายวิชาต่างๆ 

    -วิชาสส.206 นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 

    -วิชาสส.353 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

    -วิชาสส.354 การจัดการทรัพยากรเพื่อ 

                      การท่องเที่ยวและบริการ 

4.11 . ตัวอย่างหนังสือเชิ ญเป็นวิทยากร
บรรยายการบริการวิชาการในโครงการ
ธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ  

      - ภาษาอังกฤษส าหรับบุคคลทั่วไป 
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      - ภาษาจีนเพื่อบุคคลทั่วไป 

      - มัคคุเทศก์ยุวชนล าปาง 

4.12 ตัวอย่างหนังสือเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายการบริการวิชาการในโครงการ
สัมมนาเชิงวิชาการในหั วข้อ “มหาวิทยาลัย
ไทย สู่ประชาคมอาเซียน” 

5. มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน
เชิงสหวิทยาการ 

               วิทยาลัยฯ มีการสร้างเครือข่ายและพัฒนาวิชาการระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ผ่านกิจกรรมดังน้ี 
                1. การบริการวิชา การสู่สังคม ในโครงการธรรมศาสตร์
ตลาดวิชาสหวิทยาการ  
                2. โครงการวิจัยของคณาจารย์  
                3. การน าเสนอผลงานวิชาการ บทความของคณาจารย์  
                4.โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
                5.การส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในโครงการฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ  

                ทั้งน้ี โครงการปริญญาเอก ได้มีความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยผู้อ านวยการโครงการฯได้เดินทาง
ไปดูงานยังมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียและสิงคโปร ์

5.1. โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสห
วิทยาการ   

5 . 2 .หนังสือเชิญเข้าร่วม โครงการ
ธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ  

5.3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

5.4. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ
การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย  

5.5. โครงการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
สหวิทยาการ  

5.6. รายงานการศึกษาดูงานของ 

อ.ดร.วิศรุต พึ่งสุนทร 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ  5 ข้อ  5  บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ  5 ข้อ  5  บรรลุเป้าหมาย 
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7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ  5 ข้อ  5  บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1. ตัวบ่งชี ้สกอ. 3.1: ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

            วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มบีริการให้ค าปรึกษาทั้งในด้าน
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา โดย 

            1. โครงการปริญญาตรี  
                1.1 มีการจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษา  ประกอบด้วย
ประวัติข้อมูลด้านการเรียน ด้านสุขภาพร่างกาย  ชีวิตครอบครัว
และบุคคลที่สามารถติดต่อกรณีนักศึกษาประสบปัญหา 
                1.2 มีการจัดตารางเวลาบริการให้ค าปรึกษา แก่
นักศึกษา ท าให้นักศึกษาทราบช่วงเวลาขอเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อขอค าปรึกษา ทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต
ส่วนตัว 
               1.3 มีระบบการจัดตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่เห มาะสม
โดยค านึงถึงสัดส่วนความเหมาะสมอาจารย์ที่ปรึกษาต่อจ านวน
นักศึกษา เพื่อให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ 
               1.4 มีการจัดโครงการให้ความช่วยเหลือปูองกันและ
แก้ไขปัญหาของนักศึกษา  ในการจัดกิจกรรมนกฮูก  Home 
room  ทีใ่ห้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที ่1 สามารถปรับตนเอง
ให้เข้ากับการเรียนในแต่ละสาขาวิชา และสามารถวางแผนทาง
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
               1.5 มีกิจกรรมโครงการให้ความช่วยเหลือ ติดตาม

1.1.แบบฟอร์มกรอกประวัตินักศึกษา
โครงการปริญญาตรี 

1.2.ตาราง Office hour ประจ าภาค
เรียนที่  1-2/2554  

1.3.รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและจ านวน
นักศึกษาในที่ปรึกษา 

1.4.โครงการให้ค าปรึกษาเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือปู องกัน และแก้ไขปัญหาของ
นักศึกษา  ใน กิจกรรมนกฮูก home 
room 

1.5.โครงการให้ความช่วยเหลือติดตาม
และเพิ่มศักยภาพนักศึกษากลุ่มเสี่ยง  

1.6 ตาราง office hour ให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า ณ ส านักงาน
เลขาฯ มธ.ท่าพระจันทร์ 

1.7 โครงการส่งเสริมวิชาการ Thesis 
Workshop 5 : ติดตามความก้าวหน้า
นักศึกษารุ่น 5  (21 มิ.ย. 54) 

18. บันทึก ที่ ศธ.0516.46 (20 ม.ค.55)
เร่ือง ขออนุมัติจัดโครงการ Thseis 
Meeting จ านวน 6 คร้ัง (ธ.ค.54- พ.ค.55) 
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และเพิ่มศักยภาพนักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาทางด้านการเรียน 
            2. โครงการบัณฑิตศึกษา 
                2.1 โครงการปริญญาโทสตรีศึกษา จัดให้มี office 
hour ของอาจารย์ของโครงการฯ เพื่อให้ค าปรึกษาการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดย อ.ดร.สุกฤตยา จักรปิง 
                2.2 โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ  จัดให้มี  
office hour ของอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ และ อาจารย์ ดร.
สิทธิพล เครือรัฐติกาล  

 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

            วิทยาลัยฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ในหลายช่องทางเพื่อให้นักศึกษาสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
ดังน้ี 

            1. ทางเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ  ซ่ึงถือว่า
เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการรับบริการข้อมูล
ข่าวสาร 
            2. มีการด าเนินการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์  ซ่ึงเป็น
อีกช่องทางหน่ึงที่นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารได้โดยตรง  
            3. นอกจากใช้สื่อหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ แล้ว
โครงการปริญญาตรี ยังใช้วิธี ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (social network) Facebook ฝุายการนักศึกษาและ
ฝุายวิชาการ  ส่วนโครงการบัณฑิตศึกษา บางกรณี มีการส่ง
ข่าวสารผ่าน E-Mail โดยตรงให้แก่นักศึกษา ทั้งกิจก รรมและ
ข้อมูลทีค่วรรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  เช่น ทุนการศึกษา ทุน
วิจัย ตาราง การบรรยายหรือ งด/ชดเชย ปฏิทิน การศึกษาและ
กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น  
        

2.1. หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
(www.ci.tu.ac.th) และ
(www.cislampang.com)  

2.2 ภาพถา่ยบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
โครงการปริญญาตรี และวิทยาลัยฯ 

2.3. หน้าเว็บไซต์ facecook ของฝุาย
การนักศึกษาและฝุายวิชาการ 
วิทยาลัยสหวิทยาการ  

2.4 บันทึกการส่ง E-mail แจ้งข่าวต่าง ๆ 
ให้กับนักศึกษา 

2.5 หนังสือ เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
เก่ียวกับแนวทางการท าวิทยานิพนธ/์การ
ค้นคว้าอิสระ ที่ศธ.0516.46/236 (10 
เม.ย.55) 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา 

            วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ดังน้ี 

กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ 

            โครงการปริญญาตรี มีการส่งเสริมให้นักศึกษาร่วม

3.1.โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สมัครงาน ประจ าปีการศึกษา 2554  

3.2.เอกสารประกอบโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ประจ าปี
การศึกษา 2554  

3.3.ภาพถ่ายโครงการอบรมภาษาอังกฤษ

http://www.ci.tu.ac.th/
http://www.cislampang.com/
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

กิจกรรมทางวิชาการ โดยการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สมัครงานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
                ส าหรับโครงการบัณฑิตศึกษา มีการจัดสัมมนา-
เสวนาทางวิชาการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ 
การน าเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ และแลกเปลี่ยนมุมมอง
ทางวิชาการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาเป็นต้น   

 กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

             โครงการปริญญาตรี มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในและนอกสถาบันเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา สส . 381 ฝึกประสบการณ์การ
จัดการทางวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การ
ท าง านร่วมกับ องค์กร /หน่วยงาน /มูลนิธิ / อ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสมของหลักสูตร นอกจากน้ียังมีการติดตามและประเมิน
คุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่งฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ  
              ส่วนโครงการบัณฑิตศึกษา มีการจัดสัมมนา วิชาการ
และการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ที่มีก ารแนะน ารวมถึง
ช่องทางของการสร้างงานหรือการประยุกต์ในด้านวิชาชีพแก่
นักศึกษา อีกทั้ง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นในวิธีการต่างๆ ที่จะช่วย
เสริมในด้านการพัฒนาวิชาการให้แก่นักศึกษาต่อไป              
      
          

เพื่อการสมัครงาน  

3.4. หนังสือ เร่ือง ขอความอนุเคราะห์รับ
นักศึกษาเข้าฝึกงาน  

3.5. หนังสือ เร่ืองรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 

3.6. หนังสือ เร่ืองขอรายงานตัวนักศึกษา
เข้าฝึกงาน   

3.7.คู่มือการฝึกงานวิชา สส .381 ฝึก
ประสบการณ์การจัดการทางวัฒนธรรม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2554  

3.8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารุ่น 10 
(6 มิ.ย.54)  

3.9 โครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง
การเมืองในชุมชน ( 5 ก.ย.54) 

3.10 โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง 
“ท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้านในยุค
โลกาภิวัตน์” (9 มี.ค.55)  

3.11 โครงการบรรยายวิชาการเร่ือง “ท า
อย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาต”ิ(9 ก.ย.54) 

3.12 โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะ
การวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกสห
วิทยาการ (16 ก.ย.54) 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

 วิทยาลัยฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า ดังน้ี 

   1. มีการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าและมีเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยฯ ที่แยกโครงการแต่ละระดับการศึกษา ส าหรับเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยช น์ต่อศิษย์เก่า อีกทั้งยังมีเครือข่าย
สังคมออนไลน์ Face book ของโครงการฯ  รวมถึงการแจ้งข่าว
ทาง E-mail เพื่อเป็นช่องทางการ สื่อสารและ ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารอีกช่องทางหน่ึงที่สะดวกและรวดเร็ว เช่น ข้อมูลกิจกรรม

4.1 หน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
(www.ci.tu.ac.th) และ
(www.cislampang.com)  

 

http://www.ci.tu.ac.th/
http://www.cislampang.com/
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การสัมมนาวิชาการ ข่าวสารวิชาการเก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
             2. มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เก่ียวกับกิจกรรมทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์เป็นระยะๆ เพื่อให้
ศิษย์เก่าสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่ละคร้ังในการ
เสริมสร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับ
ศิษย์เก่า ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่ นน้อง  และระหว่างศิษย์เก่ากับ
นักศึกษาปัจจุบัน 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า 

             วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้ศิษย์
เก่ามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ และยังเป็นช่องทางที่ให้ศิษย์เก่า
ได้เสนอแนะการปรับปรุง /พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ ทั้งระ ดับโครงการปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา  เช่น  
                 -โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ 
“มหาวิทยาลัยไทย สู่ประชาคมอาเซียน”  
                 - การบริการวิชาการแก่สังคม  ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1/2554  
                 -โครงการเสวนาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้
กรอบประชาคมอาเซียน (AEC)  
               ซ่ึงโครงการ ดัง กล่าว   เป็นการจัดภายใต้ศูนย์
ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เพื่อเป็นการพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าเป็นระยะๆ        
               - ในส่วนของโครงการปริญญาเอกมีการจัดโครงการ
เสวนาวิชาการเร่ือง “การเมืองในชุมชน” และ 
               - โครงการสัมมนาวิชาการประจ าปีเร่ือง “ท้องถิ่น
และประเทศเพื่อนบ้านในยุคโลกาภิวัตน์” 

5.1.บันทึกข้อความ  เร่ือง ขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณโครงการเสวนา
วิชาการฯโดยศูนย์ศึกษาสหวิทยาการ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  ที่ศธ .
0516.46(1)/597 ( 19 ส.ค 54) 

(โครงการสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
AEC)  

5.2. บันทึกข้อความเร่ือง ขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณโครงการสัมมนา
เชิงวิชาการในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยไทยสู่
ประชาคมอาเซียน”ภายใต้ศูนย์ศึกษาสห
วิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
วิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ศธ.
0516.46(1)/059 (20 ม.ค.55)  

5.3 โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง
การเมืองในชุมชน ( 5 ก.ย.54) 

5.4 โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง 
“ท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้านในยุค
โลกาภิวัตน์” (9 มี.ค.55)  

5.5 รายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการเร่ือง 
“การเมืองในชุมชน” 

5.6 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเร่ือง 
“ท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้านในยุค
โลกาภิวัตน์” 
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6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุก
ข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

            ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ โดยโครงการปริญญา
ตรี ได้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการตามระบบกลไกการ
ให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ซ่ึงได้ท าการประเมินคุณภาพของการบริการรวมทุกข้อที่
ผ่านมาตลอดปีการศึกษา พบว่า 
              1. มีการจัดท า “แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการระบบกลไกการให้ค าปรึกษาและบ ริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร” เพื่อท าการประเมินคุณภาพของการบริการข้อ 1-3 ที่
ผ่านมาตลอดปีการศึกษา 2554 ผลที่ได้จากการประเมิน พบว่า
ทุกข้อได้คะแนนสูงกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   
             2 มีระบบติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ โดยมีการประเมิน 2 ส่วน คือ   
                1) การให้องค์กร/หน่วยงาน/มูลนิธิ/อ่ืนๆ ประเมิน
นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการทางวิชาชีพขององค์กรหรือ
หน่วยงานน้ันๆ 

    2) การให้อาจารย์ผู้สอนประเมินนักศึกษาที่เข้ารับ
การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
ของรายวิชา สส.381 ฝึกประสบการณ์การจัดการทางวัฒนธรรม
เพื่อจะได้น ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสมแก่นักศึกษาต่อไป 

 

6.1.สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อ
การให้บริการระบบกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
โครงการปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554  

6.2.แบบประเมินการฝึกงาน (ส าหรับ
องค์กร/หน่วยงาน/มูลนิธ/ิอ่ืนๆ) โครงการ
ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ 
ในรายวิชา สส .381 ฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ ม ธ.ศูนย์ล าปาง 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 

6.3.แบบประเมินการฝึกงาน (ส าหรับ
อาจารย์ )  โครงการฝึกประส บการณ์
ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ วิชา สส.381 ฝึก
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติสหวิทยาการ 
มธ.ศูนย์ล าปาง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2554 

6.4.แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 3.1 

 
 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของ
นักศึกษา 

             จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการน้ัน 
วิทยาลัยฯ โดยโครงการปริญญาตรีมีการน าผลการประเมินเข้าใน
ที่ประชุมคณะกรรมการฝุายการนักศึกษา เพื่อเสนอให้ผู้ที่
เก่ียวข้องทราบ และปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
ข้อบกพร่องของการให้บริการระบบกลไกการให้ค าปรึก ษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร อันจะน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติให้

7.1.บันทึกข้อความ  โครงการ ปริญญาตรี  
ที่ศธ.0516.46(1)/196 (12 มีนาคม 55) 
เร่ือง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝุาย
การนักศึกษา คร้ังที่ 1/2555  
7.2.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ฝุายการนักศึกษา  
7.3. แผนพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไก
การให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้ อมูล
ข่าวสาร  
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เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  นอกเหนือจากการ
จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
 

 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีผ่่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเปูาหมาย 
 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเปูาหมาย 
 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเปูาหมาย 
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1. ตัวบ่งชี ้สกอ. 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

2. ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน  4 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

              วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มธ .
และให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ดังน้ี 

               1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
           มีการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนานิสัยในการประพฤติ

อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยการให้นักศึกษาจัดท าโครงการเพื่อ
เป็นการแสดงความรับผิดชอบทั้งในเร่ืองส่วนตนและส่วนรวม อีกทั้ง
กิจกรรมดังกล่าวยังส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ ให้เข้ากับวิถีชีวิตของ
ตนเองและสังคม รวมไปถึงการฝึกการท างานร่วมกับคนหมู่มากอีกด้วย 
จ านวน 1 โครงการ คือ 

           โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “นักศึกษาสหวิทย์รุ่น
ใหม่ หัวใจคุณธรรม” โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “นักศึกษาสห
วิทย์รุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม ” ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต .ต้นธงชัย อ .
เมือง จ.เมือง จ.ล าปาง  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมและใช้ชีวิต
ในทางสายกลาง มีศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวทางจิตใจ ซ่ึงท าให้
นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมน าใจ  รวมไปถึงการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมสืบไป 

 
 

1.1 เอกสารกรอบคุณลักษณะบัณฑิต
อันพึงประสงค์ของ มธ. (ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 
6/2552 เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2552) 

1.2 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
2554 

1.3.โครงการสัมมนาคณะกรรมการ
นักศึกษา วิทยาลัยฯ ปี 2554  

1.4. โครงการและบันทึกข้อความที่ส่ง
รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  ณ 
วัดปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

1.5.บันทึกข้อความที่ ศธ.052201(19) /
ว.849  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 
เร่ือง  ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการการเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาแบบ PCDA  

1 . 6 .บันทึกข้อความงานบริการ
การศึกษา ส านักงานบริหารศูนย์ล าปาง 
ที่ศธ.0516.52/ว (1 พ.ย.54) เร่ืองขอ
เชิญส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี
ทั้งต่อสถาบันสังคม ประเทศชาติ และ
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               1.2 ด้านความรู้ 
                     การส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิด
และการน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์จ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ 
ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยทาง
โครงการฯ  ได้จัดโครงก ารสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และท าการปรึกษา และหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาในการท ากิจกรรมในคร้ังต่อๆไป เพื่อให้กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

       
               1.3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ  

            การ ส่งเสริมให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้น า 
ความสามารถในการวางแผน และ ในการท างานเป็นกลุ่ม ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึง การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้
นักศึกษาเข้าร่วมในโครงการเพื่อการแลกเปลี่ยน เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
เกิดการวางแผนและสร้างเครือข่ายในการท างานของนักศึกษา เช่น ส่ง
บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษาแบบ PCDA  ท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่จัดกิจกรรมเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัด ล าปาง ของระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ   และการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
จิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดีทั้งต่อสถาบันสังคม ประเทศชาติ และ
พลเมืองของโลก ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนา
บัณฑิตไทย โดยมีสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ และการได้ส่งตัวแทน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
ละลายพฤติกรรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นผู้น ากลุ่มสัมพันธ์ 

               1.4 ด้านทักษะทางปัญญา 
            ความสามารถในการวิเคราะห์ สถานการณ์และใช้

ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ  
ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เม่ือต้องเผชิญกับสถานการณ์
ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน  

            โดยโครงการปริญญาตรี  ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษา
น าความรู้ แนวคิดและทฤษฎีมาบูรณาการกับโครงการฐานข้อมูลปราชญ์

พลเมืองของโลกให้กับนักศึกษา  

1.7.บันทึกข้อความ คณะนิติศาสตร์         
ศูนย์ล าปาง ที่ ศธ.0516.12/ว.018 (14 
ธ.ค . 54 ) เร่ืองขอเชิญชวนเข้าร่วม
โครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม
หลักสูตร เทคนิคการเป็นผู้น ากลุ่ม
สัมพันธ์  

1.8.โครงการฐานข้อมูลปราชญ์ชุมชน 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  

1.9.บันทึกข้อความวิทยาลัย ฯ ที่ ศธ .
0516 .46/.32 (12 ม.ค.54) เร่ือง ขอ
อนุมัติโครงการและงบประมาณกองทุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ประจ าปีการศึกษา 2554 (โครงการ
อบรมเสริมความรู้รายวิชา มธ .151 
คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าภาคเรียน 1/54  

1.10.บันทึกข้อความ โครงการปริญญา
ตรี ที่ศธ. 0516.46(1) (2 พ.ย.54) เร่ือง
ขอส่งรายงานการประเมินโครงการ
อบรมเสริมความรู้รายวิชา  มธ .151 
คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าภาคเรียน1/54   

1.11.โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การสมัครงาน  

1.12 แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 3.2  

1.13 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1.14 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
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ชุมชน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง โดยก่อนที่นักศึกษาจะลงพื้นที่เพื่อ
เก็บข้อมูลปราชญ์ที่มีอยู่ในแต่ละต าบลน้ัน  จะต้องผ่านการฝึกอบรม
กระบวนการท างานในชุมชน/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงนักศึกษาที่จะ
ลงไปเก็บข้อมูลจะต้องมีวิธีการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าเพื่อที่จะสามารถเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะ
ได้มาซึ่งข้อมูล   

                     ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดเตรียมกิจกรรม
พัฒนาวิชาการ  ในโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา
ปริญญาเอก หรือโครงการปริญญาโทจะมีกิจกรรมที่สนับสนุนคอยดูแล
และกระตุ้น หรือสามารถลดทอนปัญหา และอุปสรรคในการท า วพ. มี
แรงกระตุ้น คอยติดตามความคืบหน้า เช่น โครงการส่งเสริมวิชาการ 
Thesis Workshop 5 : ติดตามความก้าวหน้านักศึกษารุ่น 5  และ
โครงการ Thesis Meeting จ านวน 6 คร้ัง ภายในปีน้ี 

               1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

           ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ 
หรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม จ านวน 
2 โครงการ คือ  

         1.) โครงการปริญญาตรีได้มีการจัดโครงการอบ รมเสริม
ความรู้รายวิชา มธ .151 คณิตศาสตร์ทั่วไป ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 ซ่ึงจัดหัวข้ออบรมให้สอดคล้องกับบทเรียนในชั้นเรียน
ปกติ เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนและการท าความเข้าใจ ตลอดจนช่วย
ให้นักศึกษาเกิดทัศนคติในทางบวกต่อการเรียนยิ่งขึ้น  
                   2.) โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูด และการเขียนเพื่อใช้
การสมัครงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่โลกของการท างาน ซ่ึงนักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ต่อไป 

 “นักศึกษายุคใหม่หัวใจคุณธรรม” 

1.15 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารุ่น 
10 (6 มิ.ย.54)  

1.16 โครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง
การเมืองในชุมชน ( 5 ก.ย.54) 

1.17 โครงการบรรยายวิชาการเร่ือง 
“ท าอย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาต”ิ(9 ก.ย.54) 

1.18 โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนา
ทักษะการ วิจัยของนักศึกษาปริญญา
เอกสหวิทยาการ (16 ก.ย.54) 

1.19 โครงการส่งเสริมวิชาการ Thesis 
Workshop 5 : ติดตามความก้าวหน้า
นักศึกษารุ่น 5  (21 มิ.ย. 54) 

1.20. บันทึก ที่ ศธ.0516.46 (20 ม.ค.
55)เร่ือง ขออนุมัติจัดโครงการ Thseis 
Meeting จ านวน 6 คร้ัง (ธ.ค.54- พ.ค.
55) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 

             วิทยาลัยฯ โดย โครงการ ต่างๆ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

2.1.โครงการสัมมนาคณะกรรมการ
นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2554  
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ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกั นคุณภาพ และก าหนด
เปูาหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการท ากิจกรรมของนักศึกษา  
                1). โครงการปริญญาตรี  โดยการจัดโครงการสัมมนา
คณะกรรมการนักศึกษาเพื่อให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่คณะกรรมการนักศึกษา เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินกิจกรรม
ของนักศึกษา   

                2). โครงการปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ได้จัดโครงการ 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์ล าปาง และโครงการปริญญาเอก กับ
นักศึกษาใหม่รุ่นที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 54  โดยเป็นการให้ความรู้ทั้ง
ด้านการเรียนการสอน และ เผยแพร่ ทักษะ ที่เกิดจาก งานประกัน
คุณภาพการศึกษา (QA) แก่นักศึกษา ว่านักศึกษามีบทบาทอย่างไรใน
งานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

2.2.เอกสารประกอบการ โครงการ
สัมมนาคณะกรรมการนักศึกษา 
ประจ าปี 2554   

2.3.โครงการปฐมนิเทศ  นักศึกษ าใหม่ 
(ปริญญาตรี)ประจ าปีการศึกษา 2554  

2.4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 
10 (ปริญญาเอก ) ประจ าปีการศึกษา 
2554( 6 มิ.ย.54) 

 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้

ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย  5 ประเภท

ส าหรับระดับปริญญ าตรี และอย่างน้อย  2 ประเภทส าหรับระดับ

บัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

                      

 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน

สถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

             วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานในรูปแบบต่างๆ เช่น 
              โครงการปริญญาตรี  
               1. จัดส่งนักศึกษาเข้ามีส่วนร่วม ทั้งในและนอกสถาบัน 
                    - ชุมชน หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา โดยการ
บูรณะและฟื้นฟูโบราณสถานวัดปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ .ล าปาง ซ่ึง เป็น

4.1. บันทึกข้อความ โครงการ ปริญญา
ตรี ที่ศธ .0516.46(1)/148 (24 ก.พ.
55) เร่ือง ขอส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการฟื้นฟูโบราณสถานอย่างมีส่วน
ร่วมของชุมชน หน่วยงานและ
สถาบันการศึกษา เพื่อเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวทางสายวัฒนธรรมล้านนา 
(พระนางจามเทวี) 

4.2. บันทึกข้อความ  งานบริการ
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สถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางวัฒนธรรมล้านนา (พระนางจามเทวี)   
                        - มีเครือข่ายร่วมกิจกรรม  ได้แก่  ศูนย์วิทยพัฒนา  
มสธ .ล าปาง   ม.ราชภัฎล าปาง  ม.เนชั่น  มธ.ศูนย์ล าปาง   เครือข่าย
นักศึกษาจังหวัดล าปาง อ าเภอห้างฉัตร และส านักงานพุทธศาสนา
จังหวัดล าปาง เทศบาลต าบลปงยางคก วัฒนธรรมจังหวัดล าปาง  
                        -โครงการจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี ต่อสถาบัน
สังคม ประเทศชาติ และพลเมืองของโลก ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อพัฒนาบัณฑิตไทย โดยมีสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือเข้า
ร่วม 

           -โครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในกิจกรรมการ
ละลายพฤติกรรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นผู้น ากลุ่มสัมพันธ์   

                  - สนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา  กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 
“กิจกรรมนักศึกษากับกระบวนการ PDCA” ปีการศึกษา 2554 เพื่อให้
องค์กรทางด้านกิจกรรมนักศึกษามีความรู้ ค วามเข้าใจเก่ียวกับการ
จัดการความรู้ และน าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง ส่งเสริม
การท างานโดยภาพรวมของคณะให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

     2) ส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาแบบ PCDA  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย
นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดล าปาง  

 

การศึกษาและกิจการนักศึกษา 
ส านักงานบริหารศูนย์ล าปาง ที่ ศธ .
0516.11/107 (21 ก.พ.55) เร่ืองขอ
เชิญส่งตัวแมนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม   

4.3บันทึกข้อความที่ ศธ.052201(19) /
ว849  ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ .ล าปาง 
เร่ือง ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการการเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาแบบ PCDA  

4 . 4 .บันทึกข้อความงานบริการ
การศึกษา ส านักงานบริหารศูนย์ล าปาง 
ที่ศธ.0516.52/ว (1 พ.ย. 54) เร่ืองขอ
เชิญส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี
ทั้งต่อสถาบันสังคม ประเทศชาติ และ
พลเมืองของโลก  

4.5.บันทึกข้อความ คณะนิติศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง ที่ ศธ.0516.12/ว.081 (14 
ธ.ค . 54 ) เร่ืองขอเชิญชวนเข้าร่วม
โครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม
หลักสูตร เทคนิคการเป็นผู้น ากลุ่ม
สัมพันธ์   

4.6. บันทึกข้อความ โครงการ ปริญญา
ตรี ที่ศธ.0516.46(1)/274 (25  เม.ย.
55 ) เร่ือง ขออนุมัติตัวบุคคล และ
งบประมาณเพื่อเข้าร่วมโครงการ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา  

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

 4 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเปูาหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 3 บรรลุเปูาหมาย 
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1. ตัวบ่งชี ้มธ.1: ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
      โดยการแปลงร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมดเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  
      ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 18 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ :  

4.1 ค านวณค่าร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
4 

X 100 = 20.00 
20 

 4.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนทีได้ = 

20.00 
X 5     =5.00 

18 

5. ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

           วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนให้จัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา นอกเหนือจากการผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามรายวิชาในหลักสูตร โดยไดน้ าความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นตัวก าหนดการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหค้รบทกุ 5 
ประเภท โดยเฉพาะโครงการปริญญาตรี  

            ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2554 มีจ านวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ทั้งสิ้น 20 กิจกรรม เป็นกิจกรรมจิตอาสา 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 20 
เม่ือเทียบ 5 คะแนนเต็มเป็นร้อยละ 18 จะได้คะแนนประเมินเท่ากับ 5 
คะแนน      

1. แบบฟอร์มตัวบ่งชี ้มธ.1  

2. ภาพกิจกรรมโครงการวิถีสหวิทย์
ร่วมเรียนรู้บูรณาการวิถีชิวิตพอเพียง 
ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่   

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 13 16.67 5   บรรลุเปูาหมาย 
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6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 16.67  20.00 5  บรรลุเปูาหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 16.67 20.00 5  บรรลุเปูาหมาย 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1. ตัวบ่งชี ้สกอ. 4.1: ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และด าเนินการ

ตามระบบที่ก าหนด 

            วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการบริหารงาน ด้านการ
ส่งเสริม/สนับสนุนงานวิจัย โดยเฉพาะทุนสนับสนุนวิจัยภายในของ 
มธ. ที่ก าหนดรายละเอียดการด าเนินการให้เป็นไปตามระบบและ
กลไกของมหาวิทยาลัย   ดังน้ัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้าน การ วิจัยแ ละความสอดคล้อง เป็นไปตาม ทุกขั้นตอน  ทาง
วิทยาลัยฯ  จึงได้มีการวางแผน  ก าหนดเป้าหมาย และแผนการ
ปฏิบัติงานของคณบดี รวมถึงตัวชี้วัดของหน่วยงานไว้ในแผนตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2554 ซ่ึงสามารถ
ติดตาม และทราบผลการด าเนินงานได้ อย่างต่อเน่ือง  และฝ่าย
ส านักง านกลาง ของวิทยาลัยฯ คอยประสาน /แจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ ติดตามและรายงานผล งานวิจัย ไปยังต้นสังกัดของ
แหล่งเงินทุนภายในมหาวิทยาลัย  รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล
สรุปผลการด าเนินงานทางด้านวิจัย และรายงานผลกา รประเมิน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 ให้แก่ผู้บริหารและ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

             ส่วนโครงการปริญญาตรี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะกรรมการศูนย์ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ซ่ึงมี

1.1 เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของ
คณบดี  

1.2 ค ารับรองการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ 
มธ. ประจ าปีงบประมาณ 2554 

1.3 ผลประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติรา ชการ
ของวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2554 

1.4 ค าสั่งวิทยาลัย ฯ ที่ 51 /2554 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ศึกษาสห
วิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์
ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง คร้ัง
ที่ 2/2554 (15 ส.ค. 54)   

1.6 บันทึก ส านักงานบริหารการวิจัย ศธ .
0516 .56 /ว.777 (6 มิ.ย .54 ) ประกาศ
เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่น
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2554 คร้ังที่ 
2/2554 

1.7 บันทึกงานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย 
ศธ.0516.56/ว.1307 (24 ส.ค.54) เร่ืองทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจ าปี
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พันธกิจในการด าเนินงานและบริหารจัดการงานด้านการส่งเสริม /
สนับสนุนงานวิจัย ดังน้ี 

- รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลงาน วิจัยที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและ
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงสหวิทยาการที่เก่ียวข้อง
กับภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยจัดหาแหล่งทุน และทุน
สนับสนุนอาจารย์ นักศึกษา  

- ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์ กรและหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 

- คัดเลือกและคัดกรองนักวิจัยรุ่นใหม่ 

    ทั้งน้ี โครงการปริญญาตรี มีการควบรวมคณะกรรมการวิจัยเข้า
กับคณะกรรมการศูนย์ศึกษาสหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
เพื่อให้ท างานด้านการบริหารงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ
และจัดเก็บเป็นคลังข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น 

งบประมาณ 2554 

1.10 บันทึกวิทยาลัยฯ เร่ืองส่งรายงาน
ความก้าวหน้าง านวิจัยของ อาจารย์ที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย ดังน้ี 

- ศธ.0516.46/752 (12 ก.ย.54)  

- ศธ.0516.46/841 (13 ต.ค.54)  

- ศธ.0516.46/965 (20 ธ.ค.54) 

- ศธ.0516.46/053 (25 ม.ค.55)  

- ศธ.0516.46/162 ( 5 มี.ค.55)  

- ศธ.0516.46/182 (15 มี.ค.55)  

1.8 บันทึกวิทยาลัยฯ ศธ .0516 .46/344 
(17 พ.ค.55) เร่ืองขออนุมัติขยายระยะเวลา
การด าเนินโครงการวิจัย คร้ังที่ 1 

1.9 ประกาศฝ่ายวิจัย (26 ธ.ค.54) เร่ือง ผล
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
คร้ังที่2/54 เพิ่มเติม 

1.10 บันทึกวิทยาลัยฯ ศธ .0516 .46/567 
(6 ก.ค.54) เร่ืองขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย(เพิ่มเติม) 

1 .11 บันทึกงานวางแผนและบริหาร
งานวิจัย ศธ 0516.56/ว.1412 (8 ก.ย.54) 
เร่ืองขอให้ปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.12 บันทึกวิทยาลัยฯ ที่ศธ.0516.46/188 
(20 มี.ค.55 ) เรือง ขอความอนุเคราะห์
ประเมินผลงานวิจัย 

1.13  บันทึกงานวางแผนและบริหาร
งานวิจัย ศธ .0516 .56/ว.1229 (16 ส.ค.
54) เร่ือง ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย



     รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)    
               วิทยาลัยสหวิทยาการ  ปีการศึกษา 2554                                                                                                                                                            

  
                                                                                                                                                                                                                                         

 

               

99 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
2556 

1.14  บันทึกงานวางแผนและบริหาร
งานวิจัย ศธ .0516 .56/ว.1265 (19 ส.ค.
54) เร่ือง ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการ
จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอ
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

1.15 บันทึก โครงการปริญญาตรี ศธ .
0516.46 (1)/679 (9 ก.ย.54) เร่ือง ขอส่ง
ข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

1.16 บันทึกวิทยาลัยฯที่ ศธ.0516.46/768 
(16 ก .ย .54 ) เรือง ขอส่งแบบเสนอ
โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

1.17  บันทึกงานวางแผนและบริหาร
งานวิจัย ศธ .0516 .56/ว.0302 (27 ก.พ.
55 ) เร่ือง ประกาศผลการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 55 

1.18 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ  

- คร้ังที่  3/55 (21 มี.ค.55) วาระ 4.1 
การสร้างระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย 
และการจัดการความรู้จากงานวิจัย 

- คร้ังที่  4/55 (28 มี.ค.55) วาระ 3.2 
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างส รรค์กับการ

จัดการเรียนการสอน 

2.1 สัญญาการรับทุนวิจัย หัวข้อ “บรรษัท
ข้ามชาติจีนในลาวและเวียดนาม” 

2.2 เค้าโครงการบรรยายรายวิชา สส .416 
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              อาจารย์ประจ าโครงการปริญญาตรี อ าจารย์ดร.พิทยา 
สุวคันธ์ ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณการท าวิจัย ในหัวข้อ 
“บรรษัทข้ามชาติจีนในลาวและเวียดนาม” และน างานวิจัยดังกล่าว
ไปบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา  สส.416 การค้าและการ
ลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
 

การค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

2.3 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
รายวิชา สส .416 การค้าและการล งทุนใน
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้

ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า 

             วิทยาลัย ฯ โดยโครงการปริญญาตรี ได้มีการวิเคราะห์
ก าลังคนและมีแผนการขออัตราบุคลากรในต าแหน่งนักวิจัย เพื่อเข้า
มาท าหน้าที่ในการรวบรวมและบริหารงานด้านการวิจัยของ
คณาจารย์  และได้ให้ความส าคัญกับคณาจารย์และบุคลากรในการ
แสวงหาพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยมีการ
สนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้ขอทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อ
เป็นการให้ควา มรู้และพัฒนาทักษะด้านการวิจัย  มีการบรรจุ
หลักเกณฑ์และจรรยาบรรณของนักวิจัยในเว็บไซต์  มีการยกย่อง
และประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรที่ได้
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ ผศ.เพ็ญศิริ พันพา และ ผศ .ธีร
ภัท ชัยพิพัฒน์ รวมทั้งมีการยกย่องในที่ประชุมประ จ าเดือนของ
โครงการปริญญาตรีฯ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ด้วย  
             ทั้งน้ี โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ ได้จัดโครงการ
บรรยายวิชาการ เร่ือง “ท าอย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาติ “ เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554 และ
วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้จัดส่งเอกสารจรร ยาบรรณการวิจัยให้แก่
คณาจารย์ 
      

3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์
ศึกษาสหวิทยาการฯ คร้ังที่ 1/2554  

(11 ม.ค.55)  

3.2 แผนงบประมาณการจัดตั้งโครงการ
ศูนย์ศึกษาสหวิทยาการฯ ปีงบประมาณ 
2554-2559  

3.3 ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
สนับสนุน งานวิจัย ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2554  

3.4 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุน 
มธ.(ประเภทบุคคล)นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2554 2554  

3.5 หน้าเว็บไซต์  www.cislampang.com 
ที่เผยแพร่จรรยาบรรณการวิจั ยและการ
ประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีในต าแหน่ง   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3.6 โครงการบรรยายวิชาการ เร่ือง “ท า
อย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ “  

3.7 เอกสารจรรยาบรรณการวิจัย 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

            ในปีการศึกษา 2554 อาจารย์ประจ าได้รับเงินสนับสนุน
การวิจัย ดังน้ี 

- ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มธ.จ านวน 7 โครงการ  

4.1 แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 4.3-1 และ 2  

4.2 มาตรการสนับสนุนการวิจัยของ มธ. 

4.3 บันทึก ส านักงานบริหารการวิจัย ศธ .
0516 .56 /ว.777 (6 มิ.ย .54 ) ประกาศ
เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่น

http://www.cislampang.com/
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- ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก จ านวน 4 โครงการ 

            วิทยาลัยฯ จึงท าหน้าที่ ให้การสนับสนุน โดยแจ้งข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลเงินทุนวิจัยต่างๆ ที่ใช้ระบบ หนังสือเวียน
แเจ้ง ให้ แก่ค ณาจารย์ (แจ้งเอกสารและส่งผ่าน E-Mail) คอย
ประสานตามขั้นตอนทางด้านการ สนับสนุน ทุนวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยฯ เช่น การประสานงานตามขั้นตอนขอทุนวิจัย สัญญา
ทุนวิจัย เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและรายงานผลการประเมินคุณภาพ
งานวิจัย จั ดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไปยังต้นสังกัดของแหล่ง
เงินทุน เพื่อขอรับเงินทุนงานวิจัยงวดสุดท้าย เป็นต้น  อีกทั้ง  ยังได้
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในปีงบประมาณ 
2554 หมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนอาจารย์ในการท าวิจัย อบรม
เก่ียวกับการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการ
ของอาจารย์ทั้งในและต่างประเทศด้วย  

 

ใหม่ ประจ าปีง บประมาณ  54 คร้ังที่ 
2/2554 

4.4 สัญญาการรับทุนวิจัยทั้งจาก 

ภายในและภายนอก ปีงบประมาณ 2554 

4.5 บันทึก เร่ือง เอกสารการรับทุ นสนับสนุน
วิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มธ .  ประจ าปี
งบประมาณ 2554   

4.6 บันทึก เร่ือง ประกาศผลการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากกองทุน
วิจัย มธ.ป ีงบประมาณ 2554 (หน้า 1-3-6)  

4.7งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงานในปีงบประมาณ 2554 หมวดเงิน
อุดหนุน  รายการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ 

4.8 บันทึกงานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย 
ศธ.0516.56/ว.1307 (24 ส.ค.54) เร่ืองทุน
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2554 

4.9 แผนงบประมาณประจ าปี 2555 ที่
แสดงถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
เก่ียวกับการวิจัย 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัต

ลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปน้ี 

          - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ  หรือหน่วยวิจัยฯ  หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
          - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
          - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยฯ  เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
          - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ  เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  การจัดให้มี

5.1 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ 
ปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553-
กันยายน 2554) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
วิจัย โครงการสนับสนุนการวิจัยและผลงาน
วิชาการของคณาจารย์ ) หน้า 2  

5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมกา ร
ประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 1/55 (20 เม.ย 55) 
วาระ 1.2 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยของ
วิทยาลัยฯ 

5.3.ค าสั่ง วิทยาลัยฯ ที่ 101/2554 เร่ือง 
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ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (visiting 
professor) 
            วิทยาลัยฯ โดยโครงการปริญญาตรี ได้สนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยดังน้ี 

1. ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เพื่อ
เป็นศูนย์สนับสนุนการวิจัยและเป็นศูนย์ข้อมูลเก่ียวกับ
ลุ่มน้ าโขง 

2. ได้จัดท าฐานข้อมูลลุ่มน้ าโขงและเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
3. มีการใช้เคร่ืองมือสารสนเทศในการอ านวยความสะดวกใน

การวิจัย โดยเฉพาะเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มี
ระบบการสืบค้ น E-Journal และระบบการสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์ 

4. ได้ด าเนินการจัด โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการกลุ่ม
สาขา สหวิทยาการสังคมศาสตร์ และอาณาบริเวณศึกษา
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  โดยโครงการดังกล่าวได้เชิญ 
Professor Philip Hirch จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์  และ
หน่วยงาน /คณะที่มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ที่
เก่ียวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์และอาณาบริเวณ
ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว   

5.  อาจารย์ประจ าโครงการปริญญาตรี ผศ.ถิรวัฒน์ ตันทนิส      
ได้ด าเนินโครงการวิจัยในชั้นเรียนเร่ือง การศึกษาปัญหา
การออกเสียงภาษาอังกฤษ และกลวิธีการเรียนการออก
เสียงภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสหวิทยาการ ชั้นปีที่ 3 
โดยงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการน้ันมีการเชื่อมโยงงานวิจัย
เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของสถาบันในการผลิตบัณฑิตตาม
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย  

            โครงการปริญญาตรี มีระบบสารสนเทศ  เพื่อการวิจัยที่
ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของ 
www.cislampang.com  ทั้ง 5 ด้าน ดังน้ี ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
โครงการฯ ข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ข้อมูล
ด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริมการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ และข้อมูลเก่ียวกับ

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ศึกษาสห-
วิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

5.4. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์
ศึกษา สหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ า โขง 
คร้ังที่ 1 /2555 (11 ม.ค. 55)   

5.5 .บันทึกขออนุมติโครงการและ
งบประมาณโครงการจัดท าฐานข้อมูลศูนย์
ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

5.6.หน้าเว็บไซต์ www.cislampang.com  
ที่มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลลุ่มน้ าโขง  

5.7 หน้าเว็บไซต์ห้องสมุด มธ.  

5.8.โครงการวิจัยในชั้นเรียน ผศ .ถิรวัฒน์  
ตันทนิส เร่ือง การศึกษาปัญหาการออก
เสียงภาษาอังกฤษ และกลวิธีการเรียนการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสห
วิทยาการ ชั้นปีที่ 3  

5.9.โครงการความร่วมมือทางวิชาการกลุ่ม
สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ แล ะอาณา
บริเวณศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และ
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ  

5.10 โครงการบรรยายวิชาการเร่ือง “ท า
อย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ” 

5.11 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบรรยาย
วิชาการฯ 

5.12 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ  

- คร้ังที่  1/55 (29 ก.พ.55) วาระ 3.4 
การจัดท าวารสารสหวิทยาการ 

- คร้ังที่ 2-3/55 (14,21 มี.ค.55) วาระ 
2.2 (ร่าง) ระเบียบค่าตอบแทนการจัดท า 

http://www.cislampang.com/
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ระเบียบ/ประกาศอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย 
            ส่วนโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ ได้จัดโครงการ
บรรยายวิชาการ เร่ือง “ท าอย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารนานาชาต”ิ เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554 เพื่อเป็นส่งเสริม
งานวิจัยอีกด้านหน่ึง 

วารสารสหวิทยาการ 

-คร้ังที่  3/55 (21 มี.ค.55) วาระ 4.1 
การสร้างระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย 
และการจัดการความรู้จากงานวิจัย 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ  4 และข้อ  5 

อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

            วิทยาลัยฯ โดยศูนย์ศึกษาฯ โครงการปริญญา  ได้ท าการ
ติดตามและประเมินผลการสนับสนุ นการวิจัย โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมให้มีการส่งเสริมด้านการวิจัยและสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
            ทั้งน้ี ได้มีการจัดท าแผนการพัฒนาและส่งเสริมด้านการ
วิจัย สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย /ผลงานวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2555 

7.1 แผนปฏิบัติราช การ ประจ าปีงบประมาณ  
2554 

7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์
ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง คร้ัง
ที่ 2 /2555 (21 มี.ค.55)   

7.3. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ 
ปีงบประมาณ 2555 (แผนงานวิจัย :งบเงิน
อุดหนุน โครงการสนับสนุนการวิจัยและ
ผลงานวิชาการของคณาจารย์)  

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ.4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ

ตามเกณฑ์และครบถ้วนตาม

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ

กลุ่ม 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 2 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือง าน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

            วิทยาลัย ฯ โดยคณะกรรมการศูนย์ศึกษาฯ โครงการ
ปริญญาตรี  เป็น คณะกรรมการ ชุดท างานด้าน วิจัยและบริการ
วิชาการสู่ สังคม และมีแผนก าหนดงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
และผลงานหรือบทความในการประชุมวิชาการของคณาจารย์ เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ ในปีงบประมาณ 2554 
จ านวน 100,000 บาท  
            ทั้งน้ี การบริหารจัดการด้านการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์น้ัน  โครงการฯ มีงบประมาณการ
สนับสนุนเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัย  และใช้งบประมาณ
จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่ อเป็นค่าใช้จ่าย
สนับสนุนดังน้ี1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว (ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย) 
                 2.  หมวดค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนนักวิจัย , 

ค่าตอบแทนผู้วิเคราะห์แปรผล) 
                 3. หมวดค่าใช้จ่าย (การเดินทางไปเก็บข้อมูล , การ

จัดท ารายงานรูปเล่ม) 

1 .1 ค าสั่ง วิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 
51/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์
ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง      
1.2 งบประมา ณการจัดสรรทุนสนับสนุน
การงานวิจัยและผลงานวิชาการของ
คณาจารย์ ปีงบประมาณ 2554  
1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์
ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง คร้ัง
ที่ 2 /2554 (15 ส.ค.54)  
1.4  แผนพันธกิจ กลยุทธ ผลผลิต และ
โครงการ/กิจกรรม ของคณะกรรมการฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม  
1.5  บันทึก เร่ือง ประกาศเปิดรับข้อเสนอ
การวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัย จากเงินกองทุนวิจัย  มธ .ประจ าปี
งบประมาณ 2554 หน้า 3-4  
1.6 ระเบียบ มธ.ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย
และกองทุนวิจัย มธ.หน้า 1-2   
1.7 บันทึก เร่ือง ขอส่งข้อเสนอการวิจัย 
เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก
เงินกองทุนวิจัย มธ.ปีงบประมาณ 2554  
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       4. หมวดค่าวัสดุ  
                คณะกรรมการ ศูนย์ศึกษาฯ  มีการประชุมหารือการ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน โดยวางแนวทาง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ได้แก่ การ
จัดให้มีพ่ีเลี้ยงแก่นักวิจั ยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัย
ส าหรับน าเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ การสนับสนุน
ตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัย เป็นต้น 

 

 
  

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะห์และ

สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพ่ือให้เป็น

องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้  และด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด 

                   *** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

  

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

                  *** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์  และมีการรับร องการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน

ภายนอกหรือชุมชน 

   ส าหรับในปีการศึกษา 2554 ผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจ าโครงการปริญญาตรี ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ มี 2 เร่ือง 

     1. “โครงการศึกษาและพัฒนาแผนแม่บทการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง (มิวเซียมล าปาง )” ของ 
ผศ .เพ็ญศิริ พันพา ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และหน่วยงานดังกล่าวได้น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 

     2. “ภูมินามของจังหวัดล าปาง ” ของ อาจารย์โอฬาร  
รัตนภักดี ได้รับทุนวิจัยจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
และโรงเรียนบ้านทุ่งหก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง ได้น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

4.1 สัญญาการรับทุนวิจัยโครงการศึกษา
และพัฒนาแผนแม่บทการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง (มิวเซียม
ล าปาง) 
4.2 รายงานการวิจัยเร่ือง โครงการศึกษา
และพัฒนาแผนแม่บทการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง (มิวเซียม
ล าปาง) 
4.3 รายงานวิจัยเร่ือง ภูมินามจังหวัดล าปาง  
4.4 หนังสือรับรองการน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
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5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

 

 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

           
 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ  4  บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 2 ข้อ 2 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี ้สกอ. 4.3  : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า  

3. เกณฑ์การประเมิน :   
โดยการแปลงเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = เลือกจากกลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ: 

4.1  ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

2,149,340 
= 107,467 

   20 

4.2  แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  

107,467 
x  5 = 5.00 

75,000 

5. ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

             ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ โดยโครงการปริญญาตรี 
ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย จากแหล่งทุน ภายใน มหาวิทยาลัย 
จ านวน 6 โครงการคิดเป็นเงินทุนสนับสนุน 668,040 บาท และ
เป็นแหล่งทุนภายนอกสถาบัน 2 โครงการ คิดเป็นเงินทุนสนับสนุน
งานวิจัย 1,481,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,149,340 บาท คิด

1. แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 4.3.1  

2. แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 4.3.2 

3. แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

4. สัญญาทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2554  
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เป็นอัตราส่วนต่ออาจารย์ประจ า ที่ปฏิบัติงานจริง  20  เท่ากับ 
107,467 : 1  เม่ือเทียบ 5 คะแนนเต็ม เป็น 75,000 บาทต่อคน  
คิดเป็นคะแนนประเมิน เท่ากับ  5 คะแนน  อยู่ในระดับดีมาก   จะ
สังเกตได้ว่า ไม่บรรลุเป้าหมาย  เพราะปีก่อนได้รับเงินจาก แหล่ง
ภายนอกค่อนข้างสูงมาก 

 

 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

106,304 บาท 220,927.18 บาท 5  บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

160,304 บาท 121,967 บาท 5 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

160,304 บาท 107,467 บาท 5 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี ้สมศ.5:  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน :   
โดยการแปลงร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =เลือก

จากกลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 

4.1  ค านวณค่าร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

2.00 
X 100 = 8.33 

24 

4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 

8.33 
x 5 = 4.17 

10 

5. ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

   ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ โดยโครงการปริญญาตรี 
ที่น าเสนอผลงา นในการประชุมวิชาการระดับชาติ มี จ านวน 7 
เร่ือง มีค่าน้ าหนัก 1.75 และโครงการปริญญาเอก 1 เร่ือง ค่า
น้ าหนัก 0.25 คิดรวม 8 เร่ือง ค่าน้ าหนักทั้งสิ้น 2.00 เท่ากับ ร้อย
ละ 8.33  และเม่ือเทียบ 5 คะแนนเต็ม เป็นร้อยละ 10  คิดเป็น
คะแนนประเมินเท่ากับ 4.17  ซ่ึงบรรลุเป้าหมาย                       

1. แบบฟอร์มตัวบ่งชี ้สมศ. 5 
 

 

 



  รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน) 
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6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 6.25 ร้อยละ 3.72 1.86 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 6.25 ร้อยละ 9.38 4.69 บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 6.25 ร้อยละ 8.33 4.17 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี ้สมศ.6 :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
ค่าร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
4.1 ค านวณค่าร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

2 
X 100 = 8.33 

24 

4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนทีได้ = 

8.33 
X 5 = 2.08 

20 

5. ผลงานด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
             ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ โดยอาจารย์ประจ า 
โครงการปริญญาตรี มี ผลงานวิจัย ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะและเชิงนโยบาย คิดเป็นร้อยละ 8.33 และเม่ือเทียบ 5 
คะแนนเต็ ม คิดเป็นคะแนนประเมินเท่ากับ 2.08  ซ่ึงไม่บรรลุ
เป้าหมาย และจะต้องด าเนินการปรับปรุงต่อไป                      
 

1. แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ. 6 

2. .ใบรับรองการใช้ประโยชน์งานวิจัย
เร่ือง ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัด
ล าปาง  

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เปา้หมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 16 ร้อยละ 0.00 0.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 16 ร้อยละ 8.33 2.08 ไม่บรรลุเป้าหมาย 



  รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน) 
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8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 16 ร้อยละ 8.33 2.08 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี ้สมศ.7  :  ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน :  
โดยการแปลงร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
ค่าร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
4.1 ค านวณค่าร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

1 
X 100 =  4.17 

24 

4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 

4.17 
X 5 = 2.08 

10 

5. ผลการประเมิน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

              ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ ได้มีอาจารย์ประจ าใน
โครงการปริญญาตรีที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยได้น าผลงาน
ต ารา เร่ือง สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ ซ่ึงได้ผ่านเกณฑ์
ของ กพอ . เร่ืองหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
(สมศ.7 มีค่าน้ าหนัก 1.00 คิดเป็นอัตราส่วน 4.17 : 1)  และเม่ือ
เทียบ 5 คะแนนเต็มเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นคะแนนประเมินเท่ากับ 
2.08 คะแนน ซ่ึงไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 

1. แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ.7 

2. ที่มา : งานพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ กองบริการการศึกษา  

3. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ  

4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
221 /2555 เร่ือง แต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 8  ร้อยละ 4.26 2.13 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 



  รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน) 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2554 
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7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 8  ร้อยละ 8.33 4.17 บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 8  ร้อยละ 4.17 2.08 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้มธ.3 : ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ  
                         Web of Science ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน :  

โดยการแปลงร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of 

Science ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

ค่าร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้า งอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ Web of 
Science ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 

4.1 ค านวณค่าร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus และ 
Web of Science ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

3 
X 100 =  12.50 

24 

4.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 

12.50 
X 5 = 3.13 

20 

5. ผลการประเมิน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

       ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ ได้ มีอาจารย์ประจ าใน
โครงการปริญญาตรีมีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน
ฐานข้อมูล 3 บทความ ของ อ .ดร.ถิรวรรณ นิพิฏฐกุล โดยคิดเป็น
สัดส่วนต่ออาจารย์ประจ า เท่ากับ  12.50 : 1 และเม่ือเทียบ 5 
คะแนนเต็มเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นคะแนนประเมินเท่ากับ 3.13 
คะแนน ซ่ึงบรรลุเป้าหมาย 
 
   

1.แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ มธ.3  
2.แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ 2.2   

 
 
 
 



  รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน) 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2554 
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6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

N/A N/A N/A N/A 
 
7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 16 ร้อยละ 12.50 3.13  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 16 ร้อยละ 12.50 3.13  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. ตัวบ่งชี ้สกอ. 5.1 : ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 3 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
            วิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริม/สนับสนุนการบริการวิชา 
การสู่สังคมแก่หน่วยงานภายในและภายนอก มธ. โดยได้ก าหนด
แผนงานไว้ ที่แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ รวมถึงก าหนด
ตัวชี้วัดหน่วยงานในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 ที่
สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของวิทยาลัย  โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ระดับการศึกษา ดังน้ี    
   - โครงการปริญญาตรี  คณะกรรมการศูนย์ศึกษาสห วิทยาการ               
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง            
   - โครงการบัณฑิตศึกษา มีคณะกรรมการประจ าโครงการฯ  ซ่ึง
ท าหน้าที่วางแผน ก าหนดแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของ
การให้บริการวิชาการสู่สังคมด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ     พันธกิจ
ของสถาบัน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้ให้อาจารย์มี
ความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่ง
การบริการในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน    
  

1.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2550-
2554 และประจ าปี 2554 

1.2 แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ.8 

1.3 ค าสั่งวิทยาลัยฯที่ 101/2554 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ศึกษา            
สหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

1.4 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์
ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง คร้ัง
ที่ 1/2555 (5 ม.ค.55) และคร้ังที่2/2555 
(20 มี.ค.55)  

1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์
ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง   

     -   คร้ังที่ 1/2555 (11 ม.ค.55) 

     -   คร้ังที่ 2/2555 (21 มี.ค.55) 

1 .6  แผนงานบริการวิชาการสู่สังคม 
ประจ าปีการศึกษา 2555  

1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมกา ร
โครงการปริญญาเอก คร้ังที่ 2/2554      (1 
มิ.ย. 54 ) วาระ 1.5 การสัมมนาวิชาการ
ประจ าปี และวาระ 3 .4 แผนการจัด
โครงการบริการวิชาการ 
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2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน 
           วิทยาลัยฯ ให้แต่ละโครงการฯ ด าเนินการจัดกิจกรรมที่
สามารถน ามาบูรณาการให้แก่ชุมชนท้องถิ่น สังคมและเข้ากับการ
เรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้  
            โดยศูนย์ศึกษาฯ โครงการปริญญาตรี มีคณะกรรมการ 
ดูแลให้ด าเนินการจัดโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา             
สหวิทยาการ ภาค 1/2554 มีอาจารย์ประจ าโครงการฯ เป็น
วิทยากรในการบรรยาย 
             - โครงการอบรมอบรมภาษาจีนเพื่อบุคคลทั่วไป                           
             - โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคคลทั่วไป 
             - โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ   
“มหาวิทยาลัยไทย สู่ประชาคมอาเซียน ” ภายใต้ศูนย์ศึกษาสห
วิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง วิทยาลัยฯ  
ซ่ึงมีนักศึกษาของโครงการ ฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ดังกล่าว และน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมน าไปพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด นอกจากน้ี นักศึกษา
ที่เรียนในรายวิชา สส.312 เอเชียในบริบทโลก ที่เข้าร่วมฟังการ
สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ  “มหาวิทยาลัยไทย สู่ประชาคม
อาเซียน ” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ได้น าความรู้จากการ
สัมมนามาจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “สห
ความคิดน าวิถีสู่ประชาคมอาเซียน” 

ส่วนโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ ได้จัดโครงการ
สัมมนาวิชาการประจ าปี 2554 จ านวน 2 คร้ังที่ให้ความรู้แก่
สังคม โดยหัวข้อเร่ืองที่น าเสนอได้น ามาบูรณาการกับการเรียน
การสอนในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

2.1 แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ.8-1 

2.2 โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อบุคคลทั่วไป  

2.2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
บุคคลทั่วไป 

2.3 โครงการสัมมนาเชิงวิ ชาการในหัวข้อ  
“มหาวิทยาลัยไทย สู่ประชาคมอาเซียน ” 
ภายใต้ศูนย์ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง วิทยาลัยสหวิทยาการ 

2.4 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “สห
ความคิดน าวิถีสู่ประชาคมอาเซียน”  

2.5 ภาพกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเ ห็นในหัวข้อ “สหความคิดน าวิถีสู่
ประชาคมอาเซียน”  

2.6 โครงการสัมมนาวิชาการประจ าปี 2554 
หัวข้อ“การเมืองในชุมชน ” และใบเซ็นชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.7 โครงการสัมมนาวิชาการประจ าปี 
2/2554 หัวข้อ “ท้องถิ่นและประเทศเพื่อน
บ้านในยุคโลกาภิวัตน์ ” และใบเซ็นชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
   ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ  โดยคณะกรรมการ

ศูนย์ศึกษา ฯ โครงการปริญญาตรี ได้จัดบริการวิชาการสู่สังคม
ประจ าภาคการศึกษา 1/2554 ในโครงการเสวนาวิชาการการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน (AEC) โดยความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

3.1 แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ.8-1 

3.2 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ
เสวนาวิชาการการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้
กรอบประชาคมอาเซียน (AEC)ในหัวข้อ 
“การค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการศึกษาวิจัย “บรรษัทข้ามชาติจีนใน
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และหอการค้าจังหวัดล าปาง ในวันที่ 22 กันยายน 2554 ณ 
โรงแรมล าปางเวียงทอง โดยวิทยากร คือ อาจารย์ ดร.พิทยา  สุว
คันธ์ ซ่ึงได้น าผลงานวิจัยของโครงกา รศึกษาวิจัยเร่ือง  “บรรษัท
ข้ามชาติจีนในลาวและเวียดนาม ” สนับสนุนโดยส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกอ .) 2554 มาบรรยายในหัวข้อ  
“การค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

  และ โครงการปริญญาเอก ได้จัดโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท าวิจัยให้กับคณาจาร ย์และผู้สนใจโดยจัด
บรรยายทางวิชาการเร่ือง “ท าอย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ” และโครงการสัมมนาเพื่อการ
สัมมนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ  ซ่ึง
เปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไปเข้าร่วมโครงการ 

ลาวและเวียดนาม”  

3.3 โครงการเสวนาวิช าการการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
(AEC)  

3.4 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการ 
“บรรษัทข้ามชาติจีนในลาวและเวียดนาม” 

3.5 โครงการเร่ือง “ท าอย่างไรให้บทความ
วิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ” 
และใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.6 โครงการสัมมนาเพื่อ การสัมมนาทักษะ
การวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก        สห
วิทยาการและใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

***ไม่ผ่านเกณฑ*์** 

 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงา น
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

***ไม่ผ่านเกณฑ*์** 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 3 ข้อ 3.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน  หรือภาครัฐ  หรือ
ภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน 
              วิทยาลัย ฯ โดย  คณะกรรมการศูนย์ศึกษา ฯ โครงการ
ปริญญาตรี มีเป้าหมายของการจัดบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย และให้การจัดบริการวิชาการสู่สังคมเป็น
ในลักษณะแบบต่อเน่ือง จึงได้ด าเนินการส ารวจความต้องการการ
จัดบริการวิชาการสู่สังคมทั้งภายในและภายนอก ดังน้ี 
                   1. ส ารวจ ภายใน ความต้องการการจัดบริการ
วิชาการสู่สังคม ภายใต้โครงการ “ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา         สห
วิทยาการ ” ภาคการศึกษาที่ 1/2554 จากหัวหน้าสาขา 4  วิชา
สาขาเอก คือ  
                     1) สหวิทยาการจีนศึกษา  
                     2) สหวิทยการการจัดการทรัพยากรทางสังคม 
                         และวัฒนธรรม  
                      3) สหวิทยาการการจัดการท่องเที่ยวและบริการ  
                     4) สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงศึกษา 
                  2. ส ารวจภายนอก  “โครงการส ารวจปั ญหาความ
ต้องการของประชาชนในจังหวัดล าปางต่อการบริการวิชาการแก่
สังคมของโครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณทิตสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยฯ มธ.ศูนย์ล าปาง ” เพื่อก าหนดทิศทางและ
จัดท าแผนการบริการทางวิชาการ โดยจัดเวทีระดมความคิดเห็น
เพื่อสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนจังหวัดล าปาง 

1.1 แบบส ารวจความต้องการการ
จัดบริการวิชาการสู่สังคม ภายใต้
โครงการ “ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา        
สหวิทยาการ” ภาคการศึกษาที่ 1/2554 

1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม 
โครงการปริญญาตรี คร้ังที่ 4/2554 (26 
ก .ค .54)  วาระ 3.1 แบบส าร วจความ
ต้องการการจัดบริการวิชาการสู่สังคม 
ภายใต้โครงการ “ธรรมศาสตร์ตลาด
วิชาสหวิทยาการ ” ภาคการศึกษาที่ 
1/2554) 

1.3 โครงการส ารวจปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในจังหวัดล าปางต่อการ
บริการวิชาการแก่สังคมของโครงการ
ปริญญาตรี วิทยาลัยฯ มธ. ศูนย์ล าปาง 

1.4 สรุปผลโครงการส า รวจปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในจังหวัดล าปาง
ต่อการบริการวิชาการแก่สังคมของ
โครงการปริญญาตรี วิทยาลัยฯ มธ. ศูนย์
ล าปาง 
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2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน  หรือภาครัฐ  
หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
              คณะกรรมการศูนย์ศึกษา ฯ โครงการปริญญาตรี   ได้มี
การร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 
10 ล าปาง โดยได้ด าเนินการจัดงานบริการวิชาการสู่สังคมในภาค
การศึกษาที่ 2/2554 โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษค าต่อค าต่อ
ค าเพื่อการท างานระดับ 1 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน พนักงานสถานประกอบกิจการรมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ
พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษในการท างานและเพื่อสร้างกระบวนการการ
มีส่วนร่วมจากหน่วยงาน องค์กร และชุมชนในจังหวัดล าปาง ทั้งน้ี 
คณะกรรมการศูนย์ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  ยังได้
จัดการโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ ภาคการศึกษา
ที่ 1/2554 การอบรมเชิงปฎิบัติการ “มัคคุเทศก์ยุวชนล าปาง” โดย
ผู้เข้าอบรมเป็นเยาวชนและครูผู้ดูแลนักเรียนในท้องถิ่นจังหวัด
ล าปาง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เรียนรู้กระบวนการเทคนิคและวิธีการน าเสนอข้อมูล
เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อันส่งผลให้การบริการวิชาการสู่สังคม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

2.1 โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษค า
ต่อค าต่อค าเพื่อการท างานระดับ 1 

2.2 หนังสือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 10 ล าปาง ที่ ศธ . 0406.10/4725 
(16 ธ.ค.54) เร่ือง ขอความอนุเคราะห์
วิทยากรฝึกอบรม 

2.3 โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสห
วิทยาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2554 การ
อบรมเชิงปฎิบัติการ “มัคคุเทศก์ยุวชน
ล าปาง”  

2.4 เอกสารประกอบการบรรยายการ
อบรมเชิงปฎิบัติการ “มัคคุเทศก์ยุวชน
ล าปาง”  

2.5 แบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรม
เชิงปฎิบัติการ “มัคคุเทศก์ยุวชนล าปาง”  

 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม 
            ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ มีการประเมินผลในด้าน
ประโยชน์ของการให้บริการการทางวิชาการต่อสังคม เช่น โครงการ
ธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ ภาคการศึกษา 1/2554 จ านวน 
5 โครงการ  มีการประเมินผลและได้ข้อสรุปในประเด็นด้านการ
ประเมินประโยชน์ พบว่า  
                1. โครงการเสวนาวิชาการการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้
กรอบประชาคมอาเซียน (AEC) มีการประเมินผลประโยชน์ คือ 
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการบรร ยาย
น าไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในด้านการค้าและการลงทุน 
โดยจะเห็นได้ว่า  กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มของสมาชิก
หอการค้าจังหวัดล าปางที่มีความจ าเป็นที่ต้องการข้อมูลเก่ียวกับ 
AEC ซ่ึงเป็นประโยชน์อันมากต่อกลุ่มผู้ประกอบการ 

3.1 สรุปแบบประเมินผล การบริการ
วิชาการ โครงการธรรมศาสตร์ตลาด
วิชาสหวิทยาการ ภาคการศึกษาที่ 
1/2554  

3.2 แบบประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริกา รทางวิชาการ
ต่อสังคมโครงการปริญญาตรี 

3.3 สรุปแบบประเมินโครงการต่าง ๆ              
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
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             2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคคลทั่วไป มีการ
ประเมินผลประโยชน์ คือ ผู้เข้าร่วมการอบรมซ่ึงเป็นบุคลากรใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักศึกษาของวิทยาลัยสห
วิทยาการ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมน าไปพัฒนาความรู้
ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อและยังน าความรู้
พื้นฐานด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการอ่าน การ
เขียน และการสื่อสารในทักษะอ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              3. โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อบุคคลทั่วไป มีการ
ประเมินผลประโยชน์ คือ ผู้เข้าร่วมการอบรมน าความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันได้ ซ่ึงบุคลากรของภาครัฐและสถาบันการศึกษาได้ให้
ความสนใจในการอบรมภาษาจีนอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
              4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก์ยุวชนล าปาง ” 
มีการประเมินผลประโยชน์ คือ  ผู้เข้าร่วมโครงการซ่ึงเป็นกลุ่ม
เยาวชนและนักเรียนในท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ได้น าความรู้ที่ได้จาก
การเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาเยาวชนให้มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด 
กล้าท า และยังได้เพิ่มทักษะด้านกระบวนการ เทคนิค และวิธีการ
น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว เน่ืองจากจังหวัดล าปางได้มี
แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวท่ีส าคัญหลายที่ท าให้เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการมีจิตส านึกช่วยรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป 
               5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังของละอ่อนกับการ
ก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ ” มีการประเมินผล
ประโยชน์ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนในชุมชน
บ้านเสด็จและชุมชนใกล้เคียง และนักศึกษาโครงการ ปริญญาตรี  
(สาขาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม ) มี
ความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการทรัพยากรทางสังคมและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น ท าให้เกิดส านึกรักและหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และน าแนวทางในการใช้ความรู้ไป
พัฒนาให้เกิดความเข็มแข็งในชุมชน                
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ  3 ไปพัฒนาระบบและกลไก  
หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ     *** ไม่ผ่านเกณฑ์***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่ บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

              คณะกรรมการศูนย์ศึกษา ฯ โครงการปริญญาตรี ได้
พัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบการ
เผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ซ่ึงได้จากการถอดเทปการบรรยายโครงการ
เสวนาวิชาการการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบประชาคม อาเซียน
(AEC)  และเอกสารประกอบการบรรยายพร้อมภาพบรรยากาศการ
จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ  “มหาวิทยาลัยไทย สู่
ประชาคมอาเซียน”  ผ่านเว็บไซต ์www.cislampang.com  
 

5.1 เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการใน หัวข้อ  
“มหาวิทยาลัยไทย สู่ประชาคมอาเซียน ” 
ภายใต้ศูนย์ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง วิทยาลัยสหวิทยาการ 

5.2 ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมสัมมนา
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ  
“มหาวิทยาลัยไทย สู่ประชาคมอาเซียน ” 
ภายใต้ศูนย์ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง วิ ทยาลัยสหวิทยาการ  ผ่าน
เว็บไซต์ www.cislampang.com 

5.3 เอกสารประกอบการบรรยาย
โครง การ สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ  
“มหาวิทยาลัยไทย สู่ประชาคมอาเซียน ” 
ผ่านเว็บไซต์ www.cislampang.com 

5.4 ข้อมูลถอดเทป โครงการเสวนา
วิชาการการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบ
ประชาคมอาเซียน(AEC) 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ  5  บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5  บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 4 ข้อ 4  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

http://www.cislampang.com/
http://www.cislampang.com/
http://www.cislampang.com/
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ.8 : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
การสอนและการวิจัย 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้: ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน : 
โดยแปลงร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัยต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัยต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 
4.1 ค านวณค่าร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและการวิจัยต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

6 
X 100 = 54.55 

11 

4.2  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ = 

54.55 
X 5 = 5.00 

30 

5. ผลการด าเนินงาน :  

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

             ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการน าความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย จ านวน 6 โครงการ จากกิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งสิ้น 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.55 โดยเป็นโครงการ
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน คือ 

- โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ  “มหาวิทยาลัย
ไทย สู่ประชาคมอาเซียน” ภายใต้ศูนย์ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง วิทยาลัยสหวิทยาการ   เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนรายวิชา สส.312 เอเชียในบริบทโลก 

- โครงการสัมมนาวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 1-2/2554 ใน
หัวช้อเร่ือง “การเมืองในชุมชน ”และ“ท้องถิ่นและประเทศเพื่อน
บ้านในยุคโลกาภาวัตน์”เป็นการน าเสนอผลงาน และประโยชน์ต่อ

1.แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ .8 ที่ 8-1 
และ 8-2 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
โครงการปริญญาเอก คร้ังที่ 2/2554 
(วาระเร่ืองแผนการจัดโครงการบริการ
วิชาการ) 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

การพัฒนาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในวิชา สห.900 วิทยานิพนธ์ 
          ส่วนโครงการที่สนับสนุนการท าวิจัย คือ  
           - โครงการเร่ือง “ท าอย่างไรให้บทความวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ” และ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
ทักษะการวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก  ส่วนโครงการเสวนา
วิชาการการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน (AEC) 
ซ่ึงเป็นโครงการเดียวท่ีมีการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

            ดังน้ัน มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 4 โครงการ
และการเรียนการสอนและวิจัย 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.55
ซ่ึง เม่ือเทียบ 5 คะแนนเต็ม เป็นร้อยละ 30 จะคิดเป็นคะแ นน
ประเมินจากผลด าเนินงานเท่ากับ 5 ซ่ึงบรรลุเป้าหมาย        

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 24 ร้อยละ 6.90 1.15 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 24 ร้อยละ 54.55 5 บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 24 ร้อยละ 54.55 5 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ.9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้: ผลผลิต 

3. เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัตไิด้  

1 ข้อ 

ปฏิบัตไิด้  

2 ข้อ 

ปฏิบัตไิด้  

3 ข้อ 

ปฏิบัตไิด้  

4 ข้อ 

ปฏิบัตไิด้  

5 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
             

 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

            วิทยาลัยฯ โดยโครงการปริญญาตรีได้มีการจัดท าสรุป
ตัวบ่งชี้ของแผนงานการบริการวิชาการแก่สังคม คือ ประเมินการ
ด าเนินงานของโครงการทั้งหม ด การเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 

2.1 สรุปการประเมินโครงการธรรมศาสตร์
ตลาดวิชาสหวิทยาการ ภาค 1/54 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อย  

2.2 สรุปการประเมินโครงการธรรมศาสตร์
ตลาดวิชาสหวิทยาการ ภาค 1/54 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการพลังของละอ่อนกับการ
ก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์ 

2.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อย  

2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพลังของละอ่อนกับการ
ก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์ 

2.5 เอกสารสรุปตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
แผนบริการวิชาการแก่ สังคม โครงการ
ธรรมศาสตร์ตลาดวิชาสหวิทยาการ 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

            การจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยล าปางได้รับความสนใจ
จากโรงเรียนในจังหวัดล าปาง โดยส่งตัวแทนคือ ครู นักเรียน ซ่ึงบุ

3.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อย  

3.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพลังของละอ่อนกับการ
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

คลเหล่าน้ีล้วนเป็นตัวแทนกิจกรรม /ชมรมมัคคุเทศก์น้อยประจ า
โรงเรียนหรือประจ าชุมชนเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซ่ึง
ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสาร
และเพิ่มทักษะด้านกระบวนการเทคนิค และวิธีการน าเสนอ
ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
             ส่วนการจัดโครงการพลังละอ่อนกับการก่อร่างสร้าง
พิพิธภัณฑ์น้ันในอนาคต สามารถสร้างแกนน าที่เป็นเยาวชนที่เข้า
อบรมอย่างต่อเน่ืองได้ โดยมีการจัดท าโครงการเพื่อต่อยอดการ
ท างานในพื้นที่ดังกล่าว 

ก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์ 

3.3 สรุปการประเมินโครงการธรรมศาสตร์
ตลาดวิชาสหวิทยาการ ภาค 1/54 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อย 

3.4 สรุปการประเมินโครงการธรรมศาสตร์
ตลาดวิชาสหวิ ทยาการ ภาค 1/54การ
อบรมเชิงปฏิบัติการพลังของละอ่อนกับการ
ก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์ 

 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองค์กร 

              วิทยาลัยฯ โดยโครงการปริญญาตรี ที่ได้ ด าเนินการ
โครงการพลังละอ่อนกับการก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์ ซ่ึง มีการ
เชื่อมโยงการท ากิจกรรมเข้ากับกระบวนการขับเคลื่อนของ
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดเสด็จท่ีมีการด าเนินอยู่ก่อนหน้า โดยให้พลัง
แกนน าเยาวชนเข้าไปเสริมทั้งในแง่ของการเรียนรู้วัตถุโบราณใน
พิพิธภัณฑ์ การเป็นมัคคุเทศก์แนะน าสิ่ งของ และสถานที่ส าคัญ
ในวัดซ่ึงเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ 

 

4.1 สรุปการประเมินโครงการธรรมศาสตร์
ตลาดวิชาสหวิทยาการ ภาค 1/54 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการพลังของละอ่อนกับการ
ก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์ 
 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
              ผลจากการด าเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพลัง
ของละอ่อนกับการก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์ ท าให้เห็นว่า เยาวชน
สามารถที่จะเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมในชุมชนได้  ก็คือ 
พิพิธภัณฑ์บ้านเสด็จ โดยที่เยาวชนสามารถที่จะเรียนรู้ในการที่
จัดการสังคมและวัฒนธรรมที่อยู่เดิมมาจัดการให้สิ่งเหล่าน้ีคงอยู่ 
โดยที่ให้เยาวชนมีจิตส านึกรักในท้องถิ่นของตัวเอง เช่น กิจกรรม
การวาดภาพสิ่งของที่เก่าแก่อยู่ในวัด ท าให้เขาเห็นถึงคุณค่าของ
สิ่งของเหล่าน้ัน รวมไปถึงการเข้าหาผู้สูงอายุหรือปราชญ์ชาวบ้าน
ที่มีความรู้แบบเดิมๆในการประกอบอาชีพและ การด ารงชีวิตใน
ชุมชน ทั้งน้ีอาจท าให้เยาวชนเกิดความรักในชุมชน การหวงแหน

5.1 สรุปการประเมินโครงการธรรมศาสตร์
ตลาดวิชาสหวิทยาการ ภาค 1/54 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการพลังของละอ่อนกับการ
ก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ในสิ่งที่ชุมชนมีมากขึ้นกว่าเดิม ยกตัวอย่าง จากการสัมภาษณ์
เด็กหญิง ศศิญา สมาเกตุ นักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จ ที่กล่าวว่า 
“จากการที่หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมกับพวกพี่ๆ ธรรมศาสตร์ ท าให้
หนูได้เห็นถึ งความส าคัญของวัดที่อยู่ในชุมชน เพราะวัดมีของ
เก่าแก่มากมายที่ไม่เคยเห็นมาก่อน จึงอยากที่จะเก็บและรักษา
มันไว้ให้อยู่กับวัดและชุมชนต่อไป ”  และ เด็กหญิงธันยชนก 
เมืองรอด กล่าวว่า “หนูท ากิจกรรมที่ให้วาดรูปสิ่งของที่เก่ าแก่
ที่สุดในวัด หนูเลือกวาดรูป “กวักข้าว ” เพราะหนูไม่เคยเจอมา
ก่อน หนูเพิ่งรู้ตอนน้ันว่ามันเป็นกวักข้าว (ที่พักข้าวร้อนก่อนที่จะ
น าไปใส่กล่องข้าว) ดังน้ันหนูจึงเลือกวาดภาพน้ันลงไป”  
 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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1. อัตลักษณ์ 5.1.1  : ร้อยละของโครงการการบริการวิชาการที่สะท้อนตัวตนของหลักสูตรสู่ชุมชน 
                                ต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

2. ชนิดของตัวบ่งชี:้ ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละร้อยละของโครงการบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการสู่ชุมชนต่อจ านวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด เป็นคะแนนระหว่าง  0-5 
 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการสู่ชุมชนต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5  = ร้อยละ 80  

4. แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ 

 4.1 ค านวณค่าร้อยละโครงการบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการสู่ชุมชนต่อจ านวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 
 

5 
X 100 = 45.45 

11 

 
4.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 คะแนนที่ได้ = 

 

 
    5. ผลการด าเนินงาน :  

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

             ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ ศูนย์ศึกษาฯ โครงการ
ปริญญาตรี ได้ด าเนินโครงการบริ การวิชาการเชิงสหวิทยาการสู่
ชุมชน จ านวน 5 โครงการ จากจ านวนโครงการบริการวิชาทั้งหมด 
11 โครงการ ได้แก่  
      1. โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อบุคคลทั่วไป  
      2. โครงการเสวนาวิชาการการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบ
ประชาคมอาเซียน (AEC)  
      3. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยไทย สู่
ประชาคมอาเซียน ” ภายใต้ศูนย์ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่ม

แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ สมศ 8-2 
 

45.45 
X 5 = 2.84 

80 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

แม่น้ าโขง วิทยาลัยสหวิทยาการ       
      4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังละอ่อนกับการก่อร่างสร้าง
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ” และ  
      5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก์ยุวชนล าปาง” 
คิดเป็นร้อยละ 45.45  และเม่ือเทียบ 5 คะแนนเต็ม เป็นร้อยละ 80 
คิดเป็นคะแนนประเมินได้ 2.84 คะแนน ซ่ึงไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

N/A N/A N/A N/A 

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 64 ร้อยละ 45.45 2.84  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 64 ร้อยละ 45.45 2.84  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ตัวบ่งชี ้สกอ. 6.1  : ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน :  มีผลการด าเนินงาน 3 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

            วิทยาลัยฯ  ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ  โดยโครงการ
ปริญญาตรีจะก าหนดให้สอดคล้องตามพันธกิจและมีแผนระยะยาว
และระยะสั้นประจ าปี รวมถึงแผนงบประมาณ เพื่อการสนับสนุนจัด
โครงการ โดย ให้ มีระบบและ กลไกควบคุมดูแลจาก การแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม ท าหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม แนวคิดในการด ารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดประชาธิปไตยและจริยธรรม โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติทุกปี 

1.1 บันทึกข้อความ ที่ ศธ .0516 .46 / 
วันที่ 22 พ.ค. 2550 เร่ือง แผ นปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี พ.ศ. 2550-2554 

1.2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 

1.3 . ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 
99/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
วิทยาลัยสหวิทยาการ 

1.4. งบประมาณ ประจ าปี 2554 -2555 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวั ฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
              วิทยาลัยฯ โดยโครงการ ปริญญาตรี มีการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าถึง
ทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรม  ประยุกต์ความรู้ จากการเรียน
ในชั้นเรียนมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  กิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ
จัดท านิทรรศการเคร่ืองนุ่งห่มเคร่ืองแต่งกายพื้นเมือง จังหวัดล าปาง   
โดยทางโครงการได้จัด กิจกรรมการศึกษานอกสถาน  ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น รายวิชา สส.
344 การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 
           

2.1.เค้าโครงการสอน  วิชา สส .344 การ
จัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 

2 . 2 . โครงการจัดท านิทรรศการ
เคร่ืองนุ่งห่มเคร่ืองแต่งกายพื้นเมือง 
จังหวัดล าปาง 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

3.มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
             วิทยาลัย ฯ โดยโครงกา รปริญญาตรี  ได้มีการจัดแสดง
นิทรรศการ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง และ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง เพื่อให้นักศึกษา และ
บุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมและน าความรู้ที่ได้รับจากการจัด
นิทรรศการไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน  

3.1.รูปภาพการจัดนิทรรศการ ณ วัดพระ
เจดีย์ซาวหลัง  

3 .2 . รูปภาพการจัดนิทรรศการ ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

                  *** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

 

5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
                           *** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

 

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ  4 ข้อ  4 บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้สมศ.10 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม 

2. ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้
 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได ้
5 ข้อ 

 
4.ผลการด าเนินงาน : มีการด าเนินงาน 3 ข้อ   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
               
 

 

2.บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
               วิทยาลัยฯ โครงการปริญญาตรี มีการด าเนินงาน
ตามแผนงานคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
วิทยาลัยสหวิทยาการ โดยกิจกรรมมีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
แผนประจ าปีดังกล่าว ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

2.1.แผนงานคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม วิทยาลัยสหวิทยาการ 

2.2. งบประมาณ ประจ าปี 2554 – 2555 

2.3.โครงการฐานข้อมูลปราชญ์ชุมชน อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

3.มีผลการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเน่ือง 
              วิทยาลัยฯ โครงการปริญญาตรี  มีนโยบายที่จะ
ด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในปี
การศึกษา 2554 ได้มีการจัดโครงการฐานข้อมูลปราชญ์ชุมชน 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ขึ้นเป็นปีแรก และจะมีการจัด
กิจกรรมดังกล่าวต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 

3.1.โครงการฐานข้อมูลปราชญ์ชุมชน อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  

3.2.รายงานการประชุมคณะคณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยสห
วิทยาการ คร้ังที่ 1/2555  

4.เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
          จากการด าเนินโครงการฐานข้อมูลปราชญ์ชุมชน อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง พบว่ามีประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน
ภายใน/ภายนอก ดังต่อไปน้ี 
     1.ท าให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมไป
ประยุกต์และเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
     2.ท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี มากขึ้น 
     3.ท าให้นักศึกษาได้รู้ถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบลง 

4.1.รายงานสรุปโครงการฐานข้อมูลปราชญ์
ชุมชน อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  
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ภาคสนามและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 
     4.เป็นการเผยแพร่และการถ่ายทอดข้อมูลของปราชญ์ที่มี
องค์ความรู้ รวมถึงการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่อาจเกิดขึ้น
ตามความเชื่อต่างๆ ของชาวบ้านในชุมชนน้ันๆ  ให้
บุคคลภายนอก และผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาข้อมูล 
     5.เพื่อให้ชุมชนและสังคมยังคงเป็นชุมชนและสังคมที่มี
ศักยภาพ จนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งได้ 
     6.ท าให้ชาวบ้านหรือผู้คนในชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์
และสืบทอดองค์ความรู้ต่างๆท่ีมีในหมู่บ้านของตนมากขึ้น และ
สามารถท าให้องค์ความรู้เหล่าน้ีอยู่คู่กับชุมชนและสังคมต่อไป 

 

5.ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติและ/หรือนานาชาติ  

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ  1 ข้อ  1  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี ้สมศ.11  : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 

ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่
ดี 
           วิทยาลัย ฯ ได้ให้บุคลกรทุกคนมีส่ วนร่วมในการสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีส าหรับด้านการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยฯ  
จนกระทั่งปัจจุบันที่ถือปฏิบัติมาโดยตลอด  ซ่ึงจะเป็นการประหยัด
พลังงานประเภทเคร่ืองปรับอากาศ ไฟฟ้าและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์และโทรสาร ที่จะติดต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ   
            ส่วน โครงการปริญญาตรี  มีการจัดโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
และเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ และน าความรู้ที่
ได้รับไปปรับปรุงตนเองและองค์กร พร้อมกับการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับองค์กรด้วย 

1.1. บันทึก วิทยาลัยฯ วันที่ 3 พฤษภาคม 
2553 เร่ืองการวางมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน
ของอาคารสถานที่ ทรัพย์สินและระบบ
สาธารณูปโภคฯลฯ ภายในหน่วยงาน   

1.2. มาตรการประหยัดพลังงานของ
วิทยาลัยฯ 

1.3.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็น
มืออาชีพ 

1.4.รูปภาพการจัดโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ  

1.5.ภาพถ่ายการติดป้ายสติ๊กเกอร์รณรงค์
การน ากระดาษกลับมาใช้ใหม่และภาพการ
ประหยัดพลังงานในส านักงาน 

 
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 
             วิทยาลัย ฯ  โดย ทางโครงการ ปริญญาตรี  มีการจัด
โครงการเพื่อปรับปรุงดูแลห้องส านักงาน ห้องพักคณาจารย์ โดยมี
การจัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
          1.โครงการ Big Cleaning Dayเป็นกิจกรรมที่ บุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

2.1. โครงการ Big Cleaning Day 

2.2. โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะใน
ส านักงาน 

2.3.ภาพถ่ายการติดป้ายสติ๊กเกอร์รณรงค์
การน ากระดาษกลับมาใช้ใหม่และภาพการ
ประหยัดพลังงานในส านักงาน 

2.4.ภาพถ่ายการตกแต่งห้องส านักงาน 
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          2. โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในส านักงาน เพื่อมุ่งเน้น
ให้บุคลากรใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
          3.การติดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นการรณรงค์ประหยัดพลังงาน
และเป็นการให้ความส าคัญของการใช้ทรัพยากร 
          4.มีการน าภาพถ่ายของนักศึกษารายวิชา อถ .216 การ
ออกแบบถ่ายภาพและการจัดการภาพ มาตกแต่งเพื่อสร้าง
สุนทรียภาพที่ดีในห้องส านักงานโครงการปริญญาตรี 

โครงการปริญญาตรี 

3.ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
              มหาวิทยาลัย ศูนย์ล าปาง มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบมหาวิทยาลัยโดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย ในมิติทางด้าน
สิงแวดล้อม และสุนทรียรวมถึงการงานของนักศึกษาและบุคลากร  
โดยเน้นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม  นอกจากน้ี แล้วยังมีการ
ตกแต่ง ปรับปรุง และดูแลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความสวยงาม     
 

3.1 ภาพถ่ายภูมิทัศน์ใน มธ.ศูนย์ล าปาง 
 

4. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม 
และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  
             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง มีการจัดพื้นที่ที่
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา โดยโครงการปริญญาตรี ได้ใช้
สถานที่ร่วมกันส าหรับให้นักศึกษาใช้พ้ืนที่น้ัน เป็นศูนย์กลางในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา   

4.1.ภาพถ่ายบริเวณลานกิจกรรมข่วงโดม 

4.2.ภาพถ่ายบริเวณลานโพธ์ิ  

4.3.ภาพถ่ายบริเวณโรงยมิเนเซียม 

4.4. ภาพถ่ายการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

 

5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
             ในปีการศึกษา 2554  วิทยาลยัฯ โดยทางโครงการ
ปริญญาตรี ได้ท าการส ารวจบุคลากรและนักศึกษาที่มีความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
ซ่ึงมีผลสรุปรวมเฉลี่ย 4.16 โดยแยกความพึงพอใจออกเป็นประเด็น
ต่างๆ ดังน้ี 
             - การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดี มีคะแนนประเิมินเฉลี่ย 4.07 
             - สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยอาคารสถานที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะและตกแต่งมีสุนทรีย์ มีคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.10 
             - ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ

5.1.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.2.ผลการประเมินแบบแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.33 
             - การจัดการให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือ
และส่งเสริมใหนั้กศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ มี
คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.12 
 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปทีี่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4  บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5  บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5  บรรลุเป้าหมาย 
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1.อัตลักษณ์ 6.1.1  :  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อ    
                                 จ านวนโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 

3.เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อจ านวน
โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 0-5 
 ร้อยละของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อจ านวนโครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมดก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50  
  
4.สูตรการค านวณ: 

 4.1 ค านวณค่าร้อยละโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อ   จ านวน
โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด   

5 
X 100 = 62.50 

8 
                                                                                                                                    
 4.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 คะแนนที่ได้ =  

62.50 
X 5 = 5.00 

50 
 
 5.ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

           ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ โดยโครงการ
ปริญญาตรีได้ส่งเสริมกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น จ านวน 5 โครงการ จาก
โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 8 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 เม่ือเทียบ 5 คะแนนเต็ม
เป็นร้อยละ 50 จะได้คะแนนประเมินเท่ากับ 5           

 

1.โครงการเดินตามรอยครู เชิดชูเพลงเก่า น้อมเกล้าฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คร้ังที่ 5 

2.โครงการฐานข้อมูลปราชญ์ชุมชน อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

3.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นมืออาชพี 

4.โครงการฟื้นฟูโบราณสถานอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชน หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา 

5.โครงการเข้าร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา คร้ังที่ 12 “เทิดไท้องค์เอกอัครศิลปิน” 

6.โครงการจัดท านิทรรศการ “เคร่ืองนุ่งห่มเคร่ือง
แต่งกายพื้นเมือง จังหวัดล าปาง” 

7.โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day 
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8.โครงการการรณรงค์ลดปริมาณขยะในส านักงาน 

 
6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

N/A N/A N/A N/A 
 
7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 40 ร้อยละ 62.5 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 62.5 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.1: ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

*** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

  

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  และ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์  มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

    ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดก าหนดนโยบาย 
ทบทวนวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ระยะยาวและระยะสั้นที่น าไปสู่
แผนปฏิบัติราชการในแต่ละปี ซ่ึงมีการก าหนดตัวชี้วัดของ
หน่วยงานที่บ่งชี้ถึงคุณภาพการปฏิบัติราชการนอกเหนือจาก
ภายใต้ตัวชี้วัดร่วมของมหาวิทยาลัย  

  นอกจากน้ี ผู้บริหารวิทยาลัยฯยังได้สร้างระบบและ
กลไกในการถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจต่างๆ ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้
รับทราบและเข้าใจร่วมกันถึงพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ รวมถึงมี
การด าเนินการในการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเทียบเท่าที่
ก าหนดเป็น 2 ระดับ โครงการปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 

2.1 เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานของ
คณบดีในวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 

2.3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 

2.4แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยฯ 5 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 -2559 

2.5ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
(ก.พ.ร.) ประจ าปีการศึกษา 2554 

2.6 ผลรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2553 

2.7 หนังสือเชิญประชุมเพื่อถ่ายทอด
เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และแผน ปฏิบัติงาน 
3 ปี พร้อมรายงานผลและ ( ร่าง )แผน
ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 
2553 

2.8 ค าสั่งที่ 85/2554 (12 ก.ย.54)แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
วิทยาลัยฯ และคณะกรรมการระดับ
โครงการ  

2.9 ค าสั่งที่ 41/55แต่งคณะกรรมการ
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ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและ
หน่วยงานเทียบเท่า และขั้นตอนพร้อม
เอกสารประกอบการตรวจประเมิน 

3.ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามที่มอบหมาย  รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
            วิทยาลัยฯมีกลไก 2 กลไก ในการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน ได้แก่ (1) คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ซ่ึงมีการประชุมทุก 6 เดือน เพื่อวางนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานของวิทยาลัย พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงาน
ตามนโยบายของโครงการศึกษาทั้ง 3 โครงกา ร และ (2) 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ ซ่ึงมีการประชุม
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง เพื่อก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามกรอบนโยบายและแผนที่ได้วางไว้ หรือหารือใน
ประเด็นการบริหารของวิทยาลัย ซ่ึงในการประชุมดังกล่าวได้มี
การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามาเสนอข้อ มูล และความคิดเห็น
ด้วย 
            เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารของ
คณาจารย์ วิทยาลัยฯได้มีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้เป็นคณะท างาน
ชุดต่างๆ และในระดับเจ้าหน้า วิทยาลัย โดยโครงการป .ตรี ได้
เปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร
ทุกเดือน  ซ่ึงกลไกดังกล่าวเอ้ือให้เกิดการสื่อสารทางนโยบาย
ระหว่างผู้บริหารกับคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
            นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ผู้บริหารยังมีการประเมินผล
การด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของสถาบัน เช่น การรายงาน
ประเมินตนเองของคณบดีต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  

3.1 หนั งสือเชิญประชุมเพื่อถ่ายทอด
เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และแผน ปฏิบัติงาน 
3 ปี พร้อมรายงานผลและ ( ร่าง )แผน
ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 
2552 

3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 1-7/2555  

3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 1/2555 (20 เม.ย 
55)  

3.4 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เร่ือง 
การประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย 

3.5 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ 

เร่ือง  การติดตามผลการด าเนินงานของ
วิทยาลัย 

3.6 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ  ที่ 
99/2553 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ โครงการศึกษาศิลปศาสตรบั ณฑิต
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 

3.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายการ
นักศึกษา โครงการป.ตรี 

3.8 ค าสั่ง วิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 
51/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์
ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

3.9 ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 
99/2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกา รท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยสห
วิทยาการ 
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3.10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสหวิทยาการ 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ  ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

             คณะกรรมการประจ าโครงการปริญญาตรีสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ และคณะกรรมการประจ าโครงการระดับ
บัณฑิตศึกษา มีการจัดประชุมโครงการศึกษาทั้ง 3 โครงการ โดย
ให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการฯชุดต่างๆ เพื่อการ
ด าเนินงานและให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ต่อคณะกรรมการในการ
ด าเนินงาน 

             นอกจากน้ี วิทยาลัยยังมีการจัดสัมมนาบุคลากรทั้งหมด
ของวิทยาลัยเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ในการท างานของตนเอง สะท้อนปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาแก่ผู้บริหารวิทยาลัยฯ 

    

  

4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบั ติงานพนักงาน
ราชการ ประเภทพิเศษ 

4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อ
ปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น 

4.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน พนักงานเงินรายได้ 
สายสนับสนุนวิชาการ ประเภทชั่วคราว 

4.4 ค าสั่งแต่งตั้งเลขานุการประจ าโครงการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

4.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาโท-เอก 

4.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก
บุคคลให้เป็น พนักงานเงินรายได้ (ประเภท
ชั่วคราว) 

4.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ 

4.8 ค าสั่งที่ 85/2554 (12 ก.ย.54)แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
วิทยาลัยฯ และคณะกรรมการระดับ
โครงการ  

4.9 ค าสั่งที่ 41/55แต่งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและ
หน่วยงานเทียบเท่า 

4.10 ค าสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 51/2554 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ศึก ษาสห
วิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
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4.11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายการ
นักศึกษา 

4.11 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้วยเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของ
วิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ. 2550  

4.12 รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าเดือนของโครงการปริญญาตรี 

4.13 รายงานสรุป /ความคื บหน้าโครงการ
ปริญญาโท 

4.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
โครงการปริญญาเอก 

4.15 รายงานการสัมมนาบุคลากร ที่
วิทยาลัยสหวิทยาการล าปาง 30 พ.ย. 54 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  
เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตาม
ศักยภาพ 
           วิทยาลัยสหวิทยาการมีการใช้เวทีการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุกสัปดาห์เป็นพี้นที่ของการ
ถ่ายทอดความรู้ของคณบดีสู่ผู้บริหารของวิทยาลัย จากน้ัน
ผู้บริหารของแต่ละโครงการศึกษาฯ ก็มีการน าความรู้ดังกล่าว
ถ่ายทอดไปสู่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของแต่ละโครงการศึกษาฯ
ผ่านเวทีการประชุมประจ าเดือน นอกจากน้ีวิทยาลัย โดยคณบดี
ได้สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และความรู้ความสามารถ ซ่ึงมีการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  

5.1 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 

5.2หนังสือเชิญประจ าคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 

5 .3 หนังสือเชิญประชุมประจ าเดือน 
โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสห
วิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาการ 

5.4 แผน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงานในก ากับ มธ. ประจ าปีงบฯ 2554 

5.5 บันทึกข้อความแจ้งเกณฑ์ในการขอเงิน
สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ น าเ สนอ
บทความทางวิชาการ 

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
              วิทยาลัย ฯ มีการประเมินการบริหารงานด้วย
หลักธรรมภิบาลของคณะกรรมการบริหาร โดยประเมินจาก
บุคคลากรของวิทยาลัยฯสายวิชาการและสายสนับสนุน วิชาการ

6.1 เกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน  
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ทุกคน การประเมินมีทั้งหมด 10 ด้านได้แก่ ประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส การ
มีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ นิติธรรม ความเสมอภาค และ
การมุ่งเน้นฉันทามติ              
7. สภาสถา บันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและ
ผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

 

. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี ้สกอ.7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 2 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
            วิทยาลัยฯ โครงการปริญญาตรี มีการจัดการความรู้ 3 
โครงการที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต 2 โครงการ และด้านการ
วิจัย 1 โครงการ  คือ 
               1. ด้านการผลิตบัณฑิต : การจัดการความรู้ ประเด็น
ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขด้านการเรียนการสอนในรายวิชา 
สส.500 ฝึกภาคสนามและภาคนิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2554         
               2. ด้านการผลิตบัณฑิต : การจัดการความรู้  แนว
ทางการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ 
               3. ด้านการวิจัย: การจัดการความรู้ แนวทางการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.1.การจัดการค วามรู้ : ประเด็นปัญหา
และแนวทางในการแก้ไขด้านการเรียน
การสอนในรายวิชา สส .500 ฝึก
ภาคสนามและภาคนิพนธ์ ประจ าปี
การศึกษา 2554  

1.2. .การจัดการความรู้ : แนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติ  

1.3.การจัดการความรู้ : แนวทางการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 โครงการจัดการความรู้ทั้ง 3 โครงการ มีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะท าการพัฒนาความรู้และทักษะการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยไว้ดังน้ี  

 1.ด้านการผลิตบัณฑิต : โครงการจัดการความรู้เร่ือง
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนใน
รายวิชา สส .500 ฝึกภาคสนามและภาคนิพนธ์ ประจ าปี
การศึกษา 2554   กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่จะท าการ
พัฒนาความรู้และทักษะ คือ คณาจารย์ที่สอนรายวิชา สส .500 

2.1.การจัดการความรู้ : ประเด็นปัญหา
และแนวทางในการแก้ไขด้านการเรียน
การสอนในรายวิชา สส.500 ฝึก
ภาคสนามและภาคนิพนธ์ ประจ าปี
การศึกษา 2554  

2.2.การจัดการความรู้ : แนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติ  
2.3.การจัดการความรู้ : แนวทางการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
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ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
2. ด้านการผลิตบัณฑิต : โครงการจัดการความรู้เร่ือง 

แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ 
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รู้/ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
จากภายในและภายนอกสถาบัน ซ่ึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงาน
บริหาร และการจัดการเรียนกา รสอน ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) 
กลุ่มคณาจารย์ที่เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง และกลุ่มผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 2) กลุ่มผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ 
โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้ คือ กลุ่มผู้บริหา ร
มหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง, ผู้บริหารวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์
ประจ า 

3.ด้านการวิจัย: โครงการจัดการความรู้เร่ืองแนวทางการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ได้ก าหนดบุคคลเป้าหมายในการ
พัฒนาความรู้ คือ คณาจารย์ประจ า และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

*** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
                         *** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

 

5.มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันห รือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
(explicit knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง    *** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 
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5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3  ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 2 ข้อ 2 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน) 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2554 
 

 

148     

1. ตัวบ่งชี้ สกอ.7.3 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน :  3 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
          วิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการในแผน
บริหารจัดการ ภายใต้โครงการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารซ่ึงจากเดิมที่มีการวางกรอบการด าเนินงานบริหารจัดการ
ต่างๆ ในระบบสารสนเทศตามแนวทางการใช้ร่วมระบบเดียวกับ
มหาวิทยาลัยโดยสร้างมาตรฐานการให้บริการ สารสนเทศใน
องค์กรที่สามารถรองรับกับภารกิจหลักของวิทยาลัยฯ ในการ
สนับสนุนด าเนินงานที่ครอบคลุม การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริหารจัดการทุกส่วนของแผนงาน ซ่ึงสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

นอกจากน้ี ผู้บริหารมีนโยบายปรับระบบสารสนเทศที่ จะ
ช่วยให้ผู้บริหารมีความสามารถและความคล่องตัวในการบริหาร
องค์กรเพิ่มขึ้น ซ่ึงสามารถมองเห็นรายละเอียดและประสิทธิภาพ
ของการท างานอย่างเป็นระบบภายในองค์กร  จึงได้มีการประชุม
หารือระหว่างคณะกรรมการด าเนินงาน ชุดบริหาร  เพื่อวาง
แนวทางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบ สารสนเทศ เข้ามาใช้
ในกระบวนการวางแผนความต้องการทรัพยากรขององค์กร 
เรียกว่า Enterprise Resource Planning (ERP)  โดยการให้
หน่วยงานสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา (สปข.) 
มาช่วยวิเคราะห์ระบบของวิทยาลัยฯ และน าเสนอ TOR ที่จะ
ปรับปรุงต่อไป           

 
 

1.1.แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 
ในแผนงานบริหารจัดการ 
1.2 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ที่น ากลยุทธ์
ของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2555-2559 
1.3. แผนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร วิทยาลัยฯ ประจ าปี 2554-
2557 
1.4.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน วิทยาลัยฯ 
1.5.รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 3 , 5-6 และ 8 
1.6 บันทึกถึงหน่วยงาน สปข.เร่ือง 
- ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อ
ท าการศึกษาระบบสารสนเทศของ
วิทยาลัยฯ 
- การอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดมาช่วย
ท าการศึกษาระบบสารสนเทศของ
วิทยาลัยฯ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธ
กิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
          การบริหารงานของวิทยาลัยฯ อาศัยระบบที่ใช้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อการบริหารและตัดสินใจตามพันธกิจ โดย
ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เชื่อมโยงหลายส่วนจากงานประกัน
คุณภาพการศึกษา อาทิ ระบบวันลา ระบบการลงทะเบียน การ
ประเมินผลการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบฐานดัชนีการอ้างอิง 
(Citation Index : TCI ,Scopus) ระบบจากส านักงานบริหาร
วิจัยของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เช่น จัดสรรทุนวิจัยจาก
หน่วยงาน สกว.หรือ วช.(nect.go.th) เป็นต้น   

2.1  ตัวอย่างหน้าจอของระบบต่างๆ  

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  

 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 

 

5.มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
          วิทยาลัยฯ ได้เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่าน
ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก มธ .กับกองแผนงานใน
การรายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปี และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

1.ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
(ก.พ.ร.) Kpi 
http://kpi.tu.ac.th/user/login) 
2.ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา CHE OA Online System 
(http://202.44.139.26/) 
 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

 

http://kpi.tu.ac.th/user/login
http://202.44.139.26/
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6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี ้สกอ. 7.4 : ระบบบริหารความเส่ียง 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 3 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง 
โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
สถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
              วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่
พิจารณาและวางแผนการด าเนินงา นด้านต่างๆ ขอ งวิทยาลัย ใน
ด้านแผนปฏิบัติราชการการบริหารการจัดการ งบประมาณและด้าน
แผนความเสี่ยง-ควบคุมภายใน ในการด าเนินงานวางนโยบาย ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบในการบริหารด าเนินงานของวิทยาลัย 
              นอกจากน้ี ในระดับโครงการศึกษาฯ อย่างเช่นโครงการ
ปริญญาตรี มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน   โดยมีผู้อ านวยการโครงการ
ปริญญาตรีเป็นประธานกรรมการ 

1.1 ค าสั่งที่ 84/2554 (12 ก.ย.54)แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานของวิทยาลัย 

1.2.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสห
วิทยาการสังคมศาสตร์  

1.3.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
สหวิทยาการสังคมศาสตร์  

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโครงการปริญญาตรี มีการ
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งหมด 5 ด้านประกอบไปด้วย  

         1.ด้านการผลิตบัณฑิต 
         2.ด้านการวิจัย 
         3.ด้านการบริการวิชาการ 
         4.ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
         5.ด้านการบริหารจัดการ 

2.1 แผน บริหาร ความเสียงวิทยาลัยฯ 
ประจ าปี 2554 

2.2 เอกสารสรุปการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของ
วิทยาลัยฯ ประจ าปี 2554 

2.3.บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการฯ คร้ัง
ที่ 1/2554  

2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงโครงการศึกษาศิลปศา
สตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 
1/2554  
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและ
จัดล าดับความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
             คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง ทั้ง 5 ด้าน พร้อมทั้งจัดล าดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่จะด าเนินการส าหรับปี 
2554 ใน 3 ประเด็นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 

3.1 แผนบริหารความเสียงวิทยาลัยฯ 
ประจ าปี 2554 

3.2 เอกสารสรุปการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของ
วิทยาลัยฯ ประจ าปี 2554  

3 . 3 . เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงการ
ศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์  คร้ังที่ 1/2554 (ตารางที่ 2 
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจากโอกาสที่เกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยง
เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงาน)  

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูงและ
ด าเนินการตามแผน 
                         *** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

 

5. มีการติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  และ
รายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
                         *** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไป
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 3 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. 13 :   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  

2. ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน :  ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนน
เต็ม 5) 

4.  ผลการด าเนินงาน :   

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

*** ยังไม่ถึงรอบการประเมิน 

 

 

 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4 NA NA NA 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4 NA NA NA 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ตัวบ่งชี ้สกอ.8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3.  เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน  6 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน 

ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ ได้ใช้แผนระยะยาว 5 ปี 
(ฉบับ พ .ศ.2550-2554 ) เป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินกับแผน กล
ยุทธ์ความเชื่อมโยงตามประเด็นยุทธ ศาสตร์ระหว่าง แผน มธ .กับ 
วิทยาลัยฯ  โดยมีแผนรายปีที่ใช้ปฏิบัติราชการประจ าปี 2554  
รวมถึงแผนงบประมาณการรายรับ- รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ของแต่ละโครงการระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อน าไปใช้
ในการด าเนินงานบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ 

ดังน้ัน วิทยาลัยฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่
วิเคราะห์พิจารณาทรัพยากรที่มีอยู่ว่าสอดคล้องเป็นไปตามแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินที่ก าหนดไว้หรือไม่   เพื่อจะได้หาแนวทางเชิง
นโยบายส าหรับการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี ของแต่ละโครงการ
ศึกษาฯ จากแหล่งงบประมาณท่ีมาและใช้ไปของเงินในวิทยาลัยฯ  
ทั้งน้ี ในส่วนโครงการปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้ใช้แผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดในด้านแผนระยะสั้นและระยะยาว 
ยึดถือในปฏิบัติในก าหนดแผนงบประมาณและการด าเนินบริหาร
จัดการให้มีทิศทางที่สอดคล้องในการปฏิบัติรวมกัน 

 

1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี(พ.ศ.2550-
2554) 

1.2 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของโครงการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ปี 
พ.ศ. 2550-2554  

1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ มธ. กับ
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยฯ (พ.ศ.2550-2554) 

1.4 แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ  5 ปี พ.ศ.
2550-2554 

1.5 แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2554 

1.6 งบประมาณการรายรับ-รายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงานประจ าปี 2554-2555 

1.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
วิทยาลัย ที่ 106/2553 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2553 

1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ คร้ังที่ 2/2554 (6 พ.ค.54)  
     -วาระ 1 .1 เร่ือง การจัดท าค าขอ
งบประมาณจากรายได้หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2555 
     -วาระ 1.2 รายงานสถานะทางการเงิน 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

(ไตรมาส 2) ประจ าปีการศึกษา 2554 และ 
      -วาระ 4 .1 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณจ ากกองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อ
การศึกษาฯ ปี 2554 (เพิ่มเติม) 

1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ  
      -คร้ังที่ 5/2555 (4 เม.ย.55) วาระที่ 5.1-
5.3 การชี้แจงงบประมาณ 
      -คร้ังที่ 6/2555 (11 เม.ย.55) วาระ 4.1 
การด าเนินงานตามแผนงบประมาณปี 2555 
     

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การ
จัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 

          วิทยาลัยฯ ได้ให้โครงการศึกษา ฯ พิจารณางบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงานประจ าปี 2554 – 2555 โดยผ่านความ
เห็น ชอบจากที่ประชุมของโครงการ  และท้า ยที่สุดน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพิจารณา 

          ที่ประชุมโครงการศึกษา ฯ จะได้รับทราบแผนการ
ด าเนินงานและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทุกไตรมาศ ซ่ึงรวมถึง
ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้นในภาพรวมของวิทยาลัยฯ ซ่ึงจะรายงานให้
ที่ประชุมคณะกรร มการประจ าวิทยาลัย ฯ ทราบ เพื่อเสนอให้กับ
มหาวิทยาลัยต่อไป  

          นอกจากน้ี โครงการฯ ได้มีตั้งเกณฑ์ในการจัดสรรค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการของคณาจารย์ เพื่อให้มีการใช้จ่ายเงินอย่างเสมอภาค
และเป็นไปอย่างยุติธรรม 

 

2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ  
     -คร้ังที่ 1/2554 (12 ม.ค.54) วาระ 1.7 
การจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 
2555 วาระ 1.8 รายงานสถานะการเงิน (ไตร
มาศ 1)ประจ าปี 2554,  วาระ 3.1 ขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษาฯ  ปี 2554 
และวาระ 3.2 ขออนุมัติแก้ไขระเบียบ มธ .ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของ
วิทยาลัยฯ 
   - คร้ังที่ 2/2554 (6พ.ค .54 ) วาระ 1.2 
รายงานสถานะทางการเงิน (ไตรมาส 2) และ
วาระ 4.1 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
จากกองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษาฯ ปี 
2554 (เพิ่มเติม) 
2.2 วาระการประชุ มคณะกรรมการโครงการ
ปริญญาเอก คร้ังที่ 2/2554 (1 มิ.ย.54) วาระ 
1.4 รายงานสถานะการเงินและแผนการใช้เงิน
งบประมาณประจ าปี 2554 

2.3 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

โครงการฯ คร้ังที่ 2/2553  

2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการปริญญาตรี คร้ังที่ 2/2553(4 มี.ค.53)  

2.5 แผนงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงานประจ าปี 2554-2555 

2.6 วาระการประชุมอาจารย์ประจ าเดือนก.พ
54   

2.7 บันทึกข้อความส่งแผนงบประมาณปี 54  

2.8 บันทึกข้อความส่งแผนงบประมาณปี 55  

2.9 เกณฑ์ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 

2.10 เกณฑ์ในการขอเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการน าเสนอบทความทางวิชาการ 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละ
พันธ-กิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
           วิทยาลัยฯ ได้จัด ท า แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2554 โดยได้จัดงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการ/
กิจกรรมต่า งๆท่ีคาดว่าจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จภายใน
ปีงบประมาณ  โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็น พันธกิจหลัก
ของวิทยาลัยฯ เพื่อน าไปสู่การจัดกิจกรรรมให้สอดคล้องกับภาระกิจ
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว้  
               แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 255 4 ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 (จัดระบบบริหารให้ได้มาตรฐานมีศักยภาพเป็นเลิศ) 
ได้ก าหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่เน้นการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  
ในเร่ืองการสนับสนุนบุคลากรให้เพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ที่ตนสนใจ
เพิ่มอีกคนละ 5,000 บาท ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 

3.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 

3.2 แผนงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2554  

3.3 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยง านวิทยาลัยฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2554 

3.4 ตารางรายงานค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
อาจารย์  

3.5 แบบรายงานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ได้รับการพัฒนาความ รู้และทักษะที่ต รงกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจ า ปีงบประมาณ 
2554 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  และรายงาน
ต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
          วิทยาลัยฯ ได้มีระบบและกลไกทางการเงินและ
งบประมาณ ในการด าเนินงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับฝ่ายงาน

4.1 มติคณะกรรมการ /รายงานการประชุม 
ฝ่ายงานวิเคราะห์และจัดท า งบประมาณ กอง
แผนงาน  
4.2 วาระการประชุมคณะกรร มการประจ า
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วิเคราะห์และจัดท างบประมาณ กองแผนงานของมหาวิทยาลัย โดย
การจัดท ารายงานทางการเงินในด้านการจัดท าประมาณการจาก
รายได้หน่วยงาน และงบประมาณแผ่นดินเป็นประจ าทุกปี  ซ่ึง จะ
รายงานแผนงบประมาณท้ังหมดให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ 
พิจารณา  รวมถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละไตรมาศ รายงานเงินล งทุนให้
คณะกรรมการ ฯ ทราบทุกคร้ัง   เพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัย ฯ 
ทราบต่อไป      
                 

วิทยาลัยฯ  

   - คร้ังที่ 2/2553 (4 ต .ค .53 ) วาระ  1.6 
รายงาน  สถานะการเงิน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 
2553  
   - คร้ังที่ 1/2554 (12 ม.ค.54) วาระ 1.7 
การจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 
2555 และวาระ1.8 รายงานสถานะการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ไตรมาศ 1) 
   - คร้ังที่ 2/2554 (6 พ.ค .54 ) วาระ 1.2 
รายงานสถานะทางการเงิน (ไตรมาส 2) 
4.1 รายงานสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 
2554 ไตรมาสที่ 1 -4 

4.2 รายงานการรับ- จ่ายจริง ปีงบประมาณ 
2554 ไตรมาสที่ 1 -4 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันอย่าง
ต่อเน่ือง      

*** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ท าหน้าที่ตรวจ  
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบัน
ก าหนด 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ ควบคุมภายในด้านการบริหารจัดการ ท าหน้าที่ควบคุม 
ดูแล ตรวจสอบการจัดการระบบทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ ได้ก าหนด  

 นอกจากน้ี ยังมี ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้ามา
ตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณตามพันธกิจ
หลักของวิทยาลัยฯ  ซ่ึงวิทยาลัยได้จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ช่วง
ปีงบประมาณ 2553- ปัจจุบัน  โดย วิทยาลั ยฯ จะได้ น าผลการ
ตรวจสอบ จากส านักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
น ามาปรับแก้ไขในระบบ ตาม กลไกให้มีความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ 
      - คร้ังที่ 2/2555 เม่ือวันที่ 14 มีนาคม 
2555 วาระเร่ืองสืบเน่ืองการขออนุมัติ
โคร งการโดยใช้งบกองทุนค่าธรรมเนียม
การศึกษา และ การร่างระเบียบค่าตอบแทน
การจัดท าวารสารสหวิทยาการ 

     - คร้ังที่ 6/2555 วันที่ 11 เมษายน 2555 
วาระ 4.1 การด าเนินงานตามแผนงบประมาณ 
2555 
6.2 บันทึกข้อความ ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน ที่ ศธ .0516 .09 /182  ลงวันที่ 4 
พฤษภาคม 2555 เร่ือง ขอให้จัดเตรียม
เอกสารและสถานที่เพื่อการตรวจสอบ  
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7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 
            คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มีนโยบายในการติดตามการ
ใช้เงินในปีงบป ระมาณ 2554 ในทุกไตรมาส โดยการให้โครงการ
ศึกษาฯ ส่งรายงานการรับ-จ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ 2554 เพื่อ
น าไปวิเคราะห์และวางแผนการใช้เงินในไตรมาสถัดไป และในไตร
มาสที่ 4 จะมีการพิจารณาการใช้เงินประจ าปีงบประมาณ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการตั้งแผนการใช้งบประมาณในปีถัดไป 
               ดังน้ัน ข้อมูลจากผลรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละไตร
มาศตามปีงบประมาณ ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการโครงการศึกษาฯ 
จะต้องน าไปพิจารณา วางแผนเพื่อการตัดสินใจในปีถัดไป ส าหรับ
การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานที่ต้องสอดคล้อง
ตามแผนกลยุทธ์ทาง การเงินของ วิทยาลัยฯ  รวม ทั้งการน าเสนอ
ให้แก่คณบดีและคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยได้เห็นชอบตามแผน
ที่ก าหนดไว ้ 
       

7.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 
7.2 แผนงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงานประจ าปี 2554  
7.3 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงานประจ าปี 2554  
7.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ  
       - คร้ังที่ 1/2554 (12 ม.ค.54) วาระ 1.7 
การจัดท าค าของบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
2555  วาระ 1.8 รายงานสถานะการเงิน ณ .
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ไตรมาศที่ 1) และ
วาระ 3.1 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
จากกองทุนค่าธรรมเนี ยมเพื่อการศึกษาฯ 
ปีงบประมาณ 2554 
       - คร้ังที่ 2/2554 (6 พ.ค.54) วาระ 1.2 
รายงานสถานะทางการเงิน (ไตรมาศที่ 2) 
7.1 รายงานการรับ-จ่ายจริง ปีงบประมาณ 
2554 ไตรมาสที่ 1-4  

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ระดับ 6 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
 



รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)    
               วิทยาลัยสหวิทยาการ  ปีการศึกษา 2554                                                                                                                                                            

                                                                                                                                          
 

 

160 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  
ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

           วิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานที่เป็นชุด
คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยฯ เพื่อท าหน้าที่วางแผนการ
ปฏิบัติงาน ติดตาม และจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามตัว
บง่ชี้ และวิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนาตามแนวทางข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ภายใน  และ ได้จัด
ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ
วิทยาลัย เพื่อรับทราบนโยบายและพันธกิจต่างๆ ที่ให้ปฏิบัติได้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับการจัดท าประกันคุณภา พของวิทยาลัยไป
ในทิศทางเดียวกัน 

            วิทยาลัยฯ จึงมอบหมายและมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับ โครงการศึกษาฯ  ทั้ง
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะโครงการปริญญาตรีได้
จัดการ วางแผนงานและจัดการ ความรู้ ด้านประกันคุณภาพ  
ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบหน้าที่วางแผน  การจัดเก็บข้อมูล  และตรวจสอบใน
การด าเนินงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ซ่ึงจะมีการ
มอบหมายภาระหน้าที่ ในแต่ละ ระดับ โครงการฯ แต่ละ
องค์ประกอบ ตามสายงาน  การจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี 2554 พร้อมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ คอยก ากับ

1.1 ค าสั่ง วิทยาลัยฯ ที่ 84/2554 (12 
ก.ย.54) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
วิทยาลัย 

1.2 ค าสั่ง วิทยาลัยฯ ที่ 85/2554 (12 
ก.ย.54) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพวิทยาลัยฯ และ
คณะกรรมการระดับโครงการ  

1.3 บันทึกข้อความที่ ศธ0516.46/     ว.
186 เร่ืองขอแจ้งการด าเนินการในส่วน
ประกันคุณภาพ ประจ าปี 2554  

1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ  

      - คร้ังที่ 1/2555 (29 ก.พ.55) วาระ 
3.1 การก าหนดเอกลักษณ์และมาตรการ
ส่งเสริม ปีการศึกษา 2554 
     - คร้ังที่ 2/2555 (14 มี.ค.55) วาระ 
3.2 การท าแผนยุทธศาสตร์การชี้น า 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมภายนอก
สถาบัน (สมศ.18.2) 
     - คร้ังที่ 3/2555 (21 มี.ค.55) วาระ 
3.1 การสร้าง Template เพื่ อกรอก
ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์   วาระ 
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ดูแลและตรวจสอบ ในแต่ละองค์ประกอบอีกคร้ัง  ตามคู่มือ  
แนวทางปฏิบัติ และแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้
คุณภาพที่งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยก าหนดไว้  ที่เป็น
หลักฐานในการเขียนร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพ ทั้งน้ี มี
กรอบก าหนดระยะเวลา การนัดประชุมเพื่อหารือ  รายงานความ
คืบหน้า  ท าความเข้าใจ ร่วมกัน  ติดตามรวบรวมข้อมูลและ
เอกสารอ้างอิงที่ใช้ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์  
           จึงท าให้วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดระบบและกลไกที่จะเป็น
เคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบการด าเนินงานด้านคุณภาพ
การศึกษาโดยให้มีการรายงานประ เมินตนเองตั้งแต่ระดับ
หน่วยงานเทียบเท่า ซ่ึงแยกเป็น 2 ระดับ คือ โครงการปริญญาตรี 
และโครงการบัณฑิตศึกษา เพื่อจะได้สะท้อนถึงผลการด าเนินได้
ในระดับหน่วยงานย่อยๆ แล้วน าผลประเมินมาวิเคราะห์ กับ
รวบรวมข้อมูล เพื่อให้โครงการฯ น าผลจากการประเมินคุณภาพ
ไปปรับปรุง/แก้ไขให้มีความชัดเจน ถูกต้อง สอดคล้องตามตัวบ่งชี้ 
รวมถึงการควบคุมและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน ด้าน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
          นอกจากน้ี เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยฯ และในระดับโครงการปริญญาตรี กับ
บัณฑิตศึกษาได้ด า เนินการอย่างต่อเน่ือง จึงจัดสรรงบประมาณ
จากรายได้พิเศษเป็นเงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีงบประมาณ 2554 เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท 
 
 
 

4.1 การสร้างระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยและการจัดการความรู้จาก
งานวิจัย (งาน QA องค์ประกอบ 4) และ
วาระ 4.3 การประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 และ 7 
     - คร้ังที่ 4/2555 (28 มี.ค.55) วาระ 
3.3 การด าเนินงาน QA ตัวบ่งชี้ที่ 17, 
18.1 และ 18.2 
     - คร้ังที่ 5/2555 (4 เม.ย.55) วาระ 
3 . 1 ผลการประชุมเพื่อหารือการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ.3 
     - คร้ังที่ 6/2555 (11 เม.ย.55) วาระ 
5.1 การรายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิ ทยาลัยฯ คร้ังที่ 1/255 5 (20 
เม.ย. 55) วาระ  1.3 ความคืบหน้าเร่ือง
การประก้ันคุณภาพการศึกษา  
1.6 บันทึกโครงการปริญญาตรี ที่ ศธ 
0516.46 (1) /044 (17 ม.ค.55) เร่ือง ขอ
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลองค์ประกอบ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

1.7 แบบ มอบหมายให้โครงการศึกษา
จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามตัว
บ่งชี้ที่ก าหนด 

1 . 8  แผนปรับปรุงคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตนเอง
และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน  

1.9 บันทึกโครงการปริญญาตรี ที่ ศธ 
0516.46 (1)/141 (21 ก.พ.55) เร่ือง 
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คู่มือและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตาม
ตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2554  

1.10 บันทึกโครง การปริญญาตรี ศธ 
0516.46 (1)/200 (13 ม.ค.55) เร่ือง ขอ
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ  Work Shop 
ในการจัดท ารายงานประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2554 คร้ังที่ 
1 และ ศธ  0516.46 (1)/ ว.239  (21 
เม.ย.55) Work Shop คร้ังที่ 2 

1.11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 

1.12 บันทึกข้อความ เร่ือง ค าสั่งแต่งตั้ง
และเรียนเชิญคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหน่วยงานเทียบเ ท่า 
(โครงการปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) 

1.13 รายงานการประเมินตน เองระดับ
โครงการปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปี 2554 

2. มีการก าหนดนโยบาย  และให้ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

คณบดีวิทยาลัย ได้จัดท า เป้าหมายและ แผน การ
ปฏิบัติงาน ในวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ซ่ึงสอ ดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2555 -
2559  ซ่ึงครอบคุล มพันธกิจหลักของวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน คือ 
ด้านท านุบ ารุงสังคม ด้านวิจัย ด้านการจัดการศึกษา ด้าน
บริการวิชาการ ด้านบริหาร   

ซ่ึงแผนการปฏิบัติงานข้างต้นคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยได้ให้ความเห็ นชอบ  โดย พิจาร ณาการด าเนินการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาของวิทยาลัย ประจ าปี 2554 รวมถึง
คณะกรรมการ  และ การเห็นชอบให้โครงการศึกษา ฯ

2.1 เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานของ
คณบดีวิทยาลัยฯ วาระการด ารงต าแหน่ง 
3 ปี (ก.ย. 2553 - ส.ค.2556) 

2.2 แผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 – 2559  

2.3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554  

2.4 บันทึกวิทยาลัยฯ ศธ 0516.46/1037 
(28 ธ.ค.53)  เร่ือง ขอเชิญประชุมเพื่อ
ถ่ายทอดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงาน 3 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2554-2556)   

2.5 บันทึกวิทยาลัย ฯ ศธ 0516.46/114 
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ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอ งแบ่งเป็น 2 ระดับ 
คือ ระดับ ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง   

ส าหรับโครงการปริญญาตรี ผู้บริหารให้ความส าคัญ และ
สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมในการ
ประเมินคุณภาพภายใน และเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ในการเป็น
ผู้ประเมินคุณภาพภายในที่คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อน า
ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรม/สัมมนามาประยุกต์ปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการปริญญาตรี และวิทยาลัยฯ 

 

(3 ก.พ.54)  เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมเชิง
ปฏิบัติการ QA จากนโยบายสู่การปฏิบัติ     

2.6 ค าสั่งที่ 85/2554 (12 ก.ย.54)แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
วิทยาลัยฯ และคณะกรรมการระดับ
โครงการ  

2.7 ค าสั่ง ที่ 41/55แต่งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
และหน่วยงานเทียบเท่า และขั้นตอน
พร้อมเอกสารประกอบการตรวจประเมิน 

2.8 บันทึก วิทยาลัยฯ  ที่ศธ .0516 .46/   
ว.186 (15 มี.ค .55 )เร่ือง ขอแจ้งการ
ด าเนินการในส่วนประกันคุณภาพ
ประจ าปีการศึกษา 54 

2.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ  

      - คร้ังที่ 1/2555 (29 ก.พ.55) วาระ 
3.1 การก าหนดเอกลักษณ์และมาตรการ
ส่งเสริม ปีการศึกษา 2554 
     - คร้ังที่ 2/2555 (14 มี.ค.55) วาระ 
3.2 กา รท าแผนยุทธศาสตร์การชี้น า 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมภายนอก
สถาบัน (สมศ.18.2) 
     - คร้ังที่ 3/2555 (21 มี.ค.55) วาระ 
3.1 การสร้าง Template  เพื่อกรอก
ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์   วาระ 
4.1 การสร้างระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยและการจัดการความรู้จาก
งานวิจัย (งาน QA องค์ประกอบ 4) และ
วาระ 4.3 การประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1และ 7 
     - คร้ังที่ 4/2555 (28 มี.ค.55) วาระ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
3.3 การด าเนินงาน QA ตัวบ่งชี้ที่ 17, 
18.1 และ 18.2 
     - คร้ังที่ 5/2555 (4 เม.ย.55) วาระ 
3 .1 ผลการประชุมเพื่อหารือการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ.3 
     - คร้ังที่ 6/2555 (11 เม.ย.55) วาระ 
5.1 การรายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

2.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 1/2555 (20 
เม.ย. 55) วาระ  1.3 ความคืบหน้าเร่ือง
การประกันคุณภาพการศึกษา  

2 . 1 1  รายงานสรุปการสนับสนุน
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ร่วมสัมมนาและฝึกอบรมในการประเมิน
คุณภาพภายในและเข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์ในการเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 
(อ.วิไลลักษณ์ อยู่ส ำรำญ , อ.ดร.ถิรวรรณ 
นิพฏิฐกลุ, นางสาว     วลิตพร  จิโนทา)  

2.12 บันทึกเชิญอาจารย์เข้าร่ วมเป็น
กรรมการตรวจการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

2.13 บันทึก ศธ .0516 .58/ว.015 (15 
มี.ค.55) เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเขียน
รายงานประเมินตนเองและการจัดเก็บ
เอกสารอ้างอิงตัวบ่งชี้  

2.14 บันทึก วิทยาลัยฯ ศธ .0516.46/ว.
186 (15 มี .ค .55 ) เร่ื อง ขอแจ้งการ
ด าเนินการในส่วนประกันคุณภาพ
ประจ าปีการศึกษา 2554 
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3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

         วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ในคู่มือ
และแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดท ารายการการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี 2554 ซ่ึงสอดคล้องกับตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายในของส านักงานอุดมศึกษา (สกอ.) ตัว
บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .) ตัวบ่งชี้เฉพาะของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวบ่งชี้สะท้อน      อัตลักษณ์ของ
หน่วยงานอีก 3 ตัวบ่งชี้ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ รวม 46 ตัวบ่งชี้   
          ซ่ึงวิทยาลัย ฯ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้สะท้อน อัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1. มีการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ 
            2. โครงการการบริการวิชาการที่สะท้อนตัวตนของ
หลักสูตรสู่ชุมชนต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
            3 . โครงการ / กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นต่อจ านวนโครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 
           นอกจากน้ี วิทยาลัยฯ ยังก าหนดเอกลักษณ์มาตรการ
ส่งเสริมที่เก่ียวข้องกับ สมศ .17, 18 .1 และ 18 .2 ส าหรับปี
การศึกษา 2554 โดยจะด าเนินการ สมศ.17 และ สมศ.18.2 ที่ใช้
เฉพาะหน่วยงาน ส่วนตัวบ่งชี้ สมศ .18.1 จะใช้ตามมาตรการ
ส่งเสริมเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย (การชี้น าป้องกันหรือแก้ปัญหา
ของสังคมภายในมธ.ที่มุ่งพัฒนาไปสู่ Green Campus) 
 
 

3.1 รายงานการประชุมคณะกรรม การ
บริหารวิทยาลัยฯ  
      - คร้ังที่ 1/2555 (29 ก.พ.55) วาระ 
3.1 การก าหนดเอกลักษณ์และมาตรการ
ส่งเสริม ปีการศึกษา 2554 
     - คร้ังที่ 2/2555 (14 มี.ค.55) วาระ 
3.2 การท าแผนยุทธศาสตร์การชี้น า 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมภายนอก
สถาบัน (สมศ.18.2) 
     - คร้ังที่ 3/2555 (21 มี.ค.55) วาระ 
3.1 การสร้าง Template เพื่อกรอก
ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์   วาระ 
4.1 การสร้างระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยและการจัดการความรู้จาก
งานวิจัย (งาน QA องค์ประกอบ 4) และ
วาระ 4.3 การประกันคุณภาพ 

3.2 บันทึกที่ ศธ .0516 .06/ว.1419 (18 
ส.ค.54)จากฝ่ายวิชาการ เร่ือง  ตัวบ่งชี้
สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ /ส านัก /
สถาบัน ปีการศึกษา 2554  

3.3.บันทึก ที่ ศธ .0516 .46 /032 (18 
มกราคม 55)เร่ือง ขอความเห็นชอบการ
ก าหนดตัวบ่งชี้สะท้อนเอกลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ ประจ าปี 2554  

3.4 บันทึก ที่ ศธ.0516.06/ ว. 271 (10 
ก.พ .55 ) เร่ื อง การก าหนดเอกลักษณ์ 
มาตรการส่งเสริม ปีการศึกษา 2554  

3.5 บันทึก วิทยาลัยฯ ศธ .0516 .46/- 
(14 ก.ย.54) เร่ืองขอข้อมูลเพิ่มเติมและ
ค าอธิบายความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้กับ
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน (ทุกโครงการ
ศึกษาฯ) 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
3.6 ตาราง เปรียบเทียบตัวบ่งชี้สะท้อน
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ข องวิทยาลัยฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย  
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE 
QA Online และ  
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

*** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
                          *** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ          

          วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีการรายงานประเมินตนเอง
ตั้งแต่ระดับหน่วยงานเทียบเท่า ซ่ึงแยกเป็น 2 ระดับ คือ 
โครงการปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ คุณภาพในบริบทของการบริหารการจัดการ โดยให้แต่ละ
โครงการฯ น าส่งข้อมูล ที่เก่ียวข้อง ทั้ง 9 องค์ประกอบ และ
รายงานผลการ ด าเนินงาน ทุกเดือน ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2554-2555 ต่อส านักงานเลขาฯ  เพื่อจะได้
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลรายงานการด าเนินงานตาม
รอบระยะเวลาทั้งงานด้านประกันคุณภาพและผลการปฏิบัติ
ราชการ (ก.พ.ร.) ให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป  ทั้งน้ี การจัดเก็บจะ
ท าให้เกิดระบบ ฐานข้อมูล ซ่ึงเป็นการสนับสนุนงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา อันท าให้เกิดระบบและกลไกที่เชื่อมโยงต่อการ
ด าเนินงานทั้ง 9 องค์ประกอบ อีกทั้งสามารถ ประเมิน และ

6.1 เว็บไซต์ของวิทยาลัยสหวิทยาการ 
(www.ci.tu.ac.th) 
6.2 เว็บไซต์ของโครงการปริญญาตรี 
(www.cislampang.com) 
6.3 ฐานข้อมูลของ  มธ .( การรายงาน
ประเมินตนเองและการตรวจประเมินระดับ
คณะ) 
6.4 ฐานข้อมูล ก .พ.ร งบประมาณปี 
2555 
6 .5 รายงานประเมินตนเองระดับ
โครงการปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
(หน่วยงานเทียบเท่า) 
6.6 การรายงานในระบบ CHE QA 
Online ของ สกอ. 
 

http://www.ci.tu.ac.th/


 รายงานการประเมินตนเอง  (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน) 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ตรวจสอบจ านวนของข้อมูลที่รายงาน/เอกสารที่ใช้อ้างอิงตามตัว
บ่งชี้ ในแต่ละรอบระยะที่แตกต่างกัน  ทั้งยังสะท้อนให้เห็น แผน
ปรับป รุงต่อ แนวทาง การปฏิบัติ งานแต่ละส่วนที่เป็น ไปตาม
องค์ประกอบให้เกิดคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 

 
 
 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประ กันคุณภาพ
การศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต  และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน 

*** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

 

8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

                           *** ไม่ผ่านเกณฑ์ *** 

 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
                     

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 4   บรรลุเป้าหมาย 
 
6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 8 ข้อ 4  บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก

กรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 4 ข้อ 3  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้ สมศ. 15  :  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต  

3. เกณฑ์การประเมิน : ใช้คะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายใน (เฉพาะตัวบ่งชี้ของสกอ.คะแนนเต็ม 5) 
 
4. ผลการด าเนินงาน :   

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

         ในปีการศึกษา 2554 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ 
สกอ .จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ 9 องค์ประกอบ คิดเป็นคะแนน
ประเมินเท่ากับ 3.34 ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเม่ือ
พิจารณาผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ จะพบว่า 
องค์ปร ะกอบที่ 1, 3, 5, 6, 8 และ 97  อยู่ในระดับดี  ส่วน
องค์ประกอบที่ 2, 4, 7 และ 9  อยู่ในระดับพอใช้  
 
 
 
 

ตารางสรุป ส .1 และ ส .2 สรุปผลการ
ประเมิน ตามองค์ประกอบประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี 2554 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

3.50 3.41 3.41 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

3.51 4.04 4.04 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.34 3.34 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. องค์ประกอบที่ สมศ 97  องค์ประกอบอัตลักษณ์  
    ตัวบ่งชี้สมศ.16 : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 16.1 : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบตัิได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

4 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

5 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัต

ลักษณ์ของสถานศึกษาโดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

            วิทยาลัย ฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “จิตสาธารณะและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม” ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ 
 

 

 

1 .1 .กลยุทธ์ /แผนการปฏิบัติงาน ปี
การศึกษา 2554 เร่ือง กรบริหารสถาบันให้
เกิดอั ตลักษณ์ “จิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ” 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1.2.กลยุทธ์/แผนการปฏิบัติงานปีการศึกษา 
2554 เร่ือง การเสริมสร้าง “อัตลักษณ์จิต
สาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม ” 
วิทยาลัยสหวิทยาการ   

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
                 
              วิทยาลัยฯได้สร้างระบบการมีส่วนร่วมโดยให้
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ ซ่ึงเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของนักศึกษา 
เป็นผู้มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
ไว ้

2.1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายการ
นักศึกษา โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
สหวิทยาการสังคมศาสตร์  

2.2.คณะกรรมการนักศึกษาโครงการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2554  

2.3.รายงานการประชุ มคณะกรรมการฝ่าย
การนักศึกษา ฯ  

2.4.โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ “ห้องสมุดน้อย
ของหนู”  
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยใน 2 โครงการ 
1) การประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 2) กิจกรรมแสดง
แสงสีเสียงประวัติศาสตร์ “ณ ที่แห่งน้ีมีต านาน ขอเธอสืบสานจิต
วิญญาณธรรม ” ผลการประเมินใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ส่วน
กิจกรรมที่ด าเนินการเป็นการเฉพาะ จ านวน 2 โครงการ ได้ค่าเฉลี่ย
ของผลการประเมิน เท่ากับ 4.1       

3.1 แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สมศ.16.1 

3.2. รายงานผลการประเมินโครงการ
ท้องถิ่นสัมพันธ์ “ห้องสมุดน้อยของหนู” 

3.3. รายงานผลการประเมินโครงการฮูก
น้อยอาสาพัฒนาชุมชน 

4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ /

หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

             จากการป ระเมินผลการด าเนินงานของโครงการ สร้าง
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และสามารถท าให้นักศึกษา
มีความตระหนัก /เห็นความเห็นความส าคัญของการสร้างสรรค์
กิจกรรมจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และ
ชุมชน /องค์กรที่เป็นเป้าหมายของการท ากิจกรรมเห็นว่าได้ท า
ประโยชน์ให้เกิดขึ้น 

4.1.รายงานผลการประเมินโครงการท้องถิ่น
สัมพันธ์ “ห้องสมุดน้อยของหนู”  

4.2.รายงานผลการประเมินโครงการกน้อย
อาสาพัฒนาชุมชน 

4.3. แบบรับรองผลการด าเนินโครงการฮูก
น้อยอาสาพัฒนาชุมชน 

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์  

  
  

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้สมศ.16 : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

 

4 แทนค่าผลการด าเนินงานตามสูตรการค านวณ : 

 
= 

 

5. ผลการด าเนินงาน :  

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ที่มา: จากกองแผนงาน มธ. 
             ในปีการศึกษา 2553 จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ ทั้ง 3 โครงการศึกษาฯ ของวิทยาลัยฯ มีผลคะแนน
ประเมินเฉลี่ย เท่ากับ 4.14  
                   

1.แบบฟอร์มตัวบ่ชี้ สมศ.2 

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ค่าเฉลี่ย 4.00 4.14 4.14 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 4.00 4.14 4.14 บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้สมศ.17 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน  

2. ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

4 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

5 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกั บจุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน  
              วิทยาลัยฯ มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของของหน่วยงาน โดยได้จัดท ากลยุทธ/แผนการปฏิบัติงานเร่ือง  
การสร้างและถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายในเชิงสหวิทยาการขึ้น ซ่ึงได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย    
 

1.1. กลยุทธ/แผนการปฏิบัติงานเร่ือง  การ
สร้างและถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายใน
เชิงสหวิทยาการ  
 
 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ
ตาม กลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
               วิทยาลัยฯ ได้สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผ่าน
กลไกของคณะกรรมการชุดต่างๆ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน เช่น เป็นผู้ประเมินการเรียนการสอน และการ มี
ส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น   
 

2.1. กลยุทธ/แผนการปฏิบัติงานเร่ือง  การ
สร้างและถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายใน
เชิงสหวิทยาการ  

2 .2 .ค าสั่ง วิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 
99/2553 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต
สหวิทยาการสังคมศาสตร์  

2 .3 .ค าสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ 
101 /2554 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง โครงการศึกษาศิลป ศาสตรบัณฑิตสห
วิทยาการสังคมศาสตร์ 

2.4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
จัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม : 
โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูง
วัย บ้านเสด็จ จ.ล าปาง 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

               วิทยาลัยฯ จัดท าประเมินความพึงพอใจ ต่อการด าเนินการ
ตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัยสหวิทยาการ ประจ าปีการศึกษา 2554 โดยมี
ผลการประเมินพึงพอใจ 3.95  
 

3.1.แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

3.2.ผลประเมินความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือค วามเช่ียวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 
               จากการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของแผน พบว่ามีการด าเนินงานที่บรรลุทุกตัวบ่งชี้ นอกจากน้ีผลการ
ด าเนินงานดังกล่าวยังสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ และคุณค่าต่อสังคม
ร่วมด้วย  
 
 
 
              
 

4.1 กลยุทธ/แผนการปฏิบัติงานเร่ือง  การ
สร้างและถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายใน
เชิงสหวิทยาการ  

(เอกลักษณ์ของวิทยาลัยสหวิทยาการ – สม
ศ.17) 

4.2 รายงานการประเมินตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของแผน 

4.3 รายงานผลการด าเนินโครงการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังละอ่อนกับการ
ก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ” 

4.4 แบบรับรองผลการด าเนินโครงการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังละอ่อนกับการ
ก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ” 

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 
 

  
  

 

5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

NA NA NA NA 
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6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 บรรลุเป้าหมาย 
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1.ตัวบ่งชี้สมศ.18 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ  
  18.1 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้: ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- 
มีการปฏิบัต ิ

1 ข้อ 
มีการปฏิบัต ิ

2 ข้อ 
มีการปฏิบัต ิ

3 ข้อ 
มีการปฏิบัต ิ
4 - 5 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน  3  ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
    

 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

             วิทยาลัยฯ โครงการปริญญาตรี ได้จัดท าแผนประจ าปี
การศึกษา 2554  ซ่ึงเป็นแผนการจัดกิจกรรมที่สร้างผลการชี้น า 
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบัน ในเร่ืองของการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยด าเนินการทั้งสิ้น 1 โครงการ 4 กิจกรรม โดยทั้ง 
4 กิจกรมมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปี
ดังกล่าว ไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ 80  

2.1 โครงการ  “ชาวสหวิทย์ร่วมใจ
สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยสู่ Green 
Campus”  

2.2 รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงการ
“ชาวสหวิทย์ร่วมใจสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยสู่ Green Campus”  

2.3 ภาพกิจกรรมโครงการ “ชาวสห
วิทย์ร่วมใจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยสู่ 
Green Campus”  

2.4 แผนงานโครงการ “ชาวสหวิทย์
ร่วมใจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยสู่ 
Green Campus”  

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 

             จากการด าเนินโครงการ“ชาวสหวิทย์ร่วมใจส ร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยสู่ Green Campus” พบว่าโครงการดังกล่าวเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตส านึก เกิดความตระหนักถึง
ความส าคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และมีส่วนร่วมใน
การช่วยประหยัดพลังงานอ นุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใน

3.1 สรุปผลการประเมินโครงการ
“ชาวสหวิทย์ร่วมใจสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยสู่ Green Campus”  
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

มหาวิทยาลัย ทั้งน้ียังได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดังกล่าวสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

             จากที่มีการด าเนินงานโครงการ “ชาวสหวิทย์ร่วมใจ
สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยสู่ Green Campus” ได้เกิดประโยชน์คือ 
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและได้ร่วมกันอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและท าให้เกิดจิตส านึก
ในการช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ
ดังกล่าวได้เสนอให้คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษาพิจารณาจัดท า
เข้าแผนการด าเนินกิจกรรมของฝ่ายการนักศึกษาในปีต่อไป  
 

3.1 สรุปผลการประเมินโครงการ
“ชาวสหวิทย์ร่วมใจสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยสู่ Green Campus”  

3 .2 บันทึกขอพิจารณาโครงการ
“ชาวสหวิทย์ร่ วมใจสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยสู่ Green Campus”  

 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
 

 

 
 
5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

N/A N/A N/A N/A 
 
6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เปา้หมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 3 ข้อ 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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1. ตัวบ่งชี้สมศ.18 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ  
  18.2 : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

2. ชนิดของตัวบ่งชี้: ผลผลิต 

3. เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- 
มีการปฏิบัต ิ

1 ข้อ 
มีการปฏิบัต ิ

2 ข้อ 
มีการปฏิบัต ิ

3 ข้อ 
มีการปฏิบัต ิ
4 - 5 ข้อ 

4. ผลการด าเนินงาน : มีผลการด าเนินงาน  2 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  

 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

              วิทยาลัยฯ โครงการปริญญาตรี มีการจัดท าโครงการ
เสวนาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
(AEC) โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาสหวิทยาการภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ .ลป. กับหอการค้าจังหวัดล าปาง
และโครงการ “มหาวิทยาลัยไทย สู่ประชาคมอาเซียน ”โดยมี
แผนงานคือ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ
การด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ และมีการ
ประเมินผล ซ่ึงมีการจัดท าสรุปตัวบ่งชี้ของแผนงานการบริการ
วิชาการแก่สังคม คือท าสรุปประเมินการด าเนินงานของโครงการ
ทั้งหมด การเข้าร่วมของกลุ่มเ ป้าหมาย  และความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนา
วิชาการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบ
ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาสหวิทยาการ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง วิทยาลัยสห
วิทยาการ มธ.ลป. กับหอการค้าจังหวัด
ล าปาง  

2.2 รายชื่อผู้เ ข้าร่วมโครงการ
“มหาวิทยาลัยไทย สู่ประชาคม
อาเซียน”  

2.3 เอกสารสรุปตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของแผนบริการวิชาการแก่สังคม 
โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา     สห
วิทยาการ 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
               โครงการเสวนาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบ
ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาสห
วิทยาการภูมิภาคลุ่มน้ าโขง วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ .ลป . กับ
หอการค้าจังหวัดล าปาง และโครงการ “มหาวิทยาลัยไทย สู่
ประชาคมอาเซียน ” มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อบุคคลและ

3.1 สรุปการประเมินโครงการเสวนา
วิชาการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบ
ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาสหวิทยาการ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง วิทยาลัยสห
วิทยาการ มธ.ลป. กับหอการค้าจังหวัด
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

องค์กร ในเร่ืองความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับประ ชาคม
อาเซียน และการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดรับกับทิศทางของ
ประชาคมอาเซียน 

ล าปาง  

3 .2  สรุปการประเมิน โครงการ
“มหาวิทยาลัยไทย สู่ประชาคม
อาเซียน”  

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือ
สังคม 

 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  
 
5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

N/A N/A N/A N/A 
 
6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 2 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ  2 ข้อ 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 



 รายงานการประเมินตนเอง  (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน) 
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180 

บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

 

1.  สรุปผลการประเมิน 
  
 ในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยสหวิทยาการ ก าหนดตัวบ่งชี้ 46 ตัวบ่งชี้ จ าแนกเป็นตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพภายในของส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) 23 ตัวบ่งชี้  ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 18 ตัวบ่งชี้  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้
เฉพาะอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 3 ตัวบ่งชี้ ซ่ึงเกณฑ์การแปลผลการประเมิน ดังน้ี 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

สรุปผลการประเมิ นในภาพรวมของวิทยาลัยสหวิทยาการ ทั้งหมด  46 ตัวบ่งชี้ 9 องค์ประกอบ  
คะแนนประเมินเท่ากับ 3.52 เม่ือเทียบเกณฑ์ได้คุณภาพในระดับ ดี  โดย มีผลการ ด าเนินงานสามารถบรรลุ
เป้าหมาย 23 ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 50 และที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 23 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 50  ส่วนผลการ
ประเมินตามองค์ประกอบ พบว่า  องค์ประกอบที่มีผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 3,  5, 6, 8 
และ 97   ที่เหลือขององค์ประกอบซ่ึงมีผลประเมินในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2, 4, 7 และ 9    

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาครบทุกมิติตามระบบประกันคุณภาพ ในด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต พบว่า ด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 3.66 รองลงมาจะเป็นด้านกระบวนการกับด้านปัจจัย
น าเข้าอยู่ในระดับพอใช้ 3.47 และ 2.94 ตามล าดับ  

ส่วนผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ 9 องค์ประกอบ คะแนนประเมินอยู่ใน
ระดับดี 4.04  โดยผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับพอใช้ 2.59  ด้านกระบวนการอยู่ในระดับดี 4.41 
และด้านผลผลิตอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 2.00   และผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สมศ . จ านวน 18 ตัวบ่งชี้  
คะแนนประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 3.25  ซ่ึงผลการประเมิน ในองค์ประกอบ ที่ 2, 5-7 และ 9 อยู่ในระดับพอใช้ 
ส่วนองค์ประกอบที่ 1, 3-4 และ 8 อยู่ในผลประเมิ นระดับดี   ซ่ึงตัวบ่งชี้ของ สมศ . จะเป็นตัวบ่งชี้ด้าน ผลผลิต
ทั้งสิ้น และองค์ประกอบที่ 4 และ 9 อยู่ในระดับพอใช้ 

ดังรายละเอียดปรากฎในตาราง ส.1 และ ส.2 

ดังน้ัน จากผลการประเมินตนเองทุกองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้ในภาพรวม ตัวบ่งชี้ของสกอ. มี 
ผลประเมิน 3.25 อยู่ในระดับพอใช้  ส่วนตัวบ่งชี้ สมศ . กับ ตัวบ่งชี้ มธ .จะมีคะแนนระดับดี 3.65 และ 4.06 
ตามล าดับ จึงท าให้ผลภาพรวมอยู่ในระดับดี 3.52 นอกจาก น้ี ยัง มีรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนของผลประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ และตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึง
จะพิจารณาผลประเมินได้จากตาราง ส.3 – ส.5  



ตัวตั้ง

ตัวหาร

กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 4 ปงบประมาณ 6 / 4.00

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ขอ 8 6 ปการศึกษา 6 / 4.00

6

24

1

24

ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ขอ 7 7 ปการศึกษา 3 X 3.00

หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ

เรียนรู

ขอ 7 6 ปการศึกษา 6 / 4.00

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ขอ 7 7 ปการศึกษา 5 X 3.00

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต

ขอ 1 - 5 และ

 7

4 ปการศึกษา 4 / 4.00

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ที่จัดใหกับนักศึกษา

ขอ 5 4 ปการศึกษา 2 X 2.00

65

74

ปปฏิทิน 0.25

ปการศึกษา 1

ปปฏิทิน 0.75

ปการศึกษา 4

73

24

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร

ขอ 7 7 ปการศึกษา 7 / 5.00

ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ขอ 6 4 ปการศึกษา 4 / 3.00

4

20

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ขอ 7 6 ปการศึกษา 6 / 4.00

ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค

ขอ 6 4 ปการศึกษา 2 X 2.00

ปงบประมาณ  2,149,340 

ปการศึกษา 20

ปปฏิทิน 2.00

ปการศึกษา 24

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

เปาหมาย

คาเฉล่ีย

สกอ.2.8

รอยละบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป

สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

หนวยวัด

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

84

4

สกอ.1.1

สกอ.2.1

รอยละสกอ.2.2

คะแนน

เต็ม 5

อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

สกอ.2.6

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

องคประกอบ

คุณภาพ
ลําดับที่

สกอ.2.4

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

5

รอยละ 40

ปการศึกษา

2554

2.08/

0.69

รอบปการ

จัดเก็บขอมูล
เปาหมาย

100

คะแนน

ประเมิน
ผลลัพธ

/

87.84

5.00 /

4.39

4.17

3.04

25.00

4.17

18.75

/

X

25

ปการศึกษา

/

X

20.00

ปการศึกษา100

5

X

/

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร

มธ.1 รอยละของกิจกรรมจิตอาสาตอจํานวนกิจกรรม

นักศึกษาทั้งหมด

สกอ.3.2

สมศ.3

อัตลักษณ 

2.1.1

มีการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร

สกอ.3.1

สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร

สกอ.4.3

 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

สกอ.4.1

สกอ.4.2

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

X

18รอยละ

สมศ.1

สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย

ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ปการศึกษา 2554

วิทยาลัยสหวิทยาการ

1.88

5.00

สกอ.2.5

25.00

75,000

10

160,304

คาเฉล่ีย

5ขอ

รอยละ

2.53

ปการศึกษา

รอยละ

8.33

2.9

อัตราสวน 

(บาทตอคน)

50

รอยละสกอ.2.3 4.17

60

30

25

24 ปการศึกษา

16.67

6

สกอ.2.7

สมศ.4

5.00

5.00

4.17

5.00

ปการศึกษา

107,467

/6.25



ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

เปาหมาย
หนวยวัด

คะแนน

เต็ม 5

องคประกอบ

คุณภาพ
ลําดับที่

2554รอบปการ

จัดเก็บขอมูล
เปาหมาย

คะแนน

ประเมิน
ผลลัพธ

ปปฏิทิน 2

ปการศึกษา 24

ปปฏิทิน 1

ปการศึกษา 24

ปปฏิทิน 3

ปการศึกษา 24

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ขอ 5 5 ปการศึกษา 3 X 3.00

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ขอ 5 5 ปการศึกษา 4 X 4.00

6

11

ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

หรือองคกรภายนอก

ขอ 5 4 ปการศึกษา 4 / 4.00

5

11

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 5 หรือ 6 4 ปการศึกษา 3 X 3.00

การสงสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 5 4 ปการศึกษา 3 X 3.00

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 5 4 ปการศึกษา 5 / 5.00

5
8

ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ

สถาบัน

ขอ 7 6 ปการศึกษา 6 / 4.00

การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 4 ปการศึกษา 2 X 2.00

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ขอ 5 4 ปการศึกษา 3 X 3.00

ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 5 ปการศึกษา 3 X 3.00

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน คาเฉล่ีย 5  ปการศึกษา    

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 6 ปงบประมาณ 6 / 4.00

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ 9 7 ปการศึกษา 4 X 3.00

ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย

ตนสังกัด

คาเฉล่ีย 5 3.51 ปการศึกษา 3.34 X 3.34

ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ ขอ 5 4 ปการศึกษา 4 / 4.00

ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถาบัน

ขอ 5 4 ปการศึกษา 4 / 4.00

ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็น

ที่ 1 ภายในสถาบัน

ขอ 4 - 5 4 ปการศึกษา 3 X 4.00

ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็น

ที่ 2 ภายนอกสถาบัน

ขอ 4 - 5 3 ปการศึกษา 2 X 3.00

/ 5.00

รอยละ 80

54.55

รอยละ 50 40 ปการศึกษา 62.50

ปการศึกษา 45.45 X 2.84

5.00

Xงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ

การวิจัย

สกอ.7.1

สกอ.5.1

ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพสมศ.7

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

มธ.3

สมศ.9

สมศ.6

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) 

ในฐานขอมูล Scopus และ web of science ตอ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

อัตลักษณ โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ทองถ่ินตอ จํานวนโครงการ ดานการทํานุบํารุง 

สกอ.7.2

สมศ.10

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

อัตลักษณ โครงการการบริการวิชาการที่สะทอนตัวตนของ

หลักสูตรสูชุมชนตอจํานวนโครงการบริการวิชาการ

สกอ.5.2

สมศ.8

สมศ.13

องคประกอบที่ 97 องคประกอบอัตลักษณ  (สมศ.)

สมศ.16.1

สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ

20 16

20

2.0810

16.00

รอยละ

รอยละ

3.13

X

X

8.33 2.08

8 4.17

4.14

สกอ.7.3

สมศ.15

สกอ.9.1

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

สกอ.8.1

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

สกอ.7.4

คาเฉล่ีย 5 4

สมศ.18.2

สมศ.17

สมศ.18.1

ปการศึกษา

สกอ.6.1

สมศ.11

30รอยละ 24

64

ปการศึกษา

รอยละ

4.14 /

12.50

/



1.  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และ

แผนการดําเนินการ

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

2.*การผลิตบัณฑิต 2.26 3.50 2.00 2.85 พอใช - - 3.59 3.59 ดี - - - - - 2.26 3.80 3.33 3.27 พอใช
3.   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 4.00 - 4.00 ดี - - - - - - - 5.00 5.00 ดีมาก - 4.00 5.00 4.33 ดี

4.   การวิจัย 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.* การบริการวิชาการแกสังคม - 3.50 - 3.50 พอใช - - 4.50 4.50 ดี - - - - - - 3.50 3.95 3.77 ดี

6.* การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม - 3.00 - 3.00 พอใช - - 4.00 4.00 ดี - - - - - - 3.00 4.33 4.00 ดี

7.   การบริหารและการจัดการ - 3.00 - 3.00 พอใช - - 0.00 0.00 - - - - - - - 3.00 0.00 3.00 พอใช

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

9.   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 3.00 - 3.00 พอใช - - 3.25 3.25 พอใช - - - - - - 3.00 - 3.00 พอใช

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

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

ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช พอใช ตอง

ปรับปรุง

พอใช - - ดี ดี - - ดี ดี พอใช พอใช ดี ดี

หมายเหตุ : * จะรวมตัวบงช้ีที่สะทอนอัตลักษณของวิทยาลัยฯ

กระบวนการผลผลิต

                     2.1.1 มีการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ

                     5.1.1 โครงการการบริการวิชาการที่สะทอนตัวตนของหลักสูตรสูชุมชนตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

                     6.1.1.โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นตอ จํานวนโครงการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด

ตาราง ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ
วิทยาลัยสหวิทยาการ

องคประกอบ

คะแนนการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สกอ. 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สมศ.

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

กระบวนการ รวม กระบวนการ ปจจัยนําเขา 

ผลการ

ประเมิน

ผลผลิต

คะแนนการประเมินตัวบงชี้มธ.

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ผล

การ

ประเมิน
ปจจัยนําเขา กระบวนการปจจัยนําเขา รวม 

ผล

การ

ประเมิน
ผลผลิต รวม 

ผล

การ

ประเมิน
ปจจัยนําเขา ผลผลิต รวม 



มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต

- - 2.00 2.00 ตอง

ปรับปรุง

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

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา

   ก.ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา - 3.43 - 3.43 พอใช - - - - - - - - - - - 3.43 - 3.43 พอใช

   ข.ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 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

มาตฐานที่ 3* ดานการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู

- 2.00 - 2.00 ตอง

ปรับปรุง

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

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

ผลการประเมินอยูในระดับ
พอใช พอใช ตอง

ปรับปรุง

พอใช - - ดี ดี - - ดี ดี พอใช พอใช ดี ดี

หมายเหตุ : * จะรวมตัวบงชี้ที่สะทอนอัตลักษณของวิทยาลัยฯ

                     2.1.1 มีการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ

                     5.1.1 โครงการการบริการวิชาการที่สะทอนตัวตนของหลักสูตรสูชุมชนตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

                     6.1.1.โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นตอ จํานวนโครงการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด

ปจจัยนําเขา กระบวนการ

ผลการ

ประเมิน

ผลผลิต รวม 

ผลการ

ประเมิน

ปจจัยนําเขา กระบวนการ

คะแนนการประเมินตัวบงชี้มธ.

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

รวม ผลผลิต

ตาราง ส 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สกอ.

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมินตัวบงชี้ท้ังหมด

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
มาตรฐานอุดมศึกษา

กระบวนการ ผลผลิตรวม ผลผลิต รวม 

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สมศ.

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลการ

ประเมิน

ปจจัยนําเขา กระบวนการ

ผลการ

ประเมิน

ปจจัยนําเขา 



มุมมองดานการ

บริหารจัดการ

มุมมองที่ 1 ดานนักศึกษาและผูมีสวนได

สวนเสีย

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

มุมมองที่ 2 ดานกระบวนการภายใน 4.00 3.44 - 3.50 พอใช - - 3.90 3.90 ดี - - - - 4.00 3.60 4.03 3.76 ดี

มุมมองที่ 3 ดานการเงิน 5.00 4.00 - 4.50 ดี - - - - - - - - - 5.00 4.00 - 4.50 ดี

มุมมองที่ 4 ดานบุคลากรการเรียนรูและ

นวัตกรรม

1.39 2.00 - 1.69 ตอง

ปรับปรุง

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

ปรับปรุง

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

ผลการประเมินอยูในระดับ

พอใช พอใช ตอง

ปรับปรุง

พอใช - - ดี ดี - - ดี ดี พอใช พอใช ดี ดี

หมายเหตุ : * จะรวมตัวบงชี้ที่สะทอนอัตลักษณของวิทยาลัยฯ

                     6.1.1.โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นตอ จํานวนโครงการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด

ตาราง ส 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ

วิทยาลัยสหวิทยาการ

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สกอ.

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลการ

ประเมิน

ปจจัยนําเขา 

คะแนนการประเมินตัวบงชี้มธ.

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ผลการ

ประเมิน

ปจจัยนําเขา 

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สมศ.

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

                     2.1.1 มีการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ

                     5.1.1 โครงการการบริการวิชาการที่สะทอนตัวตนของหลักสูตรสูชุมชนตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

รวม กระบวนการ รวม ปจจัยนําเขา กระบวนการกระบวนการ ผลผลิต รวม กระบวนการ ผลผลิต

คะแนนการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

รวม ผลผลิตปจจัยนําเขา 

ผลการ

ประเมิน

ผลการ

ประเมิน

ผลผลิต



มุมมองดานการ

บริหารจัดการ

1.มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด

การศึกษา

(1) ดานกายภาพ
4.00 - - 4.00 ดี - - - - - - - - - - 4.00 - - 4.00 ดี

(2)* ดานวิชาการ

1.39 3.33 - 2.56 พอใช - - 2.53 2.53 พอใช - - - - - 1.39 3.75 2.53 2.90 พอใช

(3) ดานการเงิน

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

(4) ดานการบริหารจัดการ

- 3.17 - 3.17 พอใช - - 3.85 3.85 ดี - - - - - - 3.17 4.05 3.46 พอใช

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1 2.26 3.30 - 3.06 พอใช - - 3.59 3.59 ดี - - - - 2.26 3.45 3.67 3.30
2.มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา

(1) ดานการผลิตบัณฑิต
- 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) ดานการวิจัย
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)* ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
- 3.50 - 3.50 พอใช - - 4.00 4.00 ดี - - - - - - 3.50 3.77 3.69 ดี

(4)* ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 3.00 - 3.00 พอใช - - 4.00 4.00 ดี - - - - - - 3.00 4.33 4.00 ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 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

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน

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

ผลการประเมินอยูในระดับ
พอใช พอใช ตอง

ปรับปรุง

พอใช - - ดี ดี - - ดี ดี พอใช พอใช ดี ดี

หมายเหตุ : * จะรวมตัวบงชี้ที่สะทอนอัตลักษณของวิทยาลัยฯ

รวม 

                     2.1.1 มีการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ

รวม 

คะแนนการประเมินตัวบงชี้ทั้งหมด

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผลผลิต

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สมศ.

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

                     5.1.1 โครงการการบริการวิชาการที่สะทอนตัวตนของหลักสูตรสูชุมชนตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

                     6.1.1.โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นตอ จํานวนโครงการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด

คะแนนการประเมินตัวบงชี้มธ.

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนการประเมินตัวบงชี้สกอ.

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ปจจัยนําเขา ผลผลิตรวม ปจจัยนําเขา กระบวนการ

ผลการ

ประเมิน

ผลผลิต รวม ปจจัยนําเขา กระบวนการ

ผลการ

ประเมิน

ตาราง ส 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาลัยสหวิทยาการ

ผลการ

ประเมิน

ผลการ

ประเมิน

ปจจัยนําเขา กระบวนการ กระบวนการผลผลิต
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2.  สรุปผลการประเมินจุดแข็ง ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ 
 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 
 
 1.1  จุดแข็ง 
  1) มีการก าหนดปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  กลยุทธ์และแผนการด าเนินงานรวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
  2) มีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับภารกิจหลกัของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาต ิ
  3)  มีการติดตามการด าเนินงานของทั้ง 3 โครงการ 
 
 1.2  ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
  วิทยาลัยฯ มีนโยบายและมาตรการให้ทุกโครงการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยให้ความส าคัญด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของทุกกิจกรรม  ซ่ึงจะต้องท าให้เกิดความพร้อมทุกๆ ด้านในกระบวนการปรับปรุงจากผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่าย  
 
องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 
 2.1  จุดแข็ง 
 1)  วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยที่แต่งตั้ งขึ้นประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่
ควบคุม ก ากับ ดูแลการบริหารงานของวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการประจ าโครงการแต่ละโครงการมาช่วยใน
การบริหารให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น 
  2) หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรของวิทยาลัยสหวิทยาการเป็นหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร  ดังน้ันเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในตัว
หลักสูตรจึงเป็นเงื่อนไขที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ทุกประการ ทั้งน้ียังเน้นการประกันคุณภาพหลักสูตรอยู่ในตั วเอง เน่ืองจากในตัว
หลักสูตรจะก าหนดรายละเอียดการประกันคุณภาพหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรไว้เป็นประเด็นๆ อย่าง
ชัดเจน  รวมถึงการมีหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆอย่างเป็น
องค์รวม รอบด้าน  
  3) หลักสูตรของวิทยาลัยฯ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้  มุมมอง  ทัศนคติและประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างสถาบัน  องค์กรทางวิชาการ  บุคคล  และ
ชุมชนภายนอกอย่างสม่ าเสมอ  อาทิ  โครงการปริญญาเอก  สาขาสหวิทยาการจะจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส่วนโครงการปริญญาโท  สาขาสตรี
ศึกษา  จะมีการจัดประชุมวิชาการประจ าปี  บรรยาย  อภิปราย  และสัมมนาวิชาการ  และ โครงการปริญญา



 รายงานการประเมินตนเอง  (ฉบับแก้ไขตามข้อสังเกตคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน) 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2554 

 

 

188 

ตรีจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นผู้บรรยายพิเศษ
ให้แก่นักศึกษาและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
  4) หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่มีความโดดเด่ นในด้านเครือข่ายของ
คณาจารย์ผู้สอน ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา  กรรมการสอบต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กร
ภาครัฐและเอกชนด้านวิชาการในสาขาต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาช่วย
พัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะหลักสูตรของโครงการปริญญาตรี  มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ จึง
เป็นโอกาสที่จะสามารถพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเชิงสหวิทยาการที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
คนในชุมชน หรือบริบทของพื้นที่ได้ 
 
 2. 2  ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
  1) การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์โครงการปริญญาตรี ได้มีการจัดอบรมสัมมนา  
การวิจัย  ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ และสนับสนุนให้คณาจารย์ขอต าแหน่งวิชาการ เพื่อการพัฒนางานด้านการ
เรียนการสอนของตน 
             2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศ และ
ภูมิภาคและในแถบประเทศในแถ บอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงให้มากขึ้น โดยที่วิทยาลัยฯ มีคณาจารย์ไม่ว่าจะเป็น
อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากสาขาวิชา เอ้ือให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ที่มีลักษณะ
เชิงสหวิทยาการ 
 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
 
 3.1  จุดแข็ง  
 1) มีการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยให้อิสระตามครรลอง
ประชาธิปไตย มีการวางแผนกิจกรรมและปฏิทินกิจกรรมทุกปี โดยก าหนดเป้าหมายกิจกรรมที่ชัดเจน และมี
กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและองค์กรนักศึกษาทุกชั้นปี
การศึกษา 
 2) มีการส่งเสริมให้สถาบันและองค์กรนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครอบคลุมทุกประเภท  
ตามโครงสร้าง  : กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา และการ
สร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาและออกไป
ประกอบอาชีพในอนาคต 
 3) โครงการปริญญาตรี  ได้จัดให้มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อเข้าพบ
และขอค าปรึกษาในด้านต่างๆ  
 4)  มีการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน  เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษา  
มีบริการตรวจสุขภาพเมื่อนักศึกษาเจ็บป่วย  มีพยาบาลให้บริการทุกวัน  และปัจจุบันมีหอพักให้นักศึกษาเข้าพัก
อาศัย อันจะน าไปสู่การสร้างบรรยากาศของการใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ 
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   3.2 ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา  
 เพื่อให้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในเงื่อนไขของทรัพยากรต่างๆ ที่
โครงการฯ ค่อนข้างมีความพร้อม โดยเฉพาะบุคลากร ทรัพยากรทางสังคม และท าให้เกิดการบูรณาการกิจกรรม
และสวัสดิการต่างๆ ควรมีการพัฒนาการบริหารจั ดการที่ให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น และจะได้
พัฒนาศักยภาพของตัวนักศึกษาไปพร้อมกัน ทั้งน้ีวิทยาลัยฯ ควรมีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรม และน าผลการประเมินไปปรับปรุงจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
 
 4.1  จุดแข็ง 
         คณาจารย์ของโครงการปริญญาตรีปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ล าปาง  ซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูลและพื้นที่วิจัยใน
ประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวกับภูมิภาคน้ัน จึงท าให้สามารถสร้างงานวิจัยที่ครอบคลุมเน้ือหาและประเด็นการวิจัยที่
แสดงเอกลักษณ์และเน้ือหาเก่ียวกับภูมิภาคได้ดี และเอ้ือประโยชน์ต่อการน างานวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่น  
 
 4.2  ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
 คณาจารย์วิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ใหม่ ซ่ึงวิทยาลัยฯได้สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัยเพื่อ
เสริมองค์ความรู้ที่สามารถใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและน าไปใช้ประโยชน์เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยถ่ายทอดให้แก่บริการวิชาการสู่สังคม  นอกจากน้ี วิทยาลัยฯ ยังได้ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนจากภายนอก
มากขึ้นด้วย รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
จริงจังอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ  
 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
    5.1  จุดแข็ง 
   วิทยาลัยฯ มีการบริการทางสังคมด้วยรูปแบบที่หล ากหลาย โดยที่โครงการปริญญาตรีจะเน้นใน
เร่ืองของการจัดบรรยายสาธารณะและขยายวงกว้างให้แก่ชุมชน ส่วนราชการระดับท้องถิ่นตามหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น มีบริการวิชาการแก่สังคมที่สะท้อนตัวตนของหลักสูตรและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่นักศึกษา หรือหน่วยงานตามองค์กรต่างๆ 
สนใจมาบรรยายเพื่อเสริมองค์ความรู้และด้านวิชาการต่างๆ ส่วนโครงการปริญญาโทและปริญญาเอกและใน
ภาพรวมของวิทยาลัยน้ันจะเน้นการบริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบการเผยแพร่งานวิจัย งานวิชาการของ
นักศึกษาให้กับสาธารณะชน และได้ขยายการให้บริการทางวิชาการให้กับสาธารณชนในวงกว้างที่ให้นักศึกษา
และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น    
 5.2  ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
  ควรมีกระบวนการท าความเข้าใจกับนักศึกษาปริญญาตรีให้เห็นความส าคัญในการขยายโลกทัศน์
ของตนเอง  โดยการเก็บเก่ียวความรู้ ข้อมูลในเร่ืองอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ  หากนักศึกษาเห็นประโยชน์จากเร่ืองเหล่าน้ี
จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมฟังการบรรยายสาธารณะมากขึ้น  ส าหรับโครงการปริญญาโทและปริญญา
เอกน้ันเน่ืองจากระบบการศึกษาเป็นการแสวงหาความรู้ด้านลึก  ซ่ึงมีประโย ชน์อย่างยิ่งในวงการวิชาการ  จึง
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ควรจะพยายามให้มีกิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้ให้กับสาธารณะชนด้วยรูปแบบที่หลากหลายขึ้น รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายที่ควรให้ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมยิ่งขึ้นและอย่างต่อเน่ือง 
 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การท ากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมของโครงการปริญญาตรี  ซ่ึงมี
การด าเนินการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน และมีการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกั บการ
เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลาย โดยเน้นในเร่ืองของการท างานร่วมกับ
ชุมชน 
 
 6.1  จุดแข็ง 
  การที่นักศึกษาโครงการปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นและความพร้อมทางด้านกายภาพ 
ท าให้โครงการฯ สามารถด าเนินการด้านการจัดกิจกรรมการอนุ รักษ์ พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมได้เข้าถึงและเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง  ก่อให้เกิด
ระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรมจริยธรรม 
  วิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและหลากหลาย  และ
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
คือ มีวิชาเอกสหวิทยาการการจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม และสหวิทยาการการจัดการการ
ท่องเที่ยวและบริการ  และมีการจัดการดูงานนอกสถานที่  ศึกษาเก่ียวกับผลผลิตทางวัฒนธรรม 
 
 6.2  ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
                 ควรเน้นการด าเนินการให้เป็นไปตามกระบวน PDCA  และการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการด าเนินการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนาธรรม
ให้กวา้งขวาง และส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพศิลปและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น  
  
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 
 7.1  จุดแข็ง 
  1)  วิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการและนโยบายของคณบดี 
จัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ที่ตรงกับสายงาน 
นอกจากน้ียังมีเป้าหมายจะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้โดยเร่ิมจากการจัดโครงการแลกเปลี่ยน
ความรู้  และออกแบบระบบฐานข้อมูลที่ดีเพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน การบริหารจัดการ
ด้านการเรียนการสอน และการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ผู้บริหารจัดระบบการบริหารในแต่ละส่วนงานภายในของแต่ละส านักงานทั้งที่ส านักงาน
ท่าพระจันทร์ และส านักงานศูนย์ล าปางให้เป็นระบบและมีความชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการบริหารงานที่
ให้อิสระในการบริหารจัดการอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การด าเนินงานมีความชัดเจน รวดเร็วมากขึ้น 
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 7.2  ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
  ควรมอบหมายให้บุคลากรแต่ละฝ่ายด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่ภายใต้การปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ การจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานและช่วยในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้ดีขึ้น  
  
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 
 8.1  จุดแข็ง 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้
ถูกต้อง ชัดเจน มีการตรวจสอบและควบคุมการใช้เงินยืมทดรองจ่าย โดยมีบันทึกแจ้งคณาจารย์ที่เป็นลูกห น้ีเงิน
ยืมทดรองจ่ายให้ด าเนินการคืนเงินยืมก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเป็นการป้องกันการยืมเงินซ้ าซ้อน และสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 
 8.2  ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
 1) ผลการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยฯ ในปี 2553 ยังจะต้องมีการปรับ
ในด้านการด าเนินงาน เน่ืองจากมีเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการในสัดส่วนที่สูงเกินกว่ามาตรฐาน และไม่มี
การรายงานสถานะการเงินของวิทยาลัยฯ เป็นรายเดือนให้ผู้บริหารทราบ ประกอบกับการจัดท ารายงานงบ
การเงินที่มีความล่าช้า ดังน้ัน จึงควรเร่งการจัดท ารายงานงบการเงินของวิทยาลัยให้เส ร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
เพื่อจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายของวิทยาลัยฯ ให้มีสัดส่วนที่
พอเหมาะ  
 2) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณควรด าเนินการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ให้สอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงานและนโยบายของวิทยาลัยฯ รวมถึงการวางแผนสัดส่วนการใช้จ่ายแต่ละประเภทงบประมาณให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
   
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 9.1  จุดแข็ง  
  1)  วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ อันประกอบด้วย  อาจารย์และบุคลากรจากทุกโครงการและส านักงานเลขานุการ
เพื่อท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ ในภาพรวมให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) และของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกิจ 
  2)  วิทยาลัยฯ มีการน ารายงานผลการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เพื่อมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเน่ือง   
และมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนเข้าถึงสารสนเทศเหล่าน้ีผ่านทางห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
และ Website ของวิทยาลัย 
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  3)  วิทยาลัยฯ เน้นการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพจากทุกภาคีทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
       4)  ให้ความรู้กับนักศึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพเพื่อให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
 
 9.2  ข้อสังเกตและแนวทางการพัฒนา 
  วิทยาลัยฯ ควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการน ามาใช้ประโยชน์ในการท างาน 
การตัดสินใจและการก ากับดูแลข้อมูลด้านประกันคุณภาพให้มีความต่อเน่ือง ซ่ึงควรมีการประสานงานด้าน
วิเคราะห์ข้อมูลกับการจัดท าระบบประกันคุณภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและการด าเนินการต่อเน่ืองของ
ผู้บริหาร เพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานด้านต่างๆ ด้วย 
 
 

.........................................................  
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3.  เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต 
 
     วิทยาลัยสหวิทยาการการ ก่อตั้งมาเป็นเวลา 13 ปี โดยรวม 3 หลักสูตรที่มีมาก่อนหน้าน้ันแล้ว      
การก่อตั้งวิทยาลัยท าให้เกิดลักษณะที่เป็นทั้งจุดแข็ง ปัญหาท้าทายและโอกาสของการพัฒนาดังน้ี 
 
จุดแข็ง 
 1.วิทยาลัยมีขนาดเล็กทั้งในแง่หน่วยงาน จ านวนอ าจารย์และเจ้าหน้าที่ และยังไม่มีวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง จึงท าให้มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงานทั้งด้านวิชาการและบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อาจารย์สามารถก าหนดทิศทางวิชาการของวิทยาลัยได้ 
 2.ทุกหลักสูตรได้เชิญอาจารย์ผู้สอนคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงถือได้ ว่าเป็นคณะ         
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด จากจุดเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คือการมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิทาง
วิชาการที่โดดเด่นในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
 3.ที่ตั้งของหลักสูตรปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ท าให้หลักสูตรสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่โดดเด่นกว่าหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และใช้พื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งของการเรียนรู้และการฝึกงานของนักศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการงานวิชาการแก่สังคมท้องถิ่นจึงถือได้ว่าเป็นการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับ ปรัชญา ของมหาวิทยาลัยที่
มุ่งผลิตบัณฑิตรับใช้สังคม 
 4.อาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการหลากหลายสาขาจึงสามารถผลิตผลงานได้ในหลากหลาย
ด้าน 
 
ปัญหาท้าทาย 
 1. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยมาจากหลากหลายสาขาการสร้างให้วิทยาลัยมีองค์ความรู้ที่โดเด่นใน
ด้านใดด้านหน่ึ งจึงท าให้ไม่ง่ายเพราะหลายสาเหตุที่ส าคัญคืออาจารย์มีแนวโน้มที่จะท างานวิชาการในสาขา
ดั้งเดิมมากกว่าสร้างความร่วมมือกับเพื่อนอาจารย์อ่ืนๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในลักษณะสหวิทยาการขึ้น
ใหม่ นอกจากน้ีการเชื่อมโยงบางสาขาอาจท าได้ยากเพราะความแตกต่างสูง 
 
จุดอ่อน 
 2.เป็นวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นใหม่ยังไม่มีชื่อเสียงเป็นทุนเดิม ท าให้เสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบกับคณะ /
วิทยาลัยที่ตั้งขึ้นมาก่อนและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้ว ซ่ึงอาจมีปัญหาในแง่ของการตลาดและการแข่งขั้น 
 3.มีอาจารย์ประจ านวนน้อย ท าให้การด าเนินงานทั้งด้านวิชาการแล ะการบริหารยังต้องพึ่งพา
อาจารย์จากภายนอก ซ่ึงอาจน าไปสู่ความไม่ต่อเน่ืองของการด าเนินงานวิชาการและการบริหาร หรือมีความ
เสี่ยง และความยากล าบากในการประสานงาน 
 4.วิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รวบรวมเอาโครงการต่างๆท่ีมีวัฒนธรรมองค์กร มีแนวทางการ
ด าเนินงานและมีทิศทางที่เฉพ าะของตัวเองเข้ามาไว้ด้วยกันท าให้บางคร้ังมีความยุ่งยากในการที่จะท าให้เกิด
ฉันทามติร่วมเก่ียวกับทิศทางในอนาคตของวิทยาลัย 
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 5.วิทยาลัยขาดแคลนทรัพยากรที่จ าเป็น เช่น เงินทุน อาคารสถานที่ และเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 
 
โอกาส 
 1.ทิศทางของโลกวิชาการในอนาคตมีแนวโน้มที่จะศึกษ าแบบสหวิทยาการมากขึ้นซ่ึงน่าจะ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย และทิศทางการด าเนินงานของวิทยาลัย 
 
4. แผนการพัฒนาวิทยาลัยฯ ในอนาคตให้สอดรับเป้าหมาย 
 
    ยุทธศาสตร์การด าเนินงานในอนาคต 
  
            - ด้านวิชาการ 
 1.การสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายด้านวิชาการ (Academic Network) กับสถาบันวิชาการภายใน
และภายนอกประเทศให้มากขึ้น ทั้งสถาบันที่จัดการเรียนการสอนและสถาบันที่ให้ทุนวิจัย (Granting Agency) 
สถาบันวิจัย (Research Institute) ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศและองค์การพัฒนาเอกชน 
 2.การจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่ อด าเนินงานด้านการวิจัยอย่างครบวงจร อันได้แก่ การก าหนดแผน /           
ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย การเป็นศูนย์ประสานงานกับแหล่งทุนภายนอกเพื่อหาทุนสนับสนุนงานวิจัยของ
คณาจารย์ของวิทยาลัย การให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์ การฝึกอบรมด้านการวิจัย การประสานงานกับเครือข่ายวิจั ย 
และการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ (Knowledge Management :KM) 
 3.การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนในเชิงสหวิทยาการ เช่น หลักสูตรการศึกษาการ
พัฒนา (Development Studies) หรือหลักสูตร Liberal Arts ทั้งน้ีเพราะหลักสูตรดังกล่าวสอดคล้อง             
กับทิศทางของโลกวิชาการในปัจจุบันซ่ึงมุ่งเน้นไปในทางสหวิทยาการมากขึ้น  
 
            - ด้านการบริหาร  
 1.การจัดท าแผนก าลังคน แผนพัฒนาบุคลากร แผนงบประมาณและการบริหารจัดการโดย
ภาพรวมที่ชัดเจน โดยแบ่งเป็นแผนระยะ 3 ปี และ 5 ปี  
 2.สร้างแนวปฏิบัติที่เอ้ือต่อการเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบสนองต่อการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบัน 
เช่น การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการพลักดันงาน    ของ
วิทยาลัยให้บรรลุ หรือการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนเคารพและยึดถือกติการ่วมขององค์กร 
 3. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาแ ละอาจารย์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศ
อาเซียน  
 

……………………………….. 


